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ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH

Otnice po bouřce v roce 1955 a letos.



Nejmladší účastník zájezdu do Toskánska Martin Šebeček zdraví čtenáře Otnického zpravodaje z rodného města Leonarda da Vinci. 
Článek o dalším úžasném zájezdu s Pavlem Vokálem si můžete přečíst v příštím čísle Otnického zpravodaje.

Výprava z Otnic do Bratislavy na Mistrovství světa v hokeji.
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
právě jste otevřeli prázdninové číslo Otnického zpravodaje a musím se přiznat, že 

při přípravě tohoto čísla mně několikrát srdce zaplesalo. Věřím, že i Vy budete stejně 
nadšeni při čtení či prohlížení fotografií. Je zde opět velké množství článků od dobrovol-
ných přispěvovatelů o dění v naší obci, o průběhu zajímavých akcí, o zapojení dětí do 
různých aktivit… Velkou radost jsem měla po přečtení dopisů od čtenářek, které nebydlí 
v naší obci a rády si přečtou náš zpravodaj a rovněž z ocenění práce redakční rady od 
paní Kaloudové. Já osobně jsem poctěna, že jsem byla před dvěma lety přizvána, abych 
se zapojila do redakční rady Otnického zpravodaje. Spolupráce s Dagmar Kovaříkovou 
a Danou Sekaninovou je pro mě velmi inspirující a obdivuji jejich nasazení i nápady. 
Potěšila mě zpráva z knihovny, ve které byli prvňáčci pasováni na čtenáře. Je moc dobře, 
že jsou děti vedeny ke čtení knih. Náš mozek totiž čtení knih miluje. Čtení knih zlepšuje 
paměť, zvyšuje slovní zásobu a hlavu si plníme vědomostmi, které nám nikdo nemůže 
vzít. Jistě by se těch pozitiv, proč číst našlo mnohem víc. Opět mě pohladil po duši příspě-
vek pana faráře Pavla Buchty, který má cit na výběr krásných příběhů. Připomněla jsem 
si úžasnou přátelskou atmosféru na květnové Férové snídani i vynikající chuť gulášů na 
Gulášfestu. Oceňuji úspěch žáků naší základní školy na Ekoolympiádě a doufám, stejně 
jako pan ředitel, že dětem zájem o přírodu vydrží i do budoucnosti, protože my jsme 
součástí přírody a nikoli jejími pány, jak někdo tvrdí. Měli bychom si všichni uvědomit, 
že když přírodu ničíme, tak ničíme zároveň sami sebe. S tím souvisí i třídění odpadu. 
Je chvályhodné, že vytřídíme velké množství odpadu. Ale měli bychom mít na mysli, že 
nejlepší odpad = žádný odpad. Když jsem si přečetla článek o dětském představení Na 
vlásku, tak mě moc mrzelo, že jsem neviděla ty úžasné výkony malých herců a hereček. 
Myslím, že by stálo za to udělat derniéru tohoto představení. Jsem pyšná na naše mladé 
fotbalisty a nevěřila jsem svým očím, když jsem viděla, jaké uhráli skóre. Hoši, jste bor-
ci! Také mě mile překvapilo, jak máme úspěšný šipkařský tým, který podporuje Milan 
Marek. Těším se na letní filmový festival na hřišti a oceňuji výběr filmů. Na některé 
se ráda podívám znovu. Věřím, že se nás na „letňáku“ sejde hodně. Tak, jak píše pan 
starosta, poděkování si zaslouží všichni organizátoři akcí, kteří věnují svůj čas a energii 
pro ostatní. Je báječné žít v obci, ve které se pořád něco děje. Na závěr bych chtěla, jmé-
nem celé redakční rady, poděkovat za všechny příspěvky i fotografie, které nám posíláte. 
Především díky Vám je náš Otnický zpravodaj takový, jaký je. 

Přeji všem příjemné čtení. 
Jitka Bublová

ú v o d n í 	 S l o v o

Titulní strana: V srpnu 1955 postihla naši obec povodeň. Dvouhodinová průtrž mračen 
způsobila vzestup hladiny otnického potoka. Voda se vylila z břehů. V Chaloupkách 
dosahovala 70 cm nad úrovní silnice. Rozlila se do sklepů, stodol i obytných budov v šíř-
ce asi 200 metrů po celé délce potoka v obci. – Zásahy našich hasičů po bouřkách letos 
v červnu.

úvodní	slovo	 3

dopisy	čtenářů	 4

zpráva	

o	činnosti	zastupitelstva	 5-10

Starostovy	starosti	 11

obecní	úřad	informuje	 12

Férová	snídaně	 13

knihovna	žije	 14

duchovní	okénko	 15

do	ložnice	

vstupujte	jednotlivě	 16

na	vlásku	 17

jak	správně	třídit	odpad	 18-19

Mateřská	a	základní	škola	 20-25

výstava	trofejí	 26

vítání	jara	 27

zahrádkáři	 28-29

Gulášfest	 30

rybářské	závody	pro	děti	 31

Sportovní	okénko	 32-33

pozvánky	 34
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Otnický zpravodaj s námi putoval nádher-
nou kanadskou přírodou. Chvíle odpočinku 
v horském městečku Banff.
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Vážení spoluobčané,
po přečtení našeho Zpravodaje č. 75 jsem natolik nadšená, že ne-

mohu než se s Vámi o mé nadšení podělit. Z čeho že jsem nadše-
ná? No přece z výsledků ve všech soutěžích jak vědomostních, tak 
sportovních. Přece výsledky Michaely Drabálkové – úžasné. A máme 
to štěstí na výborné učitele, kteří umí odhalit i talenty. V těchto vý-
sledcích vidím zapojení dětí, které chtějí a jejich výsledky to dokazu-
jí. Všem posílám velké díky a stejně těm, kteří je vedou. A kdo má 
ochotnické divadlo? No přece my díky Radku Mezuláníkovi, který 
dávnou úspěšnou tradici probouzí k pokračování.

Chtěla bych poděkovat také panu faráři Pavlu Buchtovi za do-
poručení k  používání jiných slov při vzájemné komunikaci. 
A  konečně naší neúnavné redakční radě, která všechno to, co 
nás a naši obec obohacuje i oslavuje, věrně zachycuje. I výsledek 
tříkrálové sbírky dokazuje laskavost našich občanů. 

Je dobře, že byl znovu obnoven nápis na památníčku rudoar-
mějců. Já bych ale ráda poděkovala paní Boženě Žiškové, která 
pečuje od jeho vzniku o květinovou výzdobu a okolí památníku. 
Určitě si udělejte vycházku na  toto místo. Je zde krásný výhled 
na naši vesnici. (Směr na Milešovice za vodárnou.) L.K.

Milí rodáci!
Když ke  mně zavítal Otnický zpravodaj  

č. 75, hned nad titulní stránkou jsem zůsta-
la v úžase. Téměř jsem nechtěla věřit očím 
nad tím, co vidím. „No, to snad není možné, 
vždyť to je přece Gandie, taková, tak zvlášt-
ní.“ Říkala jsem si. Se skládkou cukrovky, 
se strážným domkem. A  naproti? Pokud 
se nemýlím, tak v těch baráčcích prý kdysi 
bývala zájezdní hospoda „U stříbrné koule“. 

      Zpravodaj jsem dostala 29. 4., což bylo 
jenom 2 dny před datumem mojich naro-
zenin. Tudíž jsem tuto zásilku přijala jako 
milý dárek k těm dvaaosmdesátinám. 

     Pročetla jsem ho celý a mohu říci, že 
s velkým zájmem o vše, co se v mém rodiš-
ti událo a co se pro budoucí období chystá. 
S  cílem zvelebit svoji domovinu, udělat ji 
krásnou a  příjemnou jak pro mládež, tak 
i pro stárež. 

     Moji pozornost obzvlášť upoutalo pojednání „Knihovna žije“. Patřím ke generaci, o které se dá říci, „že co se v mládí naučíš…“ 
Lásku ke  knihám jsem získala ve  školním věku a  knihy jsou pro mne velikým přítelem dodnes. Jsem proto nadšená nad tím, že 
do obecní knihovny v hojném počtu přicházejí děti, tedy mladá generace, aby čerpala z bohatství literatury, a tak si utvrzovala vztah 
k rodné řeči a k psanému slovu vůbec. 

    Když jsem se dostala k tématu čtenářskému, dovoluji si položit na papír vzpomínku na jednu dávnou Otnickou aktivitu. 
     Bylo to někdy v 50. létech, kdy byla vyhlášená sbírka “Koš brambor na kulturu vesnice.“ A tak jsme se my, Otničtí svazáci dali 

do toho, putovali vesnicí, klepali na dveře s prosbou o trochu těch brambor. S tím, že za to, co se z té akce vytěží, se zakoupí nějaké nové 
knihy do obecní knihovny. Ta se v těch časech právě začínala zviditelňovat….

     Budu končit svoje povídání. Dělám tak s krásným jarním pozdravem a přáním, aby okolo Vás všude kvetly květy, které jsou 
pastvou pro oči a balzámem pro duši.  Marie Jakubčáková

roz. Rafajová

Obecní úřad
24. 5. 2019                                                                                                                    
Otnice
Věc: Příspěvek do Otnického zpravodaje

V  nedávné době jsem se dostala k  Otnickému zpravodaji   
č. 75, který jsem si s velkým zájmem přečetla. Je vždy dobré vědět, 
co se v okolních obcích děje, zvláště v Otnicích, se kterými jsme 
my, Lovčičáci, v úzkém styku. 

Zpravodaj mně velice zaujal a moc se mi líbil. Opravdu se ob-
čané seznámí se vším, co se v obci děje, co se připravuje, co se 
povedlo a na co se mají těšit. 

Přece však jsem něco ve Zpravodaji postrádala. Byla jmenová-
na vystoupení Blonďáků, vystoupení žen na různých kulturních 
akcích. 

Ale Otnice mají přece ještě jeden pěvecký sbor, a to „kostelní“. A 
o tom není zmínka. A přece si to jistě zaslouží. Můžeme si před-

stavit různé slavnosti – třeba Vánoce apod. bez těch krásných 
zpěvů, které nám jdou přímo k srdci? A co zpěvy při pohřbech? 
Již mnoho obcí nemá zpěváky a varhaníky. My jsme mezi nimi. 
Pro stáří a nemoc nám odešel varhaník, a i téměř všechny zpě-
vačky. S velikou radostí jsme proto přivítali pomoc z Otnic, a to 
jak varhaníka, tak i zpěvaček. 

Když přijdou do obce cizí a pochválí krásné zpěvy, jsme rádi, 
ale pak zapomeneme a bere se to vše jako samozřejmá povinnost. 
Ale starší zpěváci odcházejí a zase je nebude mít kdo nahradit. Je 
třeba si vážit této krásné, obětavé a někdy i smutné služby „kos-
telního“ sboru. Jsou to nejstarší pěvecké sbory na vesnicích a je 
třeba je udržovat. Vždyť zpěvy jsou ozdobou každé slavnosti. 

Chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat jak varhaníkovi p. 
Martináskovi, tak i zpěvačkám z Otnic, kteří nám v Lovčičkách 
pomáhají svou hrou a zpěvem. 

Za nás všechny srdečný dík!
Občanka z Lovčiček

d o p i S Y 	 	 Č t E n Á Ř Ů
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18. 3. 2019
4.  Kontrola minulého zápisu: 
Bod 22) Starosta podal zastupitelům informace z jednání obce 

a zástupce E.ON Distribuce k akci „Otnice, kabel NN Sus-
ser par.č. 1192/2“. Obec nesouhlasí s  položením kabelu 
do obecního pozemku p.č. 568 mezi panelovou komunikací 
a zastavěnými pozemky a navrhuje vedení kabelu na pro-
tější straně panelové komunikace a soukromých pozemků. 
Úkol trvá.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)  Petr a Kateřina Brázdovi, Otnice – kontr. prohl. rekonstruk-

ce střechy RD č.p. 40
b) E.ON, a.s. České Budějovice – kolaudační souhlas stavby 

přípojka NN Tichý 
c) LILA Otnice – rekonstrukce kotelny – není vyžadováno sta-

veb. povolení
d)  ZŠ a MŠ Otnice – souhlas s navýšením kapacity školní jídel-

ny na 420 porcí  
6.  Krajský úřad JmK – sdělení hejtmana JmK o cvičení E.ON 

a HZS JmK:
 Zastupitelé vzali na vědomí sdělení hejtmana JmK o cvičení 

E.ON a Hasičského záchranného sboru, které bude probí-
hat dne 26.3.2019 na celém území kraje.

7.  Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018:
 Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumá-

ní hospodaření obce za rok 2018. Při přezkoumání hospo-
daření obce Otnice za rok 2018, nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky. 

8.  Státní pozemkový úřad – vyjádření k vytyčení pozemků:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci Státního pozemko-

vého úřadu, že na základě žádosti obce o bezplatné vytýčení 
pozemků po pozemkových úpravách bude vytýčení prove-
deno firmou Ageris s.r.o. Brno.

9.  MŽP – opatření obecné povahy:
 Zastupitelé vzali na vědomí opatření obecné povahy Minis-

terstva životního prostředí, kterým se stanovuje odchylný 
postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci 
závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijí-
cích živočichů.

10. Rozpočtové opatření č. 01/2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

1/2019. 
 Příjmy:    +  1 157 400 Kč
 Výdaje:   +  1 243 700 Kč
 Financování:  - 86 300 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 

č.1/2019
11. Stanovisko obce – novostavba RD Zdeněk Rafaj:
 Zastupitelstvo projednalo žádost p. Zdeňka Rafaje, Otnice 

č. 52, k  záměru výstavby rodinného domu na  pozemcích 
p.č. 340/1, 342/4 v k.ú. Otnice, dle projektové dokumentace 
Ing. Stanislava Junga, Újezd u Brna. Obec k záměru novo-
stavby RD nemá připomínky, souhlasí také s  připojením 
příjezdové cesty k RD na místní komunikaci p.č. 439/7.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  výstavbou rodinného domu 

p. Zdeňka Rafaje, Otnice č. 52,   na pozemcích p.č. 340/1, 
342/4 v k.ú. Otnice a  s připojením příjezdové cesty k RD 
na místní komunikaci p.č. 439/7.      

12. Amfiteátr za DD – řešení likvidace dešťových vod:
 Zastupitelé projednali informaci  f. Atelier Walter, s.r.o. 

Brno, která zpracovává projektovou dokumentaci výstavby 
amfiteátru za Dělnickým domem, o změně návrhu řešení li-

kvidace dešťových vod do akumulační nádrže za objektem, 
s přepadem do vsakovacích krechtů.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje návrh řešení likvidace dešťových 

vod v  projektové dokumentaci amfiteátru za  Dělnickým 
domem, předložený f. Atelier Walter, s.r.o. Brno

13. Valná hromada VaK, a.s. Vyškov a Respono, a.s. Vyškov:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že starosta Pavel 

Mezuláník se zúčastní jako zástupce obce Valné hromady 
VaK, a.s. Vyškov dne 30. 5. 2019 a Respono a.s. Vyškov dne 
31. 5. 2019.

