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Titulní strana - běh mládeže:
Poznali jste sebe nebo někoho 
na fotografii?
Jste pamětníky této akce? Napište nám 
o tom do schránky obecního úřadu 
nebo na e-mail.

Léto je čas prázdnin, dovolených, odpo-
činku. Léto je však také setkávání s rodi-
nou a přáteli, kteří bydlí ve vzdálenějších 
místech a nevídají se často. 

Někteří se potkávají pouze dvakrát bě-
hem roku, o Vánocích a v létě. 

Příbuzní, kamarádi a známí Otnických 
měli právě při letní návštěvě možnost kul-
turního zpestření. Místní totiž nepořádají 
akce pro turisty, ale pro potěšení druhých 
i sebe samých. Nemáme les, koupaliště, 
muzea.

Máme ale spoustu dobrých lidí, jenž 
nemyslí jen na sebe. Mají rádi milou 
společnost, zpěv, pohostinnost.  A tak 
i průběh letošního léta byl ve znamení 
setkávání. V podzimním čísle Otnického 
zpravodaje rekapitulujeme letní akce od 

tradičních hodů přes letní filmový festi-
val,  fontánu na rybníku, až po tenisový 
turnaj a slavnostní odpoledne na faře.   
Poslední srpnový den k nám také při-
jela návštěva, mladší bratr s přítelkyní: 
zhlédli turnaj mladších žáků na novém 
hřišti, stihli sledovat napínavou výměnu 
na kurtech, poseděli při poslechu cim-
bálky na faře, kde později obdivovali 
tóny harmoniky Jaromíra Vacka i zpěv 
žen a mužů, když utichl cimbál. Večer 
se měli vracet domů, do města. Neodjeli. 
Bylo jim v Otnicích dobře. Cítili pohodu, 
pokoru, klid.   Přeji všem, aby při pod-
zimním šeru listovali Otnickým zpravo-
dajem a vstřebávali vzpomínky, pohodu 
a klid z příjemně prožitého léta. 

Dagmar Kovaříková

Vystoupení Blonďáků na Babských hodech 
v Lomničce u Tišnova 22. září 2019
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Večery pod lampou 
Raz dávno, večer, na  sklonku leta, keď 

matka obriadila domácnosť, zasadla ku 
starej singrovke. Na perleťou vykladanú 
dosku šijacieho stroja postavila petrolej-
ku, aby v jej svetle lepšie videla pod ihlu. 
Zapálila lampu a na krátku chvíľu vyšla 
von, aby skontrolovala, či azda spoza 
zatemnenia nevniká prúžok svetla. Kraj 
musel byť počas nocí tmavý! Protiletecké 
opatrenia boli striktné a hliadky, chodi-
ace nocou ulicami, prísne dbali na tieto 
nariadenia. 

„Všetko je v poriadku, a ty už spi, die-
vča, ja budem eště trošku šiť,“ obrátila 
sa ku mne s úsmevom. 

Vždy som ju rada pozorovala pri tých-
to prácach. Sporý plameň lampy vrhal 
kuchyňou dlhé tiene, matka sa skláňa-
la nad strojom, vydávajúcim klepota-
vý zvuk, ktorý splýval v  čudnom duete 

s matkinou tichou piesňou. Zvyčajne ma 
tieto zvuky uspali, no vtedy, v tú augus-
tovú noc, matka nesedela pri stroji dlho. 
Za pár chvíľ bola s prácou hotová. Dre-
veným príklopom zatvorila singrovku 
a  so spokojným hmkaním si obzerala 
svoje dielo. Bola to akási kapsa. Do  jej 
horného širokého lemu matka vtiahla 
vopred zakúpené drôtené držadlá a zrej-
me cítiac, že ešte stále nespím, obrátila 
sa smerom k posteli, kde som ležala. „No 
tak, Mária, tašku do školy už máš hoto-
vú. Ešte zajtra kúpime tabuľku, futrálik 
a nejaké tie grífliky – a už budeš školáč-
ka. Ale teraz už spi, ráno pôjdeme s hús-
kami na strniská, kým ich nezavrú…“ 

O chvíľu cez očadený cylinder sfúkla bli-
kotajúci plameň lampy a kuchyňa sa po-
norila do ticha. Len čo sme ráno prihnali 
domov napasené husi a  odložili nazbie-
rané kytice obilných klasov, hneď sme sa 

s matkou pobrali do dedinského obchodu 
na veľký nákup školských potrieb. 