14. Kniha „Otnice a Vyškovsko z nebe“ - nabídka:     
Zastupitelé projednal i nabídku firmy CBS Nakladatelství 

s.r.o. Zlín o  připravované edici knihy leteckých fotogra-
fií „Otnice a  Vyškovsko z  nebe“. Obec se zapojí do  toho-
to projektu vlastní editací a  nákupem 300 ks knih ve  výši 
82 200 Kč bez DPH. V rámci projektu je zapotřebí pořízení 
leteckých fotografií za cenu 8 680 Kč bez DPH. Fotografie 
a letecký snímek celé obce budou k dispozici obci s uděle-
nými autorskými právy.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  prezentací obce v  knize „Otnice 

a Vyškovsko z nebe“ za cenu 82 200 Kč bez DPH a s poříze-
ním leteckých snímků obce za 8 680 Kč bez DPH

15. Změna nájmu v Kasíně na Dělnickém domě:
 Obec zrekonstruovala interiér a vybavení Kasína na Dělnic-

kém domě. Zastupitelé se zabývali změnou výše nájemného 
Kasína na Dělnickém domě po jeho rekonstrukci. Bylo na-
vrženo zvýšit nájemné v období od 1.4. do 30.9. na 1 000,- 
Kč / výpůjčku a od 1. 10. do 30. 3. na 2 000 Kč / výpůjčku.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájmu za výpůjčku Kasí-

na na Dělnickém domě takto: 
1. duben - 30. září = 1 000 Kč / výpůjčku
1. říjen - 30. březen = 2 000 Kč / výpůjčku
16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta informoval zastupitele o žádosti Policie ČR na spo-

lupráci při ohlášení události s  extremistickou tématikou 
v katastru obce.

 -  Starosta poděkoval sociálnímu výboru za  organizaci akce 
„Posezení pro seniory“ a výboru pro mládež a tělovýchovu 
za tradiční „Jarní burzu dětského oblečení“.

-  Byl projednán požadavek Základní školy na výměnu 3 oken 
ve školním bytě v ZŠ Otnice. Bude oslovena firma na podá-
ní cenové nabídky.

-  Obec také vymění vstupní dveře a okno na bývalé hasičce. 
-  Starosta informoval zastupitele o záměru vysázení nových 

stromů v ul. Dědina k obnově zeleně po dokončení prací 
akce Rekonstrukce silnice II/418 – průtah.

-  Byl doručen návrh nové pachtovní smlouvy od Rostěnice 
a.s. Obec provede selekci pozemků, se kterými počítá pro 
plán společných zařízení.  

-   Mgr. Pšenáková přednesla zastupitelům nabídku přednášky 
lektora na první pomoc. 

K nabídce proběhla diskuze.

8. 4. 2019 
4.  Kontrola minulého zápisu: 
Bod 4) týkající se vedení kabelu NN v akci „Otnice, kabel NN 

Susser, par. č. 1192/2“.
 Bude řešeno samostatným bodem.
5.  Informace k záměru zřízení dětské skupiny:
 Zastupitelé se seznámili se záměrem, který přednesla pří-

tomná Ing. Bc. Radka Kubátová, zřídit v obci dětskou sku-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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pinu (miniškolku) v prostorách bývalého SADu v Katolic-
kém domě. Paní Kubátová požádala zastupitele o pronájem 
těchto prostor. K tomuto tématu proběhla diskuze.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce podporuje tento záměr a v případě jeho 

realizace souhlasí s  pronájmem prostor bývalého SADu 
v Katolickém domě.        

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Strabag, a.s. Praha – opatření obecné povahy, přechodná 

úprava silnice č. II/418
b)  Zdeněk Rafaj, Otnice 52– územní souhlas, novostavba ro-

dinného domu p.č. 340/1
c)  E.ON Distribuce, České Budějovice – územní souhlas, příp. 

NN Susser par.č.547
7.  Státní pozemkový úřad – pozemkové úpravy v k.ú. Lovčič-

ky:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci Státního pozemko-

vého úřadu o ukončení Komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Lovčičky a části k.ú. Bošovice.

8. Faktury ke schválení:
a) Elkov elektro, a.s. Brno – FA: FV9150024856, svítidla kap-

lička + pomník
b)  Gordic spol. s  r.o. Jihlava – FA: 2019500676, update soft. 

účetnictví a rozpočet
c)  CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín – ZF: 190466, kniha „Otnice 

a Vyškovsko z nebe“
d)  Respono, a.s. Vyškov – FA: 19200541, likvidace odpadů ze 

SD za únor 2019
e) Regioprojekt Brno, s.r.o. – FA: 190100022, dílčí plnění akce 

„ Rybník Na Zumru“
f)  Prostavby, a.s. Otnice – FA: 201920025, opr. chodníku Fol-

týn-Daňhel březen 2019
g)  Atregia s.r.o. Šebrov – FA: 218214, projekt. dokum. „Zalo-

žení krajinných prvků“
9.  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018:
 Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu 

obce za  rok 2018, který byl zveřejněn na  úřední desce 
od 21.3.2019. Připomínky obec neobdržela.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 – bez 

výhrad
10. Roční účetní závěrka obce za rok 2018:
Zastupitelé projednali roční účetní závěrku obce za rok 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku obce k  31. 12. 

2018.                      
11. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Otnice za rok 2018:
Zastupitelé projednali:
a)  Roční účetní závěrku Základní a  Mateřské školy Otnice 

p.o., za rok 2018.
b)  Stav Fondu investic Základní a Mateřské školy Otnice p.o. 

ke dni 31.12.2018 s přebytkem 249 567,30 Kč. 
Usnesení:
a)  Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Základní 

a Mateřské školy Otnice p.o. za rok 2018.                                            
b)  Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení částky 200 000 Kč z Fon-

du investic Základní a Mateřské školy Otnice p.o. na účet 
obce.                  

12. Výsledky hospodaření za I.Q. roku 2019:
 Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky hospodaření obce 

za I.Q. roku 2019:
 Příjmy:   8 511 949,27 Kč   ( tj. 29,36 %)
 Výdaje:  5 553 304,73 Kč   ( tj. 23,11 %)
Stav na bankovních účtech k 31. 3. 2019:      27 198 248,89 Kč
13. Územní souhlas „Otnice, kabel NN Susser, par.č. 1192/2“ 

a SoSB:
 Zastupitelé projednali žádost f. E.ON Distribuce, zastoupe-

nou firmou Aditis Group s.r.o. Brno, o stanovisko k územ-
nímu souhlasu stavby „Otnice, kabel NN Susser par.č. 
1192/2“. Vedení kabelu je nově navrženo na straně panelo-
vé cesty přes obecní i soukromé pozemky směrem k zahra-
dám. Zastupitelé také projednali návrh Smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. 

Usnesení:
a)  Zastupitelstvo souhlasí s návrhem řešení od f. E.ON Distri-

buce s umístěním kabelu NN do pozemku par.č. 568
b)  Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  smlouvě budoucí 

o  zřízení věcného břemene“ č. 1030048831/001, do  po-
zemku p.č. 568, mezi obcí Otnice a  E.ON Distribuce a.s. 
za úplatu 5 000 Kč.                          

14. Územní souhlas – stavební úpravy RD č. p. 263 – Martin 
Junk:     

 Zastupitelé projednali žádost pana Martina Junka, Otni-
ce č.p. 263 o  vyjádření ke  stavebním úpravám rodinného 
domu č.p.263 na parcele číslo 242 v k.ú. Otnice

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s navrženými stavebními úpravami 

rodinného domu na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Otnice
15. Komunikace Milešovská-Pod vodárnou – dílčí projektová 

dokumentace:
 Zastupitelé projednali dílčí změny v projektové dokumen-

taci k akci „Komunikace Milešovská-Pod vodárnou“ od f. 
Odehnal Projekt s.r.o. Blansko, které řeší odvodnění, ozna-
čení a režim komunikace. K navrženým změnám proběhla 
diskuze.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje předložené změny v návrhu 

projektové dokumentace k akci „Komunikace Milešovská-
Pod vodárnou“ od firmy Odehnal Projekt s.r.o. Blansko

16. Nabídka firmy Atlas software – systém Codexis:
 Zastupitelé se zabývali nabídkou firmy Atlas software, a.s. 

Brno o možnosti instalace softwarového systému Codexis, 
který je zaměřen na  obecní samosprávu, zákony a  doku-
menty z nich vycházející. Cenová nabídka činí 33 000,- Kč 
bez DPH na 3 roky. Pro neefektivnost a finanční výši zastu-
pitelé nabídku odmítli.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce odmítlo nabídku firmy Atlas software, a.s. 

Brno k instalaci softwarového systému Codexis
17. Workoutové hřiště – porovnání cenových nabídek:
Starosta předložil zastupitelům srovnání přijatých cenových 

nabídek (4ks) na vybudování workoutového hřiště na parc. 
č. 409/3 u obecní bytovky. Zadání pro cenové nabídky bylo: 
workoutová sestava, 4x posilovací venkovní stroje, 2 lavič-
ky, dopadová plocha, doprava, montáž.  

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Flora ser-

vis s.r.o. Brno na vybudování workoutového hřiště za cenu 
346 266 Kč

18. Cenové nabídky na výměnu oken bytu ZŠ a staré hasičky:
Zastupitelé projednali cenové nabídky firmy Pramos, a.s. Šit-

bořice na výměnu oken a dveří na staré hasičce a v bytě Zá-
kladní školy. 

Cenová nabídka na starou hasičku – 91 209 Kč (3x velké okno, 
2x malé okno, dveře).

Cenová nabídka na byt ZŠ – 63 594 Kč (2x trojdílné, 1x dvoj-
dílné okno).

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Pramos, 

a.s. Šitbořice na  výměnu oken a  dveří na  staré hasičce 
za  cenu 91 209,- Kč a  cenovou nabídku na výměnu oken 
v bytě ZŠ za cenu 63 594 Kč

19. Navýšení kapacity záložního disku pro záznam kamer:
 Z důvodu navýšení počtu kamer v obci se snížila kapacita 
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zálohového disku a délka záznamu kamer. Zastupitelé pro-
jednali nabídku pana Jiřího Chladila Brno, na nákup nové-
ho záložního disku o velikosti 6TB za cenu 5 087 Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup nového záložního disku o ve-

likosti 6TB za  cenu 5  087,- Kč, od  Jiřího Chladila Brno-
Tuřany.

20. Cyklostezka – změna projektanta:
Starosta informoval zastupitele o  problémech s  komunika-

cí s  firmou Atelier-Projekt s.r.o Brno, která byla vybrána 
na  vypracování projektové dokumentace na  cyklostezku. 
Smlouva o dílo nebyla dosud podepsána. Zastupitelé pro-
jednali další cenovou nabídku od firmy MaD Projekt s.r.o. 
Moravská Nová Ves, na vypracování projektové dokumen-
tace cyklostezky ve výši 92 000 Kč bez DPH.

Usnesení:
a)  Zastupitelstvo obce ruší svoje usnesení č. 19 ze dne 25. 2. 

2019.               
b)  Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na vypracová-

ní projektové dokumentace cyklostezky s firmou MaD Pro-
jekt s.r.o Moravská Nová Ves, za cenu 92 000 Kč bez DPH

21. Cyklostezka – příkazní smlouva-dotační management:
 Zastupitelé projednali návrh Příkazní smlouvy s  panem 

Václavem Surmanem Bořetice, k zpracování žádosti o do-
taci na projekt cyklostezky, zajištění organizace výběrového 
řízení a dotační management ve výši 95 000 Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu s  panem Vác-

lavem Surmanem Bořetice, ke zpracování žádosti o dotaci 
na projekt cyklostezky, zajištění výběrového řízení dodava-
tele a dotační management ve výši 95 000,- Kč

22. Koupě pozemku p.č. 6751 – Novák Miroslav:
 Zastupitelé projednali nabídku p. Miroslava Nováka Šara-

tice, na prodej pozemku p.č. 6751 v k.ú. Otnice, o výměře 
1218 m2, k zajištění realizace projektu cyklostezky. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.  č. 

6751v k.ú. Otnice, o výměře 1218 m2, od p. Miroslava No-
váka, Šaratice, za cenu 35 Kč/m2

23. Žádost ZO ČSCH Otnice o bezplatnou výpůjčku sálu DD 
a finanční dar:

 Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu chovatelů 
ZO Otnice o bezplatnou výpůjčku sálu Dělnického domu 
a poskytnutí neúčelového finančního daru 5 000,- Kč, k za-
bezpečení místní výstavy okrasného a exotického ptactva, 
konané ve dnech 21. - 22. 9. 2019 v sále Dělnického domu. 
Finanční dar bude použit na  pořízení pohárů pro vítěze, 
spotřebního materiálu a provozních nákladů.

Usnesení:
a)  Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 

pro ZO ČSCH Otnice za  účelem konání místní výstavy 
okrasného a exotického ptactva ve dnech 21. - 22. 9. 2019.

b) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neúčelového fi-
nančního daru ve výši 5 000 Kč pro Český svaz chovatelů 
ZO Otnice, k zajištění místní výstavy okrasného a exotic-
kého ptactva 

24. Oblastní charita Rajhrad – příspěvek:
 Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Rajhrad 

o  poskytnutí finančního příspěvku na  činnost sociálních 
služeb a péče v rámci Hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 

2  000,- Kč pro Oblastní charitu Rajhrad na  činnost soci-
álních služeb a péče v rámci Hospice sv. Josefa v Rajhradě 
u Brna

25. Dodatek č.2 ke smlouvě s f. Respono, a.s. Vyškov:
 Zastupitelé projednali Dodatek č. 2 ke  Smlouvě č.6 o  na-

kládání s biologicky rozložitelným odpadem s firmou Re-
spono, a.s. Vyškov o  zvýšení ceny za  likvidaci biologicky 
rozložitelného odpadu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.6 

s firmou Respono, a.s. Vyškov o navýšení ceny za likvidaci 
biologicky rozložitelného odpadu na 550 Kč/t + doprava 30 
Kč/km 

26. Navýšení nákladů na výstavbu sušáku na hadice – SDH 
Otnice:

 Zastupitelstvo obce vzalo na  vědomí sdělení SDH Otnice 
o navýšení nákladů oproti rozpočtu na sušící stožár na ha-
dice a stavební materiál na úpravu kolem něj.

27. Divadelní představení OchOtnice - charitativní předsta-
vení:

 Starosta informoval zastupitele o  záměru divadelních 
ochotníků OchOtnice uspořádat charitativní divadelní 
představení dne 5. 5. 2019, na podporu postižených trojčat 
Koláčkových z Újezda u Brna a akce Charity Day Těšany, 
která se uskuteční pod záštitou DSO Region Cezava. Výtě-
žek ze vstupného bude zaslán společnosti Společnou cestou 
s námi z.ú., Újezd u Brna.

Usnesení:
 Zastupitelstvo podporuje záměr poskytnutí finančního 

daru pro společnost Společnou cestou s námi z.ú., z výtěž-
ku ze vstupného z  charitativního divadelního představení 
ochotníků OchOtnice dne 5. 5. 2019. Výše finančního daru 
bude schválena dle návštěvnosti po uskutečnění představe-
ní.                                                             

28. Pachtovní smlouva s Rostěnice, a.s. – žádost obce o změnu 
smlouvy:

 Zastupitelé vzali na  vědomí selekci obecních pozemků 
v návrhu pachtovní smlouvy zaslanou firmě Rostěnice, a.s. 
Selekce se týká pozemků vyčleněných na akce z Plánu spo-
lečných opatření. Po doručení upravené pachtovní smlouvy 
bude zveřejněn záměr na  pronájem dotčených pozemků 
a po zveřejnění bude projednán zastupitelstvem obce.

29. Záměr koupi pozemků:
 Zastupitelé vzali na vědomí záměr koupi dalších pozemků 

od občanů pro realizaci plánu společných opatření, vychá-
zejících z ukončených pozemkových úprav.  

30. Žádost ZO ČZS Otnice o výpůjčku sálu DD:
 Zastupitelstvo projednalo žádost ZO Českého zahrád-

kářského svazu Otnice o výpůjčku sálu Dělnického domu 
za  účelem konání akce „Posezení u  cimbálu“ dne 21. 4. 
2019.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 

pro ZO ČZS Otnice za  účelem konání akce „Posezení 
u cimbálu“ dne 21. 4. 2019

31. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta obce podal informace o konání voleb do Evropské-

ho parlamentu ve  dnech 24. - 25. 5. 2019. Do  24. dubna 
mohou politické strany delegovat 1 člena +1 náhradníka 
do okrskové volební komise. Volební místnost bude v bu-
dově radnice, Dědina 479, Otnice.

-  Pietní akt k osvobození obce se bude konat ve středu 24. 4. 
2019 v 18 hodin u pomníku Rudoarmějců.

-  Starosta podal informaci o povinnosti všech majitelů psů, 
podle zákona č. 166/1999, provést čipování těchto psů k 1. 
1. 2020.

-  Kabelová televize: od  1. 4. 2019 jsou vypnuty kanály JOJ, 
JOJ+, Markíza, z důvodu ukončení vysílacích práv v ČR.

-  Místostarosta informoval zastupitele o  vytyčení obecních 
pozemků parc.č. 6656, 6646, 6507, 6670 po pozemkových 
úpravách. Pozemky budou osety zakoupeným travním se-
menem.
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-  Miroslav Kalouda podal návrh na instalaci dřevěných hra-
cích prvků do parku sv. Jana Nepomuckého. Bude osloven 
pan Vojtěch Jedlička, Šaratice.

-  Místostarosta informoval zastupitele o vybagrování jezírka 
na obecním pozemku u studánky v Poltni. 

29. 4. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 5) Starosta podal zastupitelům informaci, že paní 

Ing. Bc. Radka Kubátová Otnice 584, z důvodu nedostateč-
ného technického zabezpečení prostor, nebude realizovat 
záměr zřízení dětské skupiny.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)  Martin Junk, Otnice – souhl. stanov. k provoz. plynového 

kond. kotle RD č.p.263
b)  E.ON, a.s. České Budějovice – úz.souh. záměru stavby-

úprava nvNN Rychlíková
6.  Krajský úřad JmK:
a)  Rozhodnutí o navýšení kapacity jídelny v ZŠ a MŠ Otnice 

na 420 strávníků.
b)  Zahájení řízení o  povolení výjimky z  podmínek ochrany 

zvláště chráněných živočichů pro účely odchytu a výzkumu 
žab druhu Bombina.

7.  Ministerstvo životního prostředí:
 Rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání f. ŽSD a.s. Modři-

ce a potvrzuje se rozhodnutí České inspekce ŽP o uložení 
pokuty za nedodržení zajištění snižování emisí prachových 
částic do ovzduší.

8.  Faktury ke schválení:
a)  Pramos, a.s. Šitbořice – Zál. faktura:19100178 – výměna 

oken, byt ZŠ
b)  Pramos, a.s. Šitbořice – Zál. faktura:19100179 – výměna 

oken a dveří, hasička
c)  Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov – Fa:1015808 – travní 

semeno na obec.pozem.
d)  OSA, z.s. Praha – Fa:0319571907 – autorská odměna na rok 2019
e)  Respono, a.s. Vyškov – Fa:19200635 – svoz a likv. komun. 

odp. za I.Q. roku 2019
f)  REEX, spol. s  r.o. Modřice – Fa:219013 – tisk Otnického 

Zpravodaje č.75
g)  Jiří Cahel, Újezd u  Brna – Fa:12-2/2019 – grafické práce 

na Zpravodaji č.75
h)  Jiří Chladil, Brno – Fa:008/2019 – dodávka a montáž záloh. 

disku kamer. systému
ch) CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín – Zál. faktura:190721 – le-

tecké foto, kniha 
i)  Respono, a.s. Vyškov – Fa:19200982 – likvidace odpadu ze 

SD za březen 2019
j)  Pavel Pecák, Šlapanice – Fa:18315 – montáž osvětlení kap-

ličky a pomníku RA
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.8, zá-

pisu. 
9. Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
A) Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 k odpisovému plánu ZŠ 

a MŠ Otnice na rok 2019. Z důvodu nákupu vybavení škol-
ní jídelny potřebné ke zvýšení kapacity počtu strávníků se 
navyšuje roční odpis o 55 908,- Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje navýšení odpisového plánu ZŠ 

a MŠ Otnice na rok 2019 o 55 908 Kč.

B)  Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Otnice o navýše-
ní finančního příspěvku v roce 2019. Stávající topný systém 
spojený s ohřevem vody je neekonomický. Zastupitelé pro-
jednali předloženou cenovou nabídku na výměnu ohřívače 
vody v MŠ.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje navýšení finančního příspěvku pro 

ZŠ a MŠ Otnice v roce 2019 o 50 000 Kč, z důvodu výměny 
ohřívače vody v topném systému v Mateřské škole

10. Rozpočtové opatření č. 02/2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

2/2019. 
 Příjmy:    +  28 000 Kč
 Výdaje:   +  71 000 Kč
 Financování:  - 43 000 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 

č.2/2019
11. Žádost o pronájem technické místnosti na DD – Leona Le-

váková:
 Zastupitelstvo projednalo žádost p. Leony Levákové, Otnice 

346 o pronájem technické místnosti pro přípravu občerst-
vení v prostorách Dělnického domu dne 25. 5. 2019.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje pronájem technické místnosti pro 

přípravu občerstvení v Dělnickém domě paní Leoně Levá-
kové, Otnice 346 dne 25. 5. 2019 za cenu 500 Kč.                                                                                           

12. Pachtovní smlouva s Rostěnice a.s. - záměr propachtování 
obecních pozemků:

 Zastupitelé projednali návrh Pachtovní smlouvy s  f. Ros-
těnice, a.s.  Z  původní Pachtovní smlouvy byly vyjmuty 
pozemky určené pro plán společných opatření. Soupis po-
zemků je uveden v Příloze č.1 ke Smlouvě o zemědělském 
pachtu s f. Rostěnice, a.s., ze dne 12. 4. 2019.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr propachtovat obecní po-

zemky uvedené v  Příloze č.1 ke  Smlouvě o  zemědělském 
pachtu s f. Rostěnice, a.s., ze dne 12. 4. 2019.            

13. Žádost o odkup části obecní parcely č. 5675 – Michal Hu-
deček:

 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Bc. Michala Hudeč-
ka, Otnice 577 o odkup části obecního pozemku par.č. 5675 
z důvodu výstavby garáže (32 m2). Dotčený pozemek leží 
v navrhované lokalitě pro výsadbu biokoridoru. Z důvodu 
plánované realizace výsadby a  úpravy cesty kolem bioko-
ridoru zastupitelé neschvalují záměr prodeje části obecní 
parcely. Další projednání žádosti zastupitelé navrhují až 
po ukončení realizace výsadby biokoridoru.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části obec-

ního pozemku (32m2) parc. č. 5675 panu Bc. Michalu Hu-
dečkovi, Otnice 577.

14. Darování částí pozemků č. 6470 a 6471 obci – Jana Rybá-
řová:     

 Zastupitelstvo projednalo nabídku Jany Rybářové, Ostrava 
na  darování částí pozemků obci: p.č. 6470 o  výměře 166 
m2 - vlastnictví 1/3 pozemku a p.č. 6471 o výměře 301 m2 

- vlastnictví 1/4 pozemku. V souladu s Občanským záko-
níkem bude nejprve nutné získat souhlas spoluvlastníků. 
Další projednání bylo odloženo na příští zasedání zastupi-
telstva.

15. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 6051:
 Zastupitelé projednali záměr prodeje obecního pozemku 

parc.č. 6051 o výměře 1263 m2. 
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecního pozemku 

parc. č. 6051 o výměře 1263 m2.                                                                                                                  
16. Žádost o pronájem nebytových prostor – Lékárna:  
 Zastupitelé projednali žádost paní Mgr. Marie Jadrné, Újezd 

u Brna, která z důvodu změny právní subjektivity (nově Lé-
kárna U školy s.r.o.), požádala o změnu nájemní smlouvy 
v prostorách lékárny. Z důvodu více společníků ve společ-
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nosti je však nejprve nutné zveřejnit záměr pronájmu neby-
tových prostor.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu 40,23 m2 hlavních 

a 40,76 m2 vedlejších nebytových prostor na adrese Školní 
470 Otnice.                                                  

17. Žádost Rybářského spolku Otnice – vedení NN:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost Rybářského spolku 

Otnice o zbudování elektro přípojky do skladu na rybní-
ku Pod Poltňou. Stávající řešení je provizorní. Zastupitel-
stvo zařadí záměr do plánu akcí.

18. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Pan Petr Havelka přednesl požadavek na  opravu stolů 

a lavic na náměstí – nový nátěr.
-  Férová snídaně se bude konat 11. 5. 2019 před radnicí
-  ZO ČZS Otnice pořádá Jarní prodejní výstavu květin, 

která se koná ve dnech 11. - 12. 5. 2019 v prostorách Zá-
kladní školy.

-  Starosta informoval zastupitele o  záměru vybudování 
venkovní veřejné knihovny u budovy radnice.

-  Poděkování patří: ZO ČSZ za akci „Posezení u cimbá-
lu“ dne 21. 4. 2019, MS Hubert za „Výstavu trofejí“ dne 
13. 4. 2019, výboru pro mládež a  tělovýchovu za: Ví-
tání jara se světluškami dne 27. 4. 2019, domovu LILA 
za Den otevřených dveří dne 24. 4. 2019. Všechny akce 
byly hojně navštěvovány místními i přespolními obča-
ny.

-  Předseda výboru rozvoje obce Pavel Prokop informo-
val zastupitele o průběžném plnění schváleného plánu 
akcí na rok 2019.

20. 5. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 14) V souladu s Občanským zákoníkem, kdy je nejprve 

nutné získat souhlas spoluvlastníků, obec nebude pokra-
čovat v jednání o odkupu podílu vlastnictví k pozemkům 
par.č. 6470 a 6471 od Jany Rybářové, Ostrava.  

Bod 17) Dle zjištění u  firmy E.ON k  žádosti Rybářského 
spolku Otnice bude sveden kabel na sloupu NN do no-
vého elektroměru. Odtud až ke skladu na rybníku bude 
přípojku realizovat obec. Tato akce bude začleněna 
do schváleného plánu akcí na rok 2019.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)  Martin Junk, Otnice – souhl. s  provedením ohlášené 

změny stavby RD č.p.263
b) Rostěnice,a.s. – zaháj. staveb. řízení - Rekonstrukce čer-

pací stanice PHM Otnice
c) MVDr.  Petr Ondrusz, Otnice – kontr. prohl. stavebních 

úprav RD Otnice č.p.196
6. Krajský úřad JmK:
Dne 30. 4. 2019 byla provedena na obecním úřadu kontrola 

na  úseku matrik, vidimace a  legalizace. Nebyly zjištěny 
nedostatky. 

7.  Faktury ke schválení:
a)  ELKOV elektro, a.s. Brno – Fa:FV9150034553 – materiál 

na sušák hadic SDH
b)  DILIA, z.s. Praha – Fa:1200190955 – autorská práva div. 

představení HÁTA
c)  Jaroslav Babák, Brno – Fa:190502 – projekt. dok. ZŠ-hos-

pod. se srážkovou vodou
d)  Prostavby, a.s. Otnice – Fa:201920032 – dokončení chod-

níku Foltýn-Daňhel
e)  Strabag, a.s. Brno – Fa:1990250011 – dokončení akce 

II/418 - Otnice - průtah
f)  Makro ČR s.r.o. Brno – Fa:0244015038 – nákup chladící-

ho boxu – Dělnický dům

g)  Robert Rafaj, Otnice – Fa:02/2019 – výroba a montáž ná-
bytkové stěny - Kasino

h)  Prostavby, a.s. Otnice – Fa:201920036 – strojní práce – Toč-
na „Za Drahy“

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.7, zá-

pisu. 
8. Vyhrazení pravomoci ZO:
 Zastupitelstvo z  důvodu množství faktur, které čekají 

na  schválení a  v  souladu s  §84 odst. 4 zákona č.128/2000 
Sb., si vyhradilo tuto pravomoc:

Usnesení:
 Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č.12 ze zasedání ZO 

dne 5.11.2018 a  vyhrazuje si pravomoc schvalovat přijaté 
faktury na částku vyšší jako 50 000 Kč. 

9. Rozpočtové opatření č. 03/2019:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

3/2019. 
 Příjmy:    +  64 800 Kč 
 Výdaje:   +  64 800 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/20

19.                        
10. Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2018:
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2018
 Příjmy:   897 476,28 Kč
 Výdaje:  846 749,00 Kč
 Financování:  50 727,28 Kč
11. Charitativní představení OchOtnice – darovací smlouva:
 Dne 5.5.2019 divadelní uskupení OchOtnice odehrálo cha-

ritativní představení na podporu akce Charity Day Těšany, 
kterou pořádá DSO Region Cezava a  na  podporu ústavu 
Společnou cestou s námi z.ú. Újezd u Brna. Zastupitelé pro-
jednali návrh darovací smlouvy ve výši 14 200,- Kč z výtěž-
ku ze vstupného z tohoto představení.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar 14  200 Kč pro ústav 

Společnou cestou s námi z.ú. Újezd u 
12. Cyklostezka – geometrický plán rozdělení pozemků:
 Zastupitelé vzali na  vědomí návrh geometrického plánu 

rozdělení pozemků pro vybudování cyklostezky Beton 
Brož-Gandia, který dodala firma Aditis group, s.r.o. Brno

13. Přístupová cesta k rybníku Na Zumru – CN na projekto-
vou dokumentaci:     

 Byly osloveny 2 firmy k podání cenových nabídek na vypra-
cování projektové dokumentace přístupové cesty k rybníku 
Na Zumru. Obec však obdržela pouze jednu cenovou na-
bídku. Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku f. Regio-
projekt Brno s.r.o. na vypracování projektové dokumentace 
za cenu 123 140 Kč bez DPH.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Regi-

oprojekt Brno s.r.o. na vypracování přístupové cesty k ryb-
níku Na Zumru za cenu 123 140,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce podepsáním smlouvy o dílo.                                              

14. Trasig – žádost o vyjádření k objízdné trase:
 Zastupitelé projednali žádost f. Trasig Vyškov, v zastoupe-

ní Sdružení přátel Svatováclavského běhu Blažovice, o sta-
novisko obce k  objízdné trase při úplné uzavírce silnic č. 
III/4166 a  II/416, dne 3. 8. 2019 od  12,00 do  13,30 hod., 
z důvodu pořádání triatlonového závodu.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí bez připomí-

nek. 
15. Linka bezpečí – žádost o příspěvek:  
 Zastupitelé projednali žádost ředitelky Linky bezpečí z.s. 

Praha, o finanční příspěvek na zabezpečení provozu Linky 
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bezpečí ve výši 7 500 Kč. Tato částka je zanesena v rozpočtu 
obce na rok 2019

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 7 500 Kč pro Linku 

bezpečí z.s. Praha, na provoz linky.                    
                                                                     

16. Žádost o pronájem nebytových prostor – Lékárna U Školy 
s.r.o.:

 Zastupitelé projednali žádost firmy Lékárna U Školy s.r.o., 
Újezd u Brna o pronájem nebytových prostor v komerční 
části MŠ na dobu neurčitou od 1. 9. 2019. Jedná se o prosto-
ry, které nyní využívá Mgr. Marie Jadrná. Záměr byl zveřej-
něn na úřední desce od 3. 5. 2019.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Lékárna U Školy s.r.o. 