V  prvom rade to bola tabuľka, ktorá 
nahradzovala všetky písanky. Keď sa čier-
na plôška zaplnila, navlhčeným kúskom 
špongie sa všetky litery zotreli a  griflik 
mohol bez problémov a  bez nákladov 
zaznamenať učivo nové. Futrálik bol 
predchodcom peračníka. Bolo to drevené 
podlhovasté púzdro, malo hornú vysúva-
ciu časť, ktorá bývala ozdobená maľova-
nými ornamentami. Vo vnútri futrálika 
veselo hrkotali písacie potreby – tenučké 
biele kriedy – grífliky. Celé toto školské 
vybavenie ležalo ukryté v  novej kapsič-
ke dovtedy, kým nastal deň „D“ a ja som 
v  novučičkých drevákoch, so starostlivo 
zapletenými vrkôčikmi, držiac sa matki-
nej ruky, vykročila na školské chodníčky. 

Marie Jakubčáková 
Uveřejněné v časopise Zrno v roce 2000

Moji milí rodáci. 
Uprostřed krásného prostředí, pod blíz-

kými lesy a v úzkém společenství s květe-
nou, dovoluji si Vám všem zaslat touto 
cestou bohatou kytici pozdravů a  vzpo-
mínek. Současně i  přání, aby blížící se 
podzim vydal své bohaté plody všeho, co je 
nám ku prospěchu. 

Velký dík za zaslání Otnického zpravo-
daje č. 76. Upoutal mne hned svojí titul-
ní stránkou. Na  jedné straně současnost 
a snaha pomoci v neštěstí, na straně druhé 
dobové foto, hovořící o tom, že v polovině 
minulého století Matka příroda též nebyla 

ke svým dětem příliš laskavá. Ráda bych 
k této smutné události přiložila svoji vzpo-
mínku. Žila jsem Na kopci, kde se tenkrát 
s úděsným hukotem valila voda jako něja-
ká dravá řeka. Brala vše, co jí stálo v cestě, 
s děsivou zběsilostí se převalila přes silnici 
a zcela zaplavila náprotivné domky. 

Listujíc dále zpravodajem, uvědomuji 
si, kolik péče i prostředků obec Otnická vě-
nuje mládeži, v tomto období zvlášť školá-
kům, ba i předškolákům. 

Budoucí prvňáčkové na  milé slavnosti 
dostávají pamětní šerpy. Ale i příslib toho, 
že ta „velká“ škola už se na jejich příchod 

těší. Nuž a rodiče čeká povinnost zaopatřit 
dětem vše, co vyučovací proces vyžaduje. 
Tento úkol je zcela jednoduchý, neboť ob-
chody jsou tímto zbožím bohatě zásobené. 

Ne vždy tomu tak bylo, no maminky 
tuto milou povinnost vykonávaly rovněž 
s radostí a děti dostaly vše potřebné. Prav-
da, v  rámci tehdejších možností. (Více 
o tom článeček Večery pod lampou.) 

Je dobře, že už je to jen historie… psal 
se rok 1943… 

Děkuji za pozornost. 
Marie Jakubčáková, rozená Rafajová 
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10. 6. 2019
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 18) Žádost o pronájem části obecního pozemku. Bude ře-

šeno samostatným bodem zasedání.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Zdeněk a Ilona Florianovi, Otnice – zastavení úz. řízení – 

novostavba RD
b) Michal Beneš, Otnice – kontr. prohl. - stavební úpravy RD 

Otnice č.p. 117
c) Obec Otnice – územní souhlas – umístění jímky na dešťo-

vou vodu ve dvoře ZŠ
6. Krajský úřad JmK:
 Rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka na rušení a chytá-

ní žab rodu Bombina pro účely výzkumu.
7. MŽP – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy:
 Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky s opatřením obecné 

povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování 
kormorána velkého, při prevenci závažných škod na rybář-
ství.