Újezd u Brna o pronájem nebytových prostor v MŠ Otnice, 
na  dobu neurčitou od  1. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce podepsáním smlouvy.                                 

17. Žádost o snížení nájmu – Mgr. Jadrná Marie:
 Zastupitelé projednali žádost paní Mgr.  Marie Jadrné, 

Újezd u Brna o snížení výše nájemného za prostory v MŠ, 
Otnice č. p. 470, které využívá k provozu lékárny. O sníže-
ní nájemného žádá po dobu přechodného uzavření lékárny 
z personálních důvodů.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Mgr.  Marii Jadrné snížení nájmu 

za prostory lékárny po dobu přechodného uzavření na 1/10 
ročního nájmu s platností od 21. 5. 2019. do 1. 9. 2019

18. Záměr pronájmu části obecního pozemku parc.č. 6751:
 Zastupitelé se zabývali záměrem pronájmu části (10 m2) 

obecního pozemku parc.č. 6751v k.ú. Otnice za  úče-
lem  umístění reklamního billboardu. Byla navržena (jako 
náhradní) i část (10 m2) pozemku parc. č. 6758. K tomuto 
bodu proběhla diskuze. Záměr bude zveřejněn na  úřední 
desce a tento bod bude projednán na příštím zasedání za-
stupitelstva.

19. Pachtovní smlouva s f. Rostěnice, a.s.:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  zemědělském 

pachtu s  f. Rostěnice, a.s. Záměr byl zveřejněn na  úřední 
desce od 26. 4. 2019. Pachtovné za výměru 17,37 ha obec-
ních pozemků je ve  výši 67  123,- Kč. Výpovědní lhůta je 
stanovena na 1 rok.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zemědělském pachtu 

s f. Rostěnice, a.s.      
20. Prodej pozemku par. č. 6051 – Muric Pavel:
 Zastupitelé projednali žádost p. Pavla Murice, o odkoupení 

obecního pozemku p.č. 6051 o výměře 1263 m2, v k.ú. Ot-
nice. Záměr byl zveřejněn od 30. 4. 2019. Pan Pavel Muric 
se pro podjatost zdržel projednávání tohoto bodu. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 6051 o výmě-

ře 1263 m2 panu Pavlu Muricovi, Polní 434, Otnice, za cenu 
35,- Kč/m2. 

21. Koupě pozemku par. č. 6052 – Florian Zdeněk:
 Zastupitelé projednali nabídku p. Zdeňka Floriana Otnice, 

Dědina 136, na  prodej pozemku p.č. 6052 v  k.ú. Otnice, 
o výměře 600 m2. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 6052 

v k.ú. Otnice, o výměře 600 m2, od p. Zdeňka Floriana, Ot-
nice, Dědina 136, za cenu 35,- Kč/m2.             

22. Koupě pozemku par. č. 5765 – Klvač František:
 Zastupitelé projednali nabídku p. Františka Klvače Otnice, 

B. Němcové 417, na prodej pozemku p.č. 5765 v k.ú. Otni-
ce, o výměře 3409 m2. 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5765 
v k.ú. Otnice, o výměře 3409 m2, od p. Františka Klvače Ot-
nice, B. Němcové 417, za cenu 35,- Kč/m2.                               

23. Hrací prvky – park sv. Jana Nepomuckého – nabídka: 
Zastupitelé projednali nabídku pana Vojtěcha Jedličky, Šarati-

ce na výrobu a montáž dřevěných hracích prvků do parku 
sv. Jana Nepomuckého za  cenu 40  000 Kč. Byly navrženy 
prvky: věž se skluzavkou, houpačky, chodník pro trénink 
motoriky. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku Vojtěcha Jedličky, Šaratice 

na výrobu a montáž dřevěných hracích prvků do parku sv. 
Jana Nepomuckého za cenu 40 000 Kč.

24. Veřejný prostor na ul. Květná – informace:
 Starosta podal zastupitelům informace z  jednání mezi zá-

stupci obce a  projektantem Ing.  Matyášem, který zpraco-
vává projektovou dokumentaci na  akci: „Veřejný prostor 
na ulici Květná“. K bodu proběhla diskuze. 

25. Žádost SDH o povolení konání akce Pivní slavnosti na ve-
řejném prostranství:

 Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Otnice o  povolení 
konání kulturní akce: „Hasičské pivní slavnosti“ dne 15. 6. 
2019. Akce se bude konat na  veřejném prostranství před 
Základní školou a v přilehlém parku. Od 12,00 – 03,00 hod. 
bude na místě reprodukovaná hudba. Náklady na hudební 
produkci hradí obec Otnice.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním kulturní akce: „Ha-

sičské pivní slavnosti“ konané dne 15. 6. 2019 v prostorách 
před Základní školou a  přilehlém parku. Náklady na  hu-
dební produkci uhradí obec

26. Žádost SDH o povolení konání akce Hasičská fontána:
 Zastupitelé souhlasí s konáním výše uvedené akce v rámci 

výcviku SDH Otnice. Společenská akce „Hasičská fontána“ 
se bude konat v prostorách kolem rybníka Pod Poltňou dne 
13. 7. 2019 od 16,00 – 24,00 hod. Z důvodu synchroniza-
ce více hasičských jednotek se uskuteční dne 12. 7. 2019 
od  18,00 – 24,00 hod. nácvik vystoupení. V  průběhu ná-
cviku dne 12. 7. i při samotném vystoupení dne 13. 7. bude, 
z důvodu spuštění více hasičských čerpadel a reprodukova-
né hudbě k podtržení efektu, zvýšen hluk v oblasti kolem 
rybníka Pod Poltňou. 

27. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta poděkoval ZO ČSZ za uspořádání Jarní prodejní 

výstavy ve  dnech 11. -12. 5. 2019 v  prostorách Základní 
školy a přilehlého parku. Počet účastníků 1815.

-  Poděkování patří všem organizátorům Fair Trade snídaně, 
která se konala 11. 5. 2019 v  dopoledních hodinách před 
radnicí.

-  Starosta podal zastupitelům informace o  doplnění tech-
nické zprávy projektové dokumentace k akci „Společenské 
centrum za Dělnickým domem“.

-  Starosta sdělil zastupitelům informaci o neschválení dotace 
z JmK na projektovou dokumentaci výstavby cyklostezky.

-  Předseda výboru rozvoje obce Pavel Prokop podal zastupi-
telům informace, týkající se projektu „Úspora dešťové vody 
v  ZŠ“. Bude podána žádost o  stavební povolení. Dešťová 
voda v nádrži bude využita pouze na zalévání.

-  Starosta informoval zastupitele o záměru stavebních úprav 
na vytvoření sprchového koutu pro zaměstnance v budově 
obecního úřadu. 

-  Dušan Matoušek navrhl zvážit záměr zpevnění obecní cesty 
za zahradami v ul. Na konci parc. č. 6082 a 1468/3 recyklá-
tem. 
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••	StaroStovY	StaroSti	••

Vážení a milí spoluobčané, 
jarní měsíce, které jsme všichni prožívali 

na  svých zahrádkách při přípravě záhonků 
na letošní úrodu, jsou za námi a zdá se, že nás 
opět čeká suché a parné léto. Jarní a nejkrás-
nější dobu v  roce, kdy se příroda probouzí 
k životu, jsme také mohli v kruhu svých ro-
din a přátel prožít o velikonočních svátcích, 
které jsou nejvýznamnějšími křesťanskými 
svátky v  roce. Doufám, že muži své ženy 
něžně vyšlehali vrbovým proutkem, aby jim 
tak prospěli ke  stálému zdraví a  vzájemné-
mu porozumění. Bylo nám také dopřáno se 
společně setkávat na společenských a kultur-
ních akcích, které pořádaly téměř všechny 
zájmové organizace, za  což jim patří velké 
poděkování. Organizace akcí závisí vždy 
na několika lidech, kteří obětují svůj čas pro 
ostatní. Ale jsem přesvědčen, že vždy, když 
se něco vydaří, se jejich úsilí a píle promění 
v radost v srdci. A že těch vydařených akcí 
do dnešního dne bylo! I nám, zastupitelům, 
se podařilo ve  spolupráci s firmou Strabag, 
a.s., úspěšně dokončit rekonstrukci vozovky 
od náměstí až na konec obce. Byla realizová-
na výstavba nové zastávky, kterou snad oce-

ní nejen zaměstnanci firmy Diton-Brož, ale 
i občané z okolních ulic, kterým se tak zkráti-
la docházková vzdálenost k nové autobusové 
zastávce. V  ulici Dědina byly kolem silnice 
vysázeny keříky, které dokreslují celkový 
pohled a slouží zároveň i k větší bezpečnosti 
chodců. Co nám ještě dělá velké starosti, je 
příjezdová cesta od Újezdu u Brna do Otnic. 
Tato vozovka je opravdu v havarijním stavu. 
Stavební povolení je vydáno, ale vlastníkem 
vozovky je Jihomoravský kraj, potažmo Stát-
ní údržba silnic Jihomoravského kraje, která 
však prozatím nemá dostatek finančních 
prostředků na realizaci oprav. Pevně věřím, 
že se v brzké době podaří zajistit financová-
ní opravy této silnice. Ve spolupráci s firmou 
Prostavby, a.s., byla provedena oprava chod-
níku v ulici Dědina, od domu pana Foltýna 
až k domu pana Daňhela. Nová lavička a ze-
lené keříky opět dokreslily vzhled celého zre-
konstruovaného chodníku. Jsem přesvědčen, 
že oprava této části chodníku se podařila ku 
prospěchu, bezpečnosti a radosti nás všech. 
Jak jsem vás již informoval v minulém čísle, 
chtěli bychom se letos především připravit 
na realizaci záměrů rozvoje obce, přípravou 
projektových dokumentací a možností získat 
dotace k finančnímu zajištění plánu investič-
ních akcí. Ale i přesto se nám podařilo v jar-
ních měsících začít s výstavbou nové točny 
v ulici Za Drahy. Po odbagrování a provede-
né úpravě části svahu tak vznikl prostor, který 
mohou občané využít ke snadnému otočení 
a projetí úzké silnice v obou směrech. Napl-
no běží přípravy projektových dokumentací 
na výstavbu nového rybníka Na Zumru a vý-
stavby cyklostezky od  firmy Diton-Brož až 
po konec otnického katastru na rozcestí Gan-
dia. Firma Atelier-projekt Brno, která měla 
zajistit projektovou dokumentaci cyklostez-

ky, s námi však přestala komunikovat. Proto 
zastupitelstvo rozhodlo ukončit spolupráci 
s touto firmou a uzavřít smlouvu s projekto-
vou kanceláří MaD projekt, s.r.o., Moravská 
Nová Ves. Tato firma s  námi velmi dobře 
spolupracuje a  již předala zastupitelstvu pr-
votní studie cyklostezky. Po  jednání se sta-
rostkou a místostarostou města Újezd u Brna 
bylo dohodnuto a  jejich zastupitelstvem 
i schváleno, že město Újezd u Brna se bude 
zabývat přípravou projektové dokumentace 
cyklostezky, která se napojí na  naši. Pokud 
se vše podaří, bylo by tak zajištěno bezpečné 
cestování nejen pro cyklisty, ale i pro ostatní 
občany na  procházky přírodou. Myslíme 
také na  naše děti, na  jejich zdraví a  radost 
z  pohybu. Proto zastupitelstvo obce schvá-
lilo realizaci výstavby workoutového hřiště 
na  pozemku vedle bytovky u  sportovního 
areálu. Již byla podepsaná smlouva s firmou 
Flora servis, s.r.o. Brno, která by měla v mě-
síci srpnu zajistit dodávku a montáž workou-
tové sestavy a čtyř venkovních posilovacích 
strojů. V parku sv. Jana Nepomuckého jsou 
již umístěny nové dřevěné hrací prvky a hou-
pačky pro menší děti. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám 
jménem svým i jménem celého zastupitelstva 
a pracovníků obecního úřadu popřál krásné 
a  klidné prožití času dovolených. Abyste si 
společně s rodinami oddechli od každodenní 
práce, abyste společně poznali nová zákoutí 
naší krásné země a třeba i nějaké zahraniční. 
Dětem přeji hezké prázdniny, prožité se svý-
mi kamarády a rodinami. A vám, o něco star-
ším občanům, přeji mnoho sil a odpočinku v 
tropických dnech. Všem občanům pak přeji 
stálé zdraví a radost ze života.

Pavel Mezuláník
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Obecní úřad vybírá poplatky 
za komunální odpad na 2. polole-
tí roku 2019.

Tradiční český den prOTi rakOvině se konal ve středu 15. května 2019 
i v naší obci za pomoci žákyň deváté třídy z naší místní základní školy. Od časných ranních 
hodin nabízela děvčata letáčky a k zakoupení žluté kytičky v minimální hodnotě 20 Kč.  
Vybrané peníze za prodej kytiček, za zaslané DMS a dary na účet slouží k financování 
tří základních dlouhodobých programů:
– nádorová prevence
– podpora kvality života onkologických pacientů  
– podpora onkologického výzkumu.  
Poděkování patří všem dárcům, dobrovolníkům i dalším organizátorům této  
prospěšné akce.

ChariTy day
25. května se v Těšanech uskutečnil Charity Day, jehož výtěžek putoval na pomoc 

postiženým trojčátkům z Újezda u Brna a dalším potřebným. I obec Otnice a naši ob-
čané pomohli. Například místní divadelní ochotníci se rozhodli věnovat celou částku 
ze vstupného na divadelní reprízu jejich hry, která se odehrála dne 5. května 2019. 

Na účet bylo posláno za obec Otnice 14 200 Kč.
Díky Charity Day v Těšanech se pro rodiny s handicapovanými dětmi vybralo ne-

uvěřitelných 334 882 Kč.

Naši obec zkrášlují 
další dva nově vysázené 
záhony levandule

Jak Jsme vOlili 
dO evrOpskéhO parlamenTu

Ve dnech 24. a 25. května se konaly 
volby do Evropského parlamentu. Celo-
republikové volební výsledky jsou zná-
my, volební účast byla 28,72 %.

A jak se volilo v Otnicích? Voleb-
ní účast byla 24,25 % (v okrese Vyškov 
28,08 %).

Výsledky voleb do EP v Otnicích:
1. ANO 2011 15,68 %
2. ODS 13,07 %
3. KSČM 12,74 %
4. KDU-ČSL 11,11 %
5. Piráti 10,45 %
5. SPD T. Okamura 9,80 %
6. ČSSD 6,53 %
5. STAN, TOP 09 5,55 %

Ostatní strany skončily pod hranicí 5 %.
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Na více než 190 místech po celé České 
republice se v  sobotu 11. května usku-
tečnil piknik na podporu fairtradových, 
ale i  lokálních pěstitelů. Lidé společnou 
snídaní z  fairtradových nebo lokálních 
surovin dali najevo zájem o  životy lidí, 
kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu 
s nimi. 

Přidala se i naše obec. Akce proběhla 
na  náměstí před radnicí. Sešlo se na  ní 
asi 70 lidí. Potěšilo nás, že se letos zú-
častnila i Dagmar Kovaříková, která byla 
iniciátorkou Férové snídaně v  naší obci 
před devíti lety. Happening s názvem Fé-
rová snídaně proběhl u nás, v Otnicích, 
už posedmé. Akce se koná vždy druhou 
květnovou sobotu na  Světový den pro 
fair trade. 

Na náměstí před radnicí se sešly všech-
ny generace. Většina účastníků Férové 
snídaně přinesla dobroty, vyrobené z lo-
kálních nebo férových surovin. Ochut-
nali jsme jednohubky s  pomazánkou 
z  červené čočky, výborné bramborové 
placky, vynikající domácí koláčky i citró-
novou buchtu z doma vypěstovaných ci-

trónů a mnoho dalších dobrůtek. Všech-
no, ale opravdu všechno bylo výborné. 
Ke  snídani se podávala voňavá férová 
káva a férový zelený či ibiškový čaj. Ka-
mila Vašourková opět připravila pro děti 
tvořivou dílničku. Tentokrát děti vyrá-
běly náušnice či náhrdelníky z kávových 
zrnek, které mohly druhý den darovat 
maminkám k  jejich svátku. Mladší děti 
malovaly netradiční obrázky. Proč netra-
diční? Protože nemalovaly barvami, ale 
kávou. Lucka a Kuba Kaloudovi zorgani-
zovali soutěž v  originální venkovní hře 
Mölkky, kterou bychom mohli přirovnat 
k známější hře pétanque. Atmosféra před 
radnicí byla skvělá. Snídali jsme do pra-
vého poledne. Opět nám přálo i počasí. 
Svítilo sluníčko a Férová snídaně v trávě 
byla moc příjemná. Podpořit pěstitele 
přišel nejen současný starosta obce Pavel 
Mezuláník se svojí rodinou, ale i bývalý 
starosta Pavel Prokop a na poslední chví-
li přispěchal také pan farář Pavel Buchta. 
Vyslechli jsme zajímavé historky z  pří-
prav mikulášských pochůzek či otevírání 
a uzavírání pramene, které nám barvitě 

líčil Petr Kalouda. Přitom zvládl postarat 
se o  pitný režim účastníků Férové sní-
daně. Poděkování patří Daně Sekanino-
vé a  Janě Štěpánkové za  pomoc během 
Férové snídaně, za přípravu občerstvení 
a také za přispění k dobré náladě během 
celého dopoledne. 

děkujeme všem, kteří si v sobotu do-
poledne udělali čas a přišli na férovou 
snídani. Také díky vám jsme společně 
prožili příjemné dopoledne. Těšíme 
se na férovou snídani 9. května 2020. 
všichni jste srdečně zváni.

Férová snídaně je největší akcí na pod-
poru fair trade v České republice. „Účast-
níci Férové snídaně dávají symbolicky 
najevo, že jim není lhostejné, kdo a za ja-
kých podmínek vypěstoval naše potraviny 
a  suroviny pro jejich výrobu. Jsme rádi, 
že zájem společnosti o udržitelný způsob 
života a  etickou spotřebu se v  poslední 
době zvyšuje. To se projevuje mimo jiné 
i  nárůstem počtu míst, kde lidé Férovou 
snídani pořádají,“ říká koordinátor akce 
Stanislav Komínek z organizace Fairtrade 
Česko a Slovensko.  Jitka Bublová

V květnu jsme piknikovali na podporu pěstitelů 
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Knihovna je pro některé z  nás kou-
zelným místem, kde se ozývají hrdinové 
příběhů z různých časů. A 11. dubna se 
jako kouzlem proměnila na  Písmen-
kové království pro všechny prvňáčky 
z  naší základní školy. Čekalo je tu po-
hádkové pasování na čtenáře. Děti přišly 
do  knihovny se svojí učitelkou Hanou 
Veselou, kde je uvítali starosta Pavel Me-
zuláník jako rytíř Písmenkového králov-
ství a naše knihovnice Zuzana Sloupová 
coby dvorní dáma. Vysvětlili jim, jak to 
v takovém Písmenkovém království cho-
dí a proč je potřeba, aby se základna ry-
tířů Řádu čtenářského pořád rozrůstala. 
Hravou formou tak bylo dětem sděleno, 
jak je důležité číst a také mít ke knihám 
úctu. Knihy tu jsou přece proto, aby se 
četly a ne ničily. 

Než se přistoupilo k  samotnému pa-
sování, musely děti splněním několika 
úkolů prokázat, že si tu čest být rytířem 
zaslouží. A jak jinak než znalostí písme-
nek a  čtenářskými dovednostmi. Jako 
první měly děti za úkol najít své iniciá-
ly. Takže bylo v knihovně chvíli pořádně 
rušno, než všichni zdárně objevili první 
písmeno svého jména a  příjmení. Dru-
hý úkol se nesl v  trochu poklidnějším 
duchu, ale děti musely už pěkně přečíst 
celou větu a dokončit ji přiložením odpo-
vídajícího obrázku. A třetí úkol se nabízí 
sám, chceš-li být pasován na rytíře Řádu 
čtenářského, měl bys něco přečíst. A tak 
nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěk-
ně již umí na konci první třídy číst a pře-

nOvé knihy v knihOvně 
i. pOlOleTí
romány a biografie
Murakami Haruki – Komturova smrt
Gregory Philippa - Tři královny
Hindráková Hana – Nezlomný
Stachniak Eva – Zimní palác
Steel Danielle – Nebezpečné hry
Beverley Jo – Pán mého srdce
Metz Melinda – Námluvy s kocourem
Laurens Stephanie – Zkrocení markýze  
 z Raventhorne
Mangan Christine – Marokánka
Geislerová Ester – Terapie sdílením 2
Ahmad Rana – Ženám snít zakázáno
Beverley Jo – Temný hrdina
Howell Hannah – Náčelník z Vysočiny
Moriarty Sinéad – Dobrá matka
Walls Jeannette – Stříbrná hvězda
Mornštajnová Alena – Tiché roky

detektivky a thrillery
McClureKen – Lovec myšlenek
ClarkMaraHiggins – Přede mnou se ne-

schováš
Wyer Carol E. – Tajemství živých
Bolton S. J. – Malé temné lži
Donlea Charlie – Nevěřte tomu
Dán Dominik – Na podpatcích
Carrington Sam – Špatná sestra
De la MotteAnders – Podzimní případ
Heath Jack – Mrchožrout
Barry Jessica – Volný pád

děti a mládež
Peroutková Ivana – Anička a divadlo
Roux Madeleine – Dům fúrií
Glezlová Otilie K. – Hledá se flíček
Kahoun Jiří – Ježibaba na koloběžce
Rožnovská Lenka – Ukradená písmenka
Przemaslaw Wechterowicz – Nerozluční 

přátelé

Otevírací doba knihovny 
o letních prázdninách:

Po 5. srpna
St 7. srpna
Po 19. srpna
St 21. srpna
Po 26. srpna
Krásné prázdniny 
s dobrou knihou 
vám přeje knihovnice
  Zuzana Sloupová

 KNIHOVNA 
 ŽIJE

četlo pár vět ze zásoby knížek či slabiká-
řů, které ze školy zapůjčila paní učitelka 
Hana Veselá. 

Následně byli všichni malí čtenáři 
shledáni způsobilými přistoupit k samot-
nému pasování. Před rytířem v  podání 
pana starosty poklekly a  byly pasovány 
poklepáním meče na  rameno. Všechno 
pak stvrdily svým podpisem na  perga-
men s  textem Čtenářského slibu, který 
jim před tím dvorní dáma přečetla. 

Vyřízeno, podepsáno. A přece jenom. 
Co by to bylo za  zážitek, bez něčeho 
na  památku? Všechny děti si tak, kro-
mě kouzelného zážitku s  Písmenkovým 
královstvím v  naší knihovně, odnesly 
krásnou knížku. Ke knížce ještě záložku, 
pamětní list a  nějaké dobroty. A  kdyby 
jim ta darovaná knížka brzy nestačila, 
tak taky průkazku do knihovny, platnou 
do konce tohoto roku. 

Všichni doufáme, že se v  knihovně 
brzy co nejvíce dětí – malých čtená-
řů ukáže a  začne objevovat kouzelný 
svět fantazie, ukrytý v knížkách. A stej-
nou měrou se těšíme na  příští školní 
rok na  novou várku uchazečů o  vstup 
do Řádu čtenářského. 

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

Zřejmě bude dost neobvyklé, když 
někdo třeba jen řekne: „Budu muset 
si dát po  dovolené nějaký den navíc, 
abych se vyléčil.“ Asi buď nevěří, že má 
cenu, třeba s  rodinou, ty dny strávit, 
anebo nevíme, co bychom na  to řekli. 
Být spolu, v celoročním zápřahu a pak 
se těšit být spolu při odpočinku, vždyť 
to za to stojí. Možná si budeme navzá-
jem přát - skloubit přání i  představy, 
aby to opravdu stálo za to. 

A k tomu hledám, uvažuji, jak to „do-
kreslit“. Čtu o  tom, že jsou mezi námi 
NEOBYČEJNÍ LIDÉ (ženy i  muži) 
z knížky Pohlazení po duši. O jedné ta-
kové osobě se zde píše tato zkušenost: 

Mauro pocházel z dobré rodiny, měl 
milující rodiče, dva bratry a  sestru. 
Všichni jeho sourozenci měli hod-
ně přátel ve  škole i  mimo ni. Rodina 
bydlela v  krásně čtvrti a  Mauro měl 
všechno, co si může malý chlapec přát. 
Ale ve škole byl označen jako „Zvlášt-
ní případ.“ V  nižších ročnících to byl 

„nepřizpůsobivý výtržník“ později mu 
už hrozilo vyloučení a  katastrofální 
prospěch. Jednou se jeho učitel setkal 
s jeho rodiči a k jejich velkému překva-
pení jim sdělil: „Mauro si teď vede vel-
mi dobře. Jsme s ním velmi spokojeni.“ 
„Možná jste si nás spletl s  jinou rodi-
nou,“ odpověděl mu otec. „Náš Mau-
ro nedělá nikdy nic dobře. Vadí nám 
to, ale nevíme, proč to tak je.“ Když 
se rozešli, maminka poznamenala. 
„Když se nad tím zamyslím, Mauro se 
za poslední měsíc nedostal do žádných 
problémů. Kromě toho chodí do školy 
vždy včas a zůstává tam déle, než musí. 
Co se asi přihodilo? Před vysvědče-
ním očekávali Maurovi rodiče špatné 
známky, špatné hodnocení jeho cho-
vání, ale na  vysvědčení se naopak ob-
jevily víc než hezké známky a zvláštní 
pochvala za chování. Matka i otec byli 
celí zmatení. „Vedle koho ses posadil, 
že jsi dostal takové známky?“ Zeptal 
se ho otec sarkasticky. „Všechno jsem 

dokázal sám,“ odpověděl Mauro. Pře-
kvapení, ale ne zcela přesvědčení rodi-
če po zakončení školního roku zašli i se 
svým synem za  ředitelem. Ten rodiče 
ujistil, že Mauro si teď vede velmi dob-
ře. „Máme tu novou pomocnou učitel-
ku a zdá se, že právě ona má na Maura 
zvláštní vliv. Myslím, že byste se s ní 
měli seznámit.“ Když za ní trojice při-
šla, měla žena skloněnou hlavu, chvíli 
trvalo, než si všimla, že má návštěvu. 
Když to zaznamenala, vyskočila a  za-
čala gestikulovat rukama. „Co to má 
znamenat?“ ptal se znepokojený Mau-
rův otec. „Není to posunková řeč? Ta 
žena je hluchoněmá!“ „A  proto je tak 
výjimečná,“ doplnil Mauro. „A  dělá 
mnohem víc. Umí naslouchat!“ 

Přeji nám v tyto dny, co je zde na zá-
věr: Mluvit znamená dělit se. Naslou-
chat znamená milovat. 

P. Pavel Buchta

vzpOmínka na svaTéhO Jana

Drahomíra Tišerová

Svatý Jane Nepomucký,
opatruj nás jako vždycky.
Lásku, zdraví dopřej zas
ať jsme šťastní celý čas.

Z devatera kvítí dobře schovaná
pod polštářem celou noc
kytička svou vůní přivolá
lásku, co má velkou moc.

Svatojanský noční sen
do roka se dočkáme.
Každému ať splní se,
po čem nejvíc toužíme.

Nebývá vždy lehké žití
v tomto světě podivném
bez pomoci od druhého
nebude nám lehko v něm.

Odpusťme všem jejich hříchy,
oni nám to oplatí.
Žít s úsměvem v upřímnosti
to se přece vyplatí.

Římskokatolická farnost otnice
vás všechny srdečně zve na 

fARNí mINIOdpOlEdNE
které bude spojeno se slavnostním 
otevřením nové pergoly a sociálního 
zařízení na farní zahradě

31. srpna 2019

proGraM:	

13.00 hod.	-	koncert	cimbálové	muzi-
ky	„Stupava“	z dolních	bojanovic	v kos-
tele	sv.	aloise	v otnicích

14.00 hod. –	Slavnostní	otevření	cent-
ra	společného	setkávání	na	farní	zahra-
dě	-	nové	pergoly	a	sociálního	zařízení		

14.10 hod.	 –	 Společné	 setkání	 pod	
pergolou	s	občerstvením

ke	zpěvu	zahraje	kapela	„Stupava“

18.00 hod.	–	Ukončení	farního	dne

Všichni jste srdečně zváni
Vstupné dobrovolné 

výtěžek	 bude	 použit	 na	 pokračování	
výstavby	centra	společného	setkávání
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Herci z  Divadelního spolku Háta dle 
slov Olgy Želenské jezdí do Otnic oprav-
du rádi. Tentokrát přivezli komedii Raye 
Cooneyho a Johna Chapmana Do lož-
nice vstupujte jednotlivě. Někteří z  nás 
tuto divadelní hru v režii Antonína Pro-
cházky zhlédli před čtyřmi lety v  Praze 
na Václavském náměstí v Divadle Palace. 
Tehdy jsme se za kulturou vydali v době 
vánočních svátků objednaným autobu-
sem pod záštitou Občanského sdružení 
Otnický SAD. Přesto jsme si zakoupi-
li vstupenky znovu. Znovu jsme chtěli 
polechtat bránici nekončícím smíchem 
nad komediálními situacemi odehráva-
jící se v  bytě manželů Markhamových 
(v podání Lukáše Vaculíka a Mahuleny 
Bočanové). Byt měl ten večer využít spo-
lečník (Pavel Nečas) Philipa Markhama 
ke schůzce s  neznámou ženou, ale ze 
stejného důvodu slíbila půjčit byt Phi-
lipova manželka Joanna kamarádce 
Lindě. Shodou náhod však byt manželé 
neopustí a v  jednotlivých místnostech 
bytu se odehrávají vtipné momentky, 
neb nikdo nechce přiznat, že ví o tajnos-

Do ložnice 
vstupujte 
jednotlivě

tech těch druhých a navíc nechtějí 
rozhněvat váženou a počestnou 
příchozí dámu Olivii Harriet Smi-
thovou (Olgu Želenskou). Skvělým 
hereckým výkonům všech herců 
dominovala Mahulena Bočanová: 
gestikulací, mimikou a přirozenos-
tí dámy na vysokých podpatcích 
předčila očekávání. Lukáš Vaculík 
nás již vloni přesvědčil, že zvládá i 
komediální role. Letos to jen potvr-
dil. Martin Tomsa jako mladý na-
dějný architekt Alisteir, který zrov-
na na přání majitelky renovuje byt, 
je středem toho bláznivého dění a 
nevychází z úžasu, ani z údivu. Ne-
chápe, nerozumí, jen se diví. Pavel 
Nečas svým stylovým humorem 
možná někoho nepřekvapil, byť byl 
u nás poprvé, ale zaručeně pobavil. 
V zákulisí prozradil, jak mu Zbyšek 
Pantůček, kterého alternuje, před 
odjezdem sdělil, že nebude litovat, 
neb v Otnicích je vždy milé publi-
kum a dobrá pohostinnost. Zkrátka 
a dobře: opět jsme se zasmáli, za-
pomněli na starosti všedních dnů. 
Někteří si možná smíchem zvětšili 
vějíř vrásek, ale není čeho litovat. 
Smích také uzdravuje a léčí. Tak 
buďte zdrávi!

   Dagmar Kovaříková
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V roli scénáristky i režisérky Marie Jedličková a její svěřen-
ci dramatického kroužku nás třetím rokem překvapují dalším 
pohádkovým příběhem. Příběhem o princezně Locice s kou-
zelnými vlasy, kterou jako malou holčičku unese čarodějnice. 
Ta ji vězní ve věži a vydává se za její matku. Jakmile Locika 
dospívá, touží sejít z věže a poznat svět. Zejména chce poznat 
světýlka, která zahlédne vždy jednou ročně z oken věže. Netu-
ší, že jsou to lampiony, které v den jejích narozenin rozsvěcu-
jí a vypouštějí nejen královští rodičové do nebes. S náhodnou 
pomocí prchajícího zloděje Flynna se dostane z věže. Po sérii 
peripetií i za pomoci němých tváří vítězí láska nad nenávistí, 
dobro nad zlem. Locika se setkává s rodiči, z padoucha se stává 
poctivý hoch. Láska divy dokáže… Jak sama Maruška přizná-
vá, vždy doufá, že si vybere jednodušší námět, ale nakonec při 
dlouhém vybírání sklouzla i tentokrát k náročnějšímu tématu. 
Hudební pohádka Na vlásku byla náročnější právě z muzikál-
ního hlediska. Naštěstí mezi malými a mladými ochotníky na-
šla Maruška právě i hudebně nadané. Locika v podání Žanety 
Novákové je skutečně drobná, milá princezna. Podává dobrý 
výkon zejména v monolozích.. Např. „Já mám v almaře chla-
pa… Já mám v almaře chlapa? Já mám v almaře chlapa!“  byl 
důkaz nelehké práce s hlasem, s intonací. Ta se zúročila. Akční 
scény s pánvičkou nenechaly nikoho bez úsměvu. Žaneta má 
za sebou průpravu ze školního  pěveckého sboru, lépe však 
zněl její hlas bez mikrofonu. Zlodějíčka Flynna alias Evžena 
Houžvičky se výborně zhostil Viktor Kurdík. Svou bezpro-

středností, mimikou a pohodou bavil publikum. Osobně mi 
občas připomínal hrdinu dětských filmů minulého století To-
máše Holého. Viktor vyrůstá v hudební rodině, přesto překvapil  
i svým zpěvem. Při duetu v lodi Svítá nám mi běhal mráz po 
zádech… Excelentní výkon Anety Rodrové v roli čarodějnice, 
macechy Gothel vyrazil dech úplně všem: skvělá herecky, úžas-
ná pěvecky. Malá velká muzikálová hvězda. Byť role záporná, 
sklidila největší ovace, největší obdiv. Zaslouženě. Klobouk 
dolů. Slovy klasika „Není malých rolí“ bych však chtěla ocenit 
výkon všech dětí, které na jevišti dělnického domu vystupova-
ly. Zhostily se svých rolí zodpovědně. Zájem dětí o dramatický 
kroužek byl veliký. Horší to však pro některé bylo s pravidelnou 
docházkou, dochvilností na víkendové zkoušení, s přijímáním 
přidělených rolí. A proto všichni ti, jenž vytrvali až do kon-
ce, zaslouží obdiv a poděkování. Zpříjemnili jste nám dvě ví-

kendová odpoledne nezapomenutelným kulturním zážitkem. 
Velké poděkování náleží i Marušce za čas, energii, úsilí, které 
obětovala nadšeným ochotníkům základní školy. Děkuji i je-
jím blízkým, kteří nadšeně pomáhali: s kulisami, s hudebním 
doprovodem, ale i s hlídáním Maruščiných dětí. Bez rodinné 
podpory by se nikdo z výše jmenovaných nemohl realizovat.

        Dagmar Kovaříková

Na vlásku
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DO SKLA PATŘÍ:
• láhve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo
• není nutné rozbíjet
•  nemusí se odstaňovat 

etikety a víčka
•  do zeleného kontejneru patří 

barevné sklo a do bílého 
čiré sklo. Pokud máte v obci 
zelený kontejner, patří tam 
jak barevné, tak čiré sklo

DO PLASTŮ PATŘÍ:
•  PET láhve od nápojů 

(prosím, nezapomeňte 
    je sešlápnout!)
• kelímky, sáčky, fólie
• výrobky a obaly z plastů
• polystyren

DO NÁPOJOVÝCH 
KARTONŮ PATŘÍ:
•  nápojové „krabice“ od 

džusů, mléka a mléčných 
výrobků, vín, rajského 
protlaku, hotových omáček, 
apod.

DO PAPÍRU PATŘÍ:
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity, krabice
• lepenka, kartón
• papírové obaly (např. sáčky)
•  nevadí papír s kancelářskými 

sponkami
•  není ani nutné odstraňovat 

foliové okénko z obálek

Prosím, nevhazujte:
• keramiku
• porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• zrcadla

Prosím, nevhazujte:
•  nápojové kartony 

znečištěné zbytky potravin 
(pokud je vypláchnete 
vodou a zmáčknete, 
pak je můžete vhodit do 
kontejneru na nápojové 
kartony)

Prosím, nevhazujte:
•  novodurové trubky
•  obaly od nebezpečných 

látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy, apod.)

Prosím, nevhazujte:
•  mokrý, mastný, nebo jinak 

znečištěný papír
• uhlovaný a voskovaný papír
•  použité plenky a hygienické 

potřeby
Další informace o třídění 
a recyklaci na jaktridit.cz
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m A T E ř S K Á  A   Z Á K L A d N í  Š K O L A

V týdnu od 1. do 5. dubna prožili žáci 
devátých tříd netradiční a intenzivní ho-
diny anglického jazyka. Naše škola se za-
pojila do aktivity Angličtiny se nebojíme 
v rámci projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání II v ORP Slavkov u Brna. 

Každý den si s dětmi slečna Julia Re-
pishti z USA povídala o běžných věcech, 
snažila se jim přiblížit poměry ve Spoje-
ných státech, společně naplánovali výlet 
po nejzajímavějších městech, zkoušeli si 
objednávat jídlo v restauraci a dostalo se 
také na oblíbené téma - sociální sítě. 

Poslední den děvčata z  9. B přinesla 
různé české sladkosti, brambůrky, ty-
činky i  nápoje a  proběhla ochutnávka. 
Panovala uvolněná atmosféra a  hovor 
plynul snadněji. A co u Američanky zví-
tězilo? Zlaté polomáčené, Studentská pe-
čeť a Kofola. 

Škoda, že se tentokrát nedostalo 
i  na  ostatní třídy. Nezbývá než doufat, 
že tento smysluplný projekt bude mít 
pokračování. A  třeba se do  budoucna 
podaří do  naší školy přivábit rodilého 
mluvčího i na delší dobu. 

Dana Skaláková 

Týden s rodilou mluvčí 

Z důvodu nepříznivého počasí se „Den maminek“ tentokrát 
musel odehrát v budově základní školy. Na pódiu se předsta-
vili jak naši nejmenší, tak i „středňáci“ a velmi pěknou scénku 
předvedli i naši „předškoláci“. Bylo patrné, že děti se na pro-
gram velmi pečlivě připravovaly a poděkování patří také paním 

učitelkám z mateřské školy, které tento velmi pěkný program 
protkaný říkankami, básničkami a divadelními scénkami na-
cvičily. Na závěr předaly děti maminkám přáníčka a krásnou 
kytičku. 

Hynek Zavřel

den maminek dětí z mateřské školky 
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den matek v základní škole 
Druhou květnovou neděli se naše škola převlékla do sváteční atmosféry. Školu velmi pěkně vyzdobili svými výtvarnými pra-

cemi, kolážemi i výrobky z praktických činností žáci různých tříd I. i II. stupně, které se pod vedením paní učitelky Tománkové 
a vyučujících I. stupně velmi povedly. Žáci naší školy si nejen pro své maminky připravili velmi pěkná vystoupení. Na úvod ředitel 
školy přivítal všechny přítomné, popřál všem krásnou neděli a hlavně maminkám krásný kulturní zážitek. Program začalo pěvec-
ké vystoupení děvčat z 9. třídy pod taktovkou paní učitelky Gorecké. Následovalo vystoupení našich prvňáčků, kteří pozdravili 
maminky krásnými básničkami pod vedením paní učitelky Veselé. Žáci ze 3. třídy pod vedením paní učitelky Matyášové velmi 
pěkně doplnil i kroužek flétny. 4. třída paní učitelky Vojáčkové měla velký úspěch s vystoupením „Mléčný bar“, který doplnil 
svým hudebním vystoupením pěvecký kroužek starších i mladších žáků pod vedením paní učitelky Korcové a Životské. Krásný 
charleston zatančili žáci 5. A třídy pod vedením paní učitelky Monteux a pan učitel Kleis nacvičil s žáky 6. A třídy úžasné a veselé 
básně pro maminky. Nádhernou tečku za vystoupením udělala třída 6. B pod vedením paní učitelky Čermákové, která zakončila 
program country tanečním vystoupením. 

Celým programem provázeli žáci 7. B třídy Daniela Bublová a Alex Uher, kterým pěkný proslov připravila zástupkyně ředitele 
Iva Martinásková. 

Velký potlesk a plný sál rodičů byl pro nás všechny, tedy žáky i učitele, velkým potěšením a poděkováním. Jsme velmi rádi, že 
se akce všem líbila a pro větší zážitek přikládám i několik fotografií.  Hynek Zavřel

Školní výlet devátých tříd 
Ve dnech 20. až 22. května jsme se vydali na školní výlet na Baldovec. Minulý rok se 

nám tam moc líbilo, tak jsme jeli letos znovu. Cestování s „výlukou“ ve velké skupině 
je docela zážitek, ale vše jsme zvládli a za odměnu nás čekalo krásné prostředí a moc 
dobrý oběd po příjezdu. 

Ubytovali jsme se v útulných dřevěných chatkách, ve kterých nám bylo příjemně 
teplo. Program byl bohatý. První den odpoledne nás čekala „Pevnost Baldyard“ – há-
danky, skládačky a různé jiné úkoly. Večer jsme pak vyzkoušeli 140 metrů dlouhou 
lanovku a celý areál jsme si prohlédli z ptačí perspektivy z výšky 16 metrů. 

Druhý den jsme ráno hráli volejbal a lezli na horolezeckou věž. Odpoledne jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina střílela z luku a druhá se oblékla do legrač-
ních maskáčových oblečků, vyfasovala zbraně a šla si zahrát paintball do lesa. Potom 
se skupinky vyměnily. Před večeří ještě někteří z nás stihli wellness. Jako překvapení 
nám po setmění instruktoři nachystali stezku odvahy. 

Ráno jsme se po  snídani sbalili a vyrazili na cestu zpět. Hodně se rozpršelo, ale 
zvládli jsme to. Podívali jsme se i na zříceninu hradu Holštejn. I když nám letos moc 
nevyšlo počasí, náš poslední společný výlet byl super. Moc děkujeme paní učitelce 
Skalákové a Mácové. 

Žáci 9. A a 9. B 
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V úterý 21. května odjeli vybraní žáci 
z 2.–5. tříd s paní učitelkou Renatou Potá-
celovou do Základní školy Újezd u Brna, 
kde se zúčastnili dalšího kola Ekoolym-
piády. Naši žáci I. stupně nejdříve museli 
prokázat své znalosti ve  školním kole, 
a následně byli vybráni ti nejlepší, kteří 
výborně reprezentovali naši Základní 
školu Otnice. V kategorii mladších žáků 
(„Papíráčci“) zvítězilo družstvo ve  slo-
žení Dario Heinich, Tereza Procházko-
vá (oba ze 3. tř.) a Vít Kvasnička (2. tř.), 
v kategorii starších žáků („Peťáci“) zvítě-
zilo družstvo ve složení Filip Makovský, 
Matěj Hradský (oba z 5. B tř.) a Sofie Lu-
ňáčková (4.tř.). Velmi dobře také repre-
zentovali naši školu: Anna Roubíková, 
Markéta Šeďová, Monika Ingrová, Tereza 
Řezníčková, Vendula Radvanová a Lukáš 
Novotný. 

Vzhledem k tomu, že se akce zúčastni-
lo 11 okolních základních škol, chtěl bych 
všem soutěžícím poděkovat za výbornou 
reprezentaci naší školy a doufám, že jim 
zájem o přírodu vydrží i v budoucnosti. 
 Hynek Zavřel 

Úspěch v Ekoolympiádě 

Pátek 31. května si naše děti z mateřské 
školky skutečně užily. Otničtí hasiči dě-
tem připravili pěkné dopoledne, ukázali 
jim hasičskou techniku a  různé formy 
hašení požáru. Předvedli dětem, jak to 
udělat, aby se požár k nim nedostal. Děti 
měly za úkol srazit vodním proudem tři 
plechovky a hasiči také  ukázali dětem 
způsob hašení rodinného domu. Počasí 
se konečně umoudřilo, a  tak mohli dě-
tem představit i hasičské auto. 

Velmi bych chtěl tímto poděkovat ot-
nickým hasičům Aleši Holoubkovi a Mi-
roslavu Kaloudovi, kteří se dětem během 
pátečního dopoledne opravdu plně vě-
novali a  pro děti to bylo velmi zábavné 
i poučné. 

Hynek Zavřel 

den dětí s hasiči 
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Stalo se již dobrým zvykem, že zhruba v polovině března přichází několika otnic-
kým rodičům e-mail od pana učitele Luboše Kleise s úvodní frází „Tak to zkouším 
zas“ a s několika nápady programu Dne dětí. A již pošesté můžeme říct, že se mu to 
naštěstí zase povedlo! 

Kulaté léto 6 s podtitulem Běhej Otnice se uskutečnilo v úterý 11. června. Jak již 
název napovídá, hlavní náplní letošního dne dětí byl běžecký závod, a to tzv. cross-
country běh. Zdolání pět set metrů dlouhé trasy kolem školy tak pro běžce nebylo 
vůbec jednoduché: připraveny byly spletité zatáčky, rozličné překážky i více či méně 
náročné stoupání. Gumová zatáčka, Taxisův příkop, Březový háj ‒ toť jen několik částí 
naší trasy. Atmosféra na startu byla napjatá – zdravé soupeření mezi dětmi se mísilo 
s chutí zaběhnout trasu co nejlépe i s lehkými obavami, zda se běžcům vůbec podaří 
závod dokončit. To se naštěstí zcela v duchu fair-play podařilo všem a byli za to od-
měněni potleskem fanoušků v cíli a drobnými cenami. Tři nejlepší běžci z každé kate-
gorie pak večer symbolicky vystoupili i na stupně vítězů. Vyjma sportovního výkonu 
pak děti čekal také bohatý doprovodný program: tetování, střelba na terč, zorbing či 
skákací boty ‒ to vše si děti a jejich rodiče mohli na akci vyzkoušet. Pro odvážné byl 
večer odstartován ještě i speciální dospělácký závod. 

Rádi bychom poděkovali všem malým i velkým účastníkům Kulatého léta za vytvo-
ření skvělé soutěžní atmosféry. Velké díky patří všem dobrovolníkům a sponzorům, 
bez jejichž pomoci bychom akci v takovémto rozsahu uspořádat nemohli. Náš za ta 
léta už skvěle sehraný organizační tým tvoří Luboš Kleis, Lenka Kosíková, Marta Ro-
sendorfová, Ludmila Srbová a Miroslava Stejskalová. Už teď se všichni těšíme, co si 
pro vás příští rok zase připravíme! 

Miroslava Stejskalová, za organizátory Kulatého léta

Kulaté léto 6 – Běhej Otnice 
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Ve  středu 19. června proběhlo 
na Obecním úřadě v Otnicích rozlouče-
ní s předškoláky. Děti se krásně oblékly 
a  předvedly všem divákům dlouhé pás-
mo básniček a  říkanek, které se naučily 
ve  spolupráci s  paní učitelkou ve  škol-
ce. Pan starosta všem popřál, ať se jim 
ve  škole líbí a  ať jsou zodpovědní a  dě-
lají čest svému jménu i  škole, do  které 
od září nastoupí. Ředitel školy prozradil, 
kolik spolužáků je čeká v budoucí první 
třídě a popřál dětem hodně dobrých ka-
marádů. Děkujeme všem rodičům i pra-
rodičům, kteří si udělali čas a přišli naše 
předškoláky podpořit. 

Na  závěr děti dostaly krásnou šerpu 
předškoláka a  malý dáreček v  podobě 
hezké knížky. Popřejme jim společně 
krásné prázdniny a za sebe mohu říci, že 
se na naše šikovné prvňáčky již nyní moc 
těšíme.   Hynek Zavřel 

Rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě v Otnicích 

V pátek 28. června 2019 proběhlo v Základní škole 
Otnice slavnostní zakončení školního roku. Snažíme 
se tuto tradici dodržovat, protože si myslíme, že to má 
smysl. 

Nejdříve se celá škola sejde na sále, kde oceníme 
žáky, kteří byli toho roku úspěšní. Tradičně začínáme 
oceněním pro žáky, kteří nám pomohli vyzdobit naši 
školu před zahrádkářskou výstavou. Ocenění pro nej-
lepší žáky přišly předat členky otnického zahrádkář-
ského svazu Dagmar Holubová a Františka Bublová. 
Naši nejšikovnější žáci obdrželi krásné kufříky na vý-
tvarné potřeby. 

Další ocenění patřilo nejúspěšnějším žákům, kteří 
byli za jednotlivé třídy, navrženi třídními učiteli. Do-
stali od ředitele školy diplomy a nejlepší také poukáz-
ku na výběr zboží dle svého výběru. 

Na závěr se prezentovali žáci, kteří naši školu opouš-
tí a od září zasednou do lavic na středních školách. Po-
děkovali všem učitelům a promítli fotografie z různých 
exkurzí, výletů aj. mimoškolních akcí a rozloučili se se 
svými učiteli. Poté se již všichni přesunuli na obecní 
úřad, kde toto slavnostní předání vysvědčení sledovalo 
mnoho rodičů i prarodičů. Na úvod pan starosta před-
nesl krásnou řeč, aby se žáci chovali zodpovědně a na 
svou školu nezapomněli. Ředitel školy ve spolupráci 
s třídními učiteli Mgr. Danou Skalákovu a Mgr. Dag-
mar Mácovou předali vycházejícím žákům pamětní 
listy a samozřejmě očekávaná vysvědčení. Vybrané 
žákyně Alena Neckařová a Adéla Klvačová dokázaly 
shrnout, co krásného žáci ve škole zažili a na co budou 
rádi vzpomínat. 

S žáky 9. třídy se přišla rozloučit i trojice mladších spo-
lužáků. Alex Uher a Daniela Bublová zarecitovali hezkou 
báseň a Aneta Smetanová zazpívala pěknou píseň. 

Na závěr setkání popřáli žákům hodně úspěchů i třídní 
učitelky a ředitel školy a všichni zájemci si mohli udělat 
krásné fotografie, které budou připomínat tento slavnost-
ní okamžik. Snad se vám některé budou líbit.

Hynek Zavřel

Slavnostní zakončení školního roku 2018/19
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PODěKOVÁNÍ 
ZA OPRAVU 
TERASOVITýCH PLOCH 
U BUDOVY ŠKOLY 

Ředitel Základní školy Otnice děkuje 
firmám Diton-Brož za dodání materiálu 
a firmě Prostavby a. s. za realizaci prací 
spojených s  opravou terasovitých částí 
u  budovy Základní školy Otnice. Díky 
těmto firmám je naše škola opět krás-
nější a  žáci mají v  těchto horkých let-
ních dnech možnost využít tento prostor 
k různým herním aktivitám. 

Hynek Zavřel, ředitel školy

seTkÁní spOluŽÁkŮ
Radostné setkání po 51 letech se spolužačkou Růženou Šlezingerovou, která přiletěla z jižní Afriky (první zleva).

Zajímá tě 
práce hasičů?

Je ti 3 – 7 let?
Chceš si vyzkoušet a učit se nové věci?
Ano?
Tak přijď za námi!
Ve  čtvrtek 5. 9. 2019 do  Milešovic k  hasičské 

zbrojnici.
Malí hasiči z Otnic a Milešovic se pravidelně schá-

zejí v Milešovicích. Každý týden se cvičí v různých 
dovednostech. Setkávají se s  ostatními skupinami 
z různých obcí a poměřují své síly při závodech.
PŘIJďTE SE ZA NÁMI PODÍVAT A PŘIDEJTE SE!

Kontakt: paní Polanská 739  450  699 nebo info 
v otnické knihovně
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Výstava trofejí 
Myslivecký spolek Hubert Otnice ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Vyškov uspořádal v sobotu 13. dubna Chova-

telskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018 – 2019 na okrese Vyškov. Přehlídka se konala vůbec poprvé v Ot-
nicích pořádaná naším mysliveckým spolkem. Krásně nazdobený sál v mysliveckém duchu přilákal až nečekaně velkou návštěv-
nost nejen z řad domácích návštěvníků, ale i přespolních z jiných okresů, kteří si mohli prohlédnout 414 trofejí srnců, 32 jelenů, 
4 daňky, 2 muflony, kňoura, 5 lišek a 3 jezevce. Všechny tyto vystavené trofeje byly 14 dnů předem hodnoceny odbornou komisí, 
která udělila ocenění nejsilnějším trofejím. Návštěvníci mohli dále zhlédnout práce žáků Základních škol Otnice a Slavkov u Brna 
a promítané dokumenty o myslivecké tematice. Pořádající spolek se postaral též o občerstvení a výborný jelení i kančí guláš. 

Myslivosti zdar! 
Pavel Muric, místopředseda MS „Hubert“ Otnice

Šternovjan 
v Otnicích 

Na Velikonoční neděli jsme se s man-
želkou zúčastnili tradičního posezení 
s cimbálovou muzikou Šternovjan. Akci 
uspořádali otničtí zahrádkáři ve  spolu-
práci s  obcí Otnice na  „Dělňáku“. Ono 
to pro spoustu lidí vlastně ani posezení 
nebylo. Staník Smetana přivedl k cimbá-
lu svoje hudebně nadané dcery a neteře. 
Postupně se k nim přidávali další a další 
nadšenci, aby svými hlasy podpořili Šter-
novjan a  vrtěli se do  rytmu. Všichni se 
báječně bavili. Dokonce se začal tančit 
i  verbuňk*. Podle mého názoru se stal 
hvězdou večera v  tomto oboru talento-
vaný tanečník, kterého nechci jmenovat, 
aby se ostatní neurazili. Dlouho mě ni-
kdo tak nepobavil. (Jen pro pár zasvě-
cených – ten neznámý pořádal domácí 
zabíjačku s Mistříňankou). A tak mě na-
padá, že bych chtěl poděkovat vám všem, 
kteří jste přišli, abyste podpořili tradiční 
akci, společně sdíleli radost z  folklóru 
a setkali se s přáteli. Zejména pak všem 
organizátorům v čele s Petrem Havelkou. 
Tak tedy dík vám všem a těším se na další 
podobné akce. 

 Vladislav Pšenák 

*Vysvětlivka pro naplaveniny jako jsem já: Slo-
vácký verbuňk je mužský lidový tanec ze Slovácka. 
Od roku 2005 je zapsán organizací UNESCO na se-
znamu Mistrovských děl ústního a  nehmotného 
dědictví lidstva. 
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Setkání 
s vílou 
a vodníky 
u rybníka

Jaro jsme letos přivítali u  rybníka 
v Poltni v sobotu 27. dubna. Víla s vod-
níky na nás čekali na hrázi rybníka, kde 
společně se všemi malými světluškami 
kouzelným klíčem otevřeli na  dálku 
pramen před radnicí. Všichni účastníci 
si poté mohli projít stezku s úkoly. Po-
mohli tak vodníkům pověsit ponožky, 
roztřídit víle bylinky, zaskákat si jako 
žába, nebo se mohli pokochat výhledem 
od  svatého Huberta a  naslouchat, zda 
uslyší kukačku. Všechny obrázky, které 
děti jako poslední úkol namalovaly, si 
odnesli vodníci s vílou na památku. 

Za  občerstvení a  táborák děkujeme 
našim rybářům, kteří vše připravili 
na jedničku s hvězdičkou.  Nemohl chy-
bět také hudební doprovod, o  který se 
skvěle postaral Luděk Levák. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
světluškám a jejich doprovodu, že přišli 
přivítat jaro v  Otnicích. Kdo si počkal 
až do  pozdního večera, mohl posvítit 
lampiony rodičům na cestu od rybníku 
do vsi. Dana Sekaninová
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Ohlédnutí za tradiční prodejní výstavou v Otnicích 

Stejně jako v  předchozích letech, tak i  letos 
jsme se už od února připravovali a  těšili na tra-
diční prodejní výstavu pořádanou otnickými za-
hrádkáři o druhém květnovém víkendu v budově 
základní školy. 

Na výstavě jsou nabízeny přísady zeleniny, by-
linky, balkonové i řezané květiny, pokojové rostli-
ny, keramika, hnojiva. Zkrátka vše pro dům i za-
hradu. Kromě toho máme Kolo štěstí a nově také 
„retro“. 

Ráda bych se tedy vrátila o pár týdnů zpět a po-
dělila se s vámi o svůj zážitek z výstavy. 

Jak už jsem zmínila, výstava je otevřena o víkendu, v sobotu 
od  9:00 do  17:00 a  v  neděli od  9:00 do  16:00 hodin. Ale pro 
každého z nás, kdo se na přípravě a zdárném průběhu výstavy 
podílí, jsou oficiální otevírací hodiny jen zlomkem potřebného 
času. Již od února je třeba jednat s prodejci, kteří mají zajímavé 
zboží, aby mohli přijet a rozšířit sortiment na výstavě. Tohoto 
úkolu se vždy skvěle a  s  velkým předstihem zhostí věrná za-
hrádkářka Jiřina Havelková. Ta je velmi důležitou osobou také 
při výběru květin do „našeho“ úseku prodeje pokojových rost-
lin. 

Sotva v pátek odpoledne ve škole zazvoní konec vyučování, 
šikovní žáci z  vyšších ročníků pomáhají při přípravě prostor 
pro výstavu. Staví stoly a lavice společně s našimi členy – silný-

mi muži, děvčata zahrádkářky natahují igelity, 
aby voda ze zálivky nepoškodila povrch stolů 
a  pak přichází na  řadu rozestavět přivezené 
a oceněné květiny tak, aby zaujaly na první po-
hled, nejen barvou květů a zajímavými listy, ale 
třeba i vůní. Než se nám podaří všechno uspo-
řádat k naší spokojenosti, obvykle bývá dlouho 
po deváté hodině večer a to už se domlouváme 
na další den, na výstavu. My „květinářky“ za-
čínáme před osmou ráno a náš den na výstavě 
nekončí se zavírací hodinou. 

Těšíme se na každého návštěvníka, snažíme se všem dobře 
poradit a doporučit rostlinu, která bude dělat svému novému 
majiteli dlouho radost. 

V neděli skončí výstava a je třeba školu uvést zase do „nor-
málního stavu“. Uklidit stoly, lavice, igelity, zamést a umýt pod-
lahy, odvézt přepravky od květin a přísad…. 

Ze školy obvykle odcházíme dlouho po posledním návštěv-
níkovi. 

Chtěla bych tímto krátkým ohlédnutím poděkovat všem, kte-
ří se každoročně na přípravě a zdárném průběhu výstavy podí-
lejí, ať už jsou to kolegyně květinářky, prodejci z řad zahrád-
kářů, organizátoři, sponzoři, pokladní, zástupci a žáci základní 
školy. 

Děkuji a těším se na spolupráci příští rok.  Věra Řičicová
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Výtvarná soutěž jako součást 
zahrádkářské výstavy 

Stalo se již tradicí, že organizace zahrádkářů v Otnicích pořádá prodejní výstavu 
květin, přísad všeho druhu a dalších produktů souvisejících se zahradničením dru-
hou květnovou sobotu a neděli. Součástí výstavy se stala i výtvarná soutěž žáků ot-
nické školy, jejichž výtvarné práce a  rukodělné výrobky vyzdobily školní prostory 
se zaměřením na přírodu. V letošním roce byly výtvarné práce vyhlášeny na oblasti 
– strom, motýli - rukodělné práce se zaměřily na výrobu květin z různorodého ma-
teriálu, které oživily vázičky vyrobené v keramickém kroužku. Svou šikovnost děti 
prezentovaly při výrobě šachovnic a velmi zdařile výstavu doplnil svými výtvarnými 
pracemi kolektiv žáků školní družiny. 

Hodnocení nejlepších prací vyhlásila komise složená ze členů Zahrádkářského sva-
zu a pedagogů školy ve složení: Miroslava Kaloudová, Marika Kaloudová, Dagmar 
Kovaříková, Dagmar Holubová, Františka Bublová. Všechny děti, které se zúčastni-
ly soutěže, svaz zahrádkářů ocenil sladkou odměnou. Nejlepší práce byly vybrány 
od těchto žáků: 

1. třída Mirek Pavlíček 
2. třída Jitka Peksová 
3. třída Tereza Řezníčková 
4. třída Kateřina Brodová 
5. třída Eliška Rebrová 
Za rukodělné výrobky: Karolína Pohořalá 
Za keramický kroužek: Dominika Pagáčová 
Cena poroty: Kristýna Piešťanská a Denisa Šebestová 
Cena veřejnosti: Talya Tůma 

Ceny nejlepším předali zástupci zahrádkářů společně s vedením školy. 
Na závěr je nutno poděkovat všem soutěžícím žákům a jejich učitelům i vychova-

telům za výtvarný zážitek a výzdobu prostor školní budovy a již nyní se těšíme na vy-
hlášení nových soutěžních témat pro příští rok.  Františka Bublová
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Ve sportovním areálu 1. června uspořádal TJ Sokol Otnice 
gulášové slavnosti. Přes poslední neúčast soutěžících, kvůli 
kterému se loňský ročník nekonal, byl letošní zájem opačný, 
a dokonce jsme museli dva účastníky odmítnout. Na hřišti 
se sešlo devět soutěžních týmů, které soutěžily ve dvou ka-
tegoriích: cena odborné poroty a  cena diváků. Začátek byl 
odstartován v 10 hodin, kdy Ivo Kraus vysvětlil všem účast-
níkům pravidla, časový harmonogram a  popřál všem sou-
těžícím hodně štěstí. Co ke  guláši neodmyslitelně patří, je 
dobře vychlazené pivo. Organizátoři připravili k ochutnání 
i méně známé značky a hosté tak měli možnost si připít k de-
víti gulášům i šesti druhy piv. Soutěžící měli na připravu 3,5 
hodiny, v  jednu hodinu odpolední se návštěvníci už mohli 
dívat na finální dochucení gulášů a těšit se na ochutnávku. 
Ve dvě hodiny bylo již všechno připravené a 350 návštěvní-
ků začalo ochutnávat a hodnotit vzorky stejně tak společně 
s odbornou komisí vedenou vedoucím Zdeňkem Poláškem 

a členy Tomášem Rezem a Pavlem Kašpaříkem. Ve finálním 
kole se sešly čtyři vzorky a komise po dlouhém váhání vy-
brala vítězný tým TJ Sokol Otnice (Lattenberg Zdeněk, Ra-
faj Robert), na druhém místě se umístil tým TJ Sokol Velké  
Pavlovice a na třetím místě tým složený ze soutěžících Hložek 
Jaroslav, Urban Jiří a Dřínovský Libor. Cenu divácké poro-
ty vyhrál tým složený ze soutěžících Hložek Jaroslav, Urban  
Jiří a Dřínovský Libor, na druhém místě tým pod vedením 
Filipa Bajera a na třetím místě tým TJ Sokol Velké Pavlovice. 

Na odpolední a večerní program jsme pro návštěvníky při-
pravili hudební vystoupení, které společně s čerstvě vyuzenou 
cigárou z udírny vytvořilo skvělou atmosféru pro sobotní večer, 
kde mnoho návštěvníků bylo v areálu ještě hluboko po půlno-
ci. Organizátoři děkují všem soutěžícím a hostům za účast a již 
připravují příští ročník, aby byl minimálně stejně dobrý jako 
ten letošní. Martin Heřmanský

Gulášfest
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dětské rybářské 
závody

Zase je rok za námi a s ním jako vždy 
jedna z rybářských akcí, dětské rybářské 
závody. Tentokrát se konaly 8. června. 
Opět jsme se snažili připravit rybník tak, 
aby se dětem dobře lovilo. Několik dní 
před závody jsme ještě sekli trávu, která 
díky letošnímu deštivému počasí veli-
ce rychle rostla. Pro letošní ročník jsme 
se dohodli na  posunutí začátku závodů 
z  10. hodiny na  8. hodinu ranní a  pre-
zentaci účastníků od  7 hodin. Většinou 
bývá velké horko a  lov přes poledne je 
pro všechny velice vyčerpávající. I tento-
krát to ráno vypadalo, že bude další par-
ný den a  tato změna času závodů bude 
ku prospěchu. Po 8. hodině se ale zatáh-
lo a skoro po celou dobu závodů foukal 
vítr, chvílemi i dosti silný. Kdo si s sebou 
nevzal teplejší oblečení, mohl prochlad-
nout. Také ranní rosa vydržela skoro celé 
dopoledne, takže to bylo spíše na holín-
ky, než na letní obutí. I přesto si myslím, 
že toto chladnější počasí bylo příjemněj-
ší, než obvyklá vedra.

 Dětí bylo tentokrát zapsáno 48, o čty-
ři méně než v  loňském roce, i  tak je to 
ale jedna z nejsilnějších účastí v historii 
závodů. Ryb se nachytalo zhruba stejně 
jako loni. Někdo měl více štěstí a naopak 
některým úspěšným lovcům z loňska se 
příliš nedařilo. Třetí místo tentokrát ob-
sadila s 584 cm nachytaných ryb Izabela 
Hrnčířová, druhé místo s 605 cm nachy-
taných ryb obsadil Jakub Navrátil a první 
místo stejně jako loni, se 751 cm nachy-
taných ryb, obsadila Tereza Hankocy. 
Cenu za  největší rybu jsme tentokrát 
neudělili, protože se sešly tři stejně velké 
úlovky a  to kapři 58 cm. I  tak ale patří 
dětem za jejich zdolání obdiv, protože to 
jsou již dost silné ryby a  občas potrápí 
i zkušeného rybáře. 

Věřím, že i  tentokrát byla většina pří-
chozích spokojená a že nás přijdou pod-
pořit na  některou z  dalších rybářských 
akcí. Jako vždy bych vám chtěl poděko-
vat za účast a pozvat vás na závody pro 
dospělé, které se budou konat v září.
Martin Procházka za Rybářský spolek Otnice

Petru zdar!  
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3. liga B  – Tabulka - konečné pořadí 
 Poř. Družstvo  Kol V  VP R   PP P K        Skóre           Legy         Body 
 1. DC Cobra Brno  24 19 2 0 1 2 0  299 : 136 675 : 376 62 
 2. Devastators Brno  24 19 1 0 1 3 0  322 : 112 701 : 343 60 
 3. BB Brno  24 19 0 0 1 4 0  261 : 172 612 : 449 58 
 4. dC fofo Otnice  24 17 2 0 2 3 0  276 : 160 623 : 410 57 
 5. Ta tam byla Brno  24 15 1 0 2 6 0  258 : 177 595 : 452 49 
 6. DC Mojitos Brno  24 12 4 0 0 8 0  229 : 207 542 : 513 44 
 7. Ferrari Bar Kyjov  24 8 3 0 1 12 0  204 : 232 496 : 562 31 
 8. Čajda Kuřim  24 6 0 0 3 15 0  168 : 267 448 : 608 21 
 9. DC Orca Brno  24 4 2 0 4 14 0  170 : 268 440 : 620 20 
 10. Chicago 30 Brno  24 5 1 0 2 16 0  158 : 277 427 : 621 19 
 11. WC Šipkouni Brno  24 5 1 0 1 17 0  156 : 278 410 : 628 18 
 12. Darts of the Dark Side  Brno 24 4 2 0 1 17 0  181 : 254 455 : 589 17 
 13. BBH Brno  24 4 0 0 0 20 0  145 : 287 391 : 644 12 

postupová 
sezóna 
v Otnicích

 
   Zasadit letky, našroubovat hro-
ty, postavit se na čáru a hodit tu 
krásnou věc směrem terč? Ano, 
přesně před rokem se po  delší 
době šipkařský tým DC FoFo 
Otnice pod vedením Jirky Joch-
mana rozhodl, že se opět po-
staví na  čáru a  pokusí se urvat 
co nejlepší výsledek v  ročníku 
2018/2019 3. ligy Jihomorav-
ského kraje. Za  přispění Mila-
na Marka, který tým podpořil 
jak vynikajícím hracím místem, 
tak sponzoringem, se tým pus-
til do nelehkého úkolu. Po vlaž-
ném startu se náš tým postupně 
sehrával, začal vyhrávat zápas 
od  zápasu. Proto je nám velkou 
ctí oznámit, že při svém novém 
debutu na  šipkařském poli, tým 
DC FoFo Otnice postoupil do   
2. ligy Jihomoravského kraje. Co 
závěrem? Snad jen nevinné na-
značení s  úsměvem na  tváři, že 
zápasy se budou opět hrávat bě-
hem nedělního odpoledne a pro 
šipkaře není lepší atmosféra, 
než-li přicházet k čáře za podpo-
ry fanoušků. Jste srdečně zváni.

 Aleš Struhař

Přeborníky okresu Vyškov v  sezóně 2018/2019 v  kategorii 
mladší žáci se stali: Michal Doležal, Štěpán Doležal, Ondřej Fojtík, 
Matyáš Goiš, Filip Chaloupka, Filip Skalák, Vilém Svoboda, Adam 
Žuchovský, Adam Kosík, Jirka Polanský, Dominik Rosendorf, 
Maxmilián Muric, František Pavlovec, Vojta Kolařík. Tým vedli 
trenéři: Dušan Matoušek a Petr Skalák. Cesta za prvním místem 
na okrese nebyla vůbec jednoduchá. Nejdůležitější zápasy pro nás 
byly ty s Vyškovem, a kdo u toho byl, tak viděl bojovnost a vůli 
po vítězství. S Vyškovem C jsme hráli 5:5 a Vyškovem B 3:1. Naše 
skóre na  konci sezóny bylo 106:21. Dostali jsme nejméně gólů 
ve skupině. Všichni hráči pomáhali svou obětavostí k výborným 
výsledkům a my jsme to jaro zvládli na výbornou. Všem patří ob-
rovské poděkování za přístup k tréninku a k zápasům. Na posled-
ní zápas s Račicemi dorazil i zástupce okresu s pohárem pro vítěze. 
Nervozita chvilku klukům svazovala nohy, ale pak to začalo klapat 
jako v celé sezóně. Po závěrečném hvizdu propukla radost napl-
no, byl nám předán pohár a každý hráč obdržel medaili. Klukům 
přišel na hřiště pogratulovat i pan starosta a předal jim pozornost 
od obce. 

Chci poděkovat také rodičům za  podporu a  dopravu kluků 
na venkovní zápasy, kde byli vždy slyšet a byli součástí úspěchu. 
Také děkuji sponzorům: IP Solution, Dosta, Drakem a  APneu, 
kteří nás podporují. 

Petr Skalák

mladší žáci přeborníky okresu – uhráli jsme to 
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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



	 otnický	zpravodaj	 	33

x

Běžecký závod RunTour opět v Brně
Sešel se rok s rokem a my jsme se znovu, tedy již potřetí, přihlásili na běžecký závod RunTour v Brně. Akce je jedním 

z osmi závodů, konaných v roce 2019 po celé České republice, který pořádá v tomto roce Česká pojišťovna, a je vypsán jak 
pro výkonnostní běžce, tak i pro amatéry. Co se týká sestavy z Otnic, tak jsme byli nuceni v tomto roce zaimprovizovat, neboť 
kluci Rafajovi dali letos přednost stavbě rodinného domu mladému Zdeňkovi. Zbytek základní sestavy zůstal beze změn. 
Tedy Dušan Matoušek, Luděk Levák, Marian Špunar a nově se přidal i Miroslav Fojtů. Dušan Matoušek a Marian Špunar absolvovali 
okruhy dva, takže uběhli celkem 10 km. Luděk s Mirkem se vydali na pětikilometrovou trasu. Hlavně pro Mirka bylo zdolání trati 
velkou výzvou, protože tuto trasu absolvoval poprvé. Vzhledem k tomu, že prakticky nikdo z nás, s výjimkou Mirka, netrénoval 
před závodem, byly naše časy ve srovnání s předešlými ročníky mírně podprůměrné. Nevadí, náš příběh nekončí a příští rok na to 
jdeme znovu. Věříme, že kluci Rafajovi stavbu rodinného domu pod vedením zkušeného stavbyvedoucího Jana Rafaje rychle 
dokončí a v příštím roce se tak zúčastníme v plné sestavě. 
 Za účastníky Marian Špunar

význam cvičení rodičů s  dětmi je 
nesporný. zdůrazněním kladného 
vlivu společného cvičení se zabývá 
prakticky každá publikace o výchově 
malých dětí. Chtěla bych se jen krátce 
dotknout tří aspektů, které nebývají 
tak často zmiňovány.

Společné cvičení přináší i  společně 
trávený čas, kdy je rodič bezvýhradně 
s  dítětem, a  pro něj, společné zážitky 
a společně sdílené emoce.

Společné cvičení přináší vyšší míru 
tělesného kontaktu tolik potřebného 
jak pro děti, tak pro rodiče. Patříme 
ke kultuře, která vzájemné fyzické do-
teky spíše omezuje – ke  škodě dospě-
lých a  především dětí. Při cvičení se 
dospělý nejen naučí mnohem zručněji 
manipulovat se svým dítětem, ale díky 
vzájemnému tělesnému kontaktu se 
oběma dostane řada informací, které 
slovně nejsou sdělitelné.

Společné cvičení přináší i  vytvoření 
zdravého návyku, který se dá shrnout 
pod heslo „Je normální chodit cvičit“. 
Dítě přijme aktivní formu trávení vol-
ného času za  normu platnou pro ně 
i pro dospělého.

Cvičení bude probíhat jednou týdně 
v  tělocvičně základní školy. Bližší in-
formace budou známy na začátku září 
na webu TJ Sokol Otnice.  -red-

Od pOdzimu se mŮŽOu TěŠiT vŠeChny malé děTi a JeJiCh rOdiče na spOlečné Cvičení
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p o z v Á n k Y

17.	srpna	2019

pYTlÁCKÁ NOC
v Milešovicích	za	hospodou

začátek	ve	20	hodin
k tanci	i	poslechu	hraje	impuls	blučina

pořádá:	Myslivecký	spolek	Hubert	otnice

31.	srpna	2019

fARNí mINIOdpOlEdNE
spojené	se	slavnostním	otevřením	

nové	pergoly	na	farní	zahradě
program:

13	hodin	–	koncert	cimbálové	muziky	Stupava	
z dolních	bojanovic	v kostele	sv.	aloise
14	hodin	–	slavnostní	otevření	centra	

společného	setkávání	na	farní	zahradě
vstupné	dobrovolné

výtěžek	bude	použit	na	pokračování	výstavby	
centra	společného	setkávání

všichni	jste	srdečně	zváni
pořádá:	Farnost	a	obec	otnice

14.	září	2019

RYBÁŘSKé ZÁVOdY pRO dOSpĚlé
s posezením u cimbálu

pořádá:	rybářský	spolek	otnice

21.	a	22.	září	2019

míSTNí VÝSTAVA OKRASNéHO 
A EXOTICKéHO pTACTVA

pořádá:	ČScH	otnice

12.	října	2019

BABSKé HOdY
pořádá:	ČzS	otnice

lETNí fIlmOVÝ fESTIVAl NA HŘIŠTI

pondělí	5.	srpna
ČERTí BRKO

ve filmové	pohádce	hříchy	zapisuje	spravedlivě	
a neomylně	kouzelné	Čertí	brko.	jednoho	dne	však	

přestane	fungovat…
Česko/Slovensko/2018/99	min

úterý	6.	srpna
ŽENY V BĚHU

zaběhnout	maraton!	Emancipovaná	a rázná	matka	
tří	dcer	v tom	nevidí	žádný	problém.	prostě	si	trasu	

rozdělí	na čtyři	díly	a zdolají	těch	více	než	
42	kilometrů	jako	rodinná	štafeta.	Žádná	z nich	

sice	dosud	neuběhla	ani	metr,	ale	do startu	přece	
zbývají	tři	měsíce…

Česká	komedie/2019/93	min

středa	7.	srpna
TRABANTEm TAm A ZASE ZpÁTKY

velká	cesta	kolem	světa	končí!	poslední	výprava	
uzavírá	cesty	žlutých	trabantů	napříč	kontinenty	

ve velkém	stylu.
Česká	road	movie/2019/114	min

nevhodné	mládeži	do 12	let

čtvrtek	8.	srpna
SNĚHOVÁ KRÁlOVNA: V ZEmI ZRCAdEl

animovaná	dobrodružná	pohádka
rusko/2018/87	min

pátek	9.	srpna
TERORISTKA

Černá	komedie	v hlavní	roli	s ivou	janžurovou	
a ivanem	Hofmannem.

Česko/2019/95	min
nevhodné	mládeži	do 12	let

změna	programu	vyhrazena.
začátky	ve 21	hod.

Hraje	se	za každého	počasí	mimo	silný	vítr.



naše děti



kulaté léto