8. Faktury ke schválení:
a) Atelier Walter, s.r.o. Brno – Fa:08/2019 – projekt. doku-

ment. „Amfiteátr za DD“
b) Prostavby, a.s. Otnice – Fa:201920049 – oprava venkovního 

schodiště u sálu ZŠ
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.8, zá-

pisu.                            
9. Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy 

Otnice o souhlas k přijetí účelově finančního daru:
a) Udělení generálního souhlasu zřizovatele s přijetím účelo-

vě určeného finančního daru od  WOMEN for WOMEN, 
o.p.s. Praha, v rámci jejího charitativního projektu Obědy 
pro děti. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje generální souhlas zřizovatele pro 

Základní a  Mateřskou školu Otnice, k  přijetí účelově fi-
nančního daru od  výše uvedené firmy, v  rámci projektu 
Obědy pro děti

b) Účelového finančního daru od Women for Women o.p.s.  Pra-
ha, ve výši 14 162,- Kč. (Charitativní projekt Obědy pro děti). 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedeného finančního 

daru. 
10. Návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví:
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 

2018.
Příjmy:  29 426 848,36 Kč Financování: 329 952,96 Kč
Výdaje: 29 096 895,40 Kč
11. Termíny zasedání ZO na II. pololetí 2019:
 Zastupitelé projednali a  schválili termíny jednání zastupi-

telstva na II. pololetí roku 2019. 
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO na  II. pol. 

2019. 

12. Smlouva s obcí Blatnička – dodavatelé energií 2020:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  spolupráci s  obcí 

Blatnička, která zajišťuje soutěž na dodavatele energií (plyn 
i el. energie) na rok 2020. Spolu s obcí se do soutěže zapojí 
i Základní škola.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blat-

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

13. Wourkout hřiště – smlouva o dílo:
 Na základě usnesení ZO ze dne 8. 4. 2019 o výběru doda-

vatele wourkoutového hřiště zastupitelé projednali návrh 
Smlouvy o dílo č. A197/2019 s vítěznou firmou Flora servis, 
s.r.o. Brno na dodávku a montáž wourkout a fitness prvků 
na prostranství v ul. Školní, par.č. 409/3 v k.ú. Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. A197/2019 

s firmou Flora servis, s.r.o. Brno na dodávku a montáž wour-
koutových a fitness prvků za nabídkovou cenu 346 266 Kč s 
DPH.                                                

14. JMK – dotace na  projektovou dokumentaci rybníka 
Na Zumru:     

 astupitelé projednali návrh Smlouvy o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje v  rámci dotačního pro-
gramu: „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině 
a následná péče o zeleň na území JmK v roce 2019“ na pro-
jektovou dokumentaci výstavby rybníka Na Zumru. Schvá-
lená výše dotace je 50 000 Kč. Spoluúčast min. 50%.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z  rozpočtu Jihomoravského kraje, na  realizaci akce „Pro-
jektová dokumentace výstavby rybníka Na Zumru Otnice“ 
ve výši 50 000,- Kč

15. Zhodnocení finančních prostředků obce:
 Vzhledem k  volným finančním prostředkům na  běžném 

účtu obce, se zastupitelé zabývali jejich lepším zhodnoce-
ním. Uložili předsedovi finančního výboru navrhnout řeše-
ní s přihlédnutím k výši úročení a riziku vkladu.

16. Územní souhlas „NN Fazekaš“ a smlouva o smlouvě bu-
doucí:  

 Zastupitelé projednali žádost f. E.ON Distribuce, zastou-
penou f. Mopre s.r.o. Vyškov, o souhlas obce s akcí „Otni-
ce, úprava nvNN Fazekaš“. Byl projednán i návrh Smlouvy 
o smlouvě budoucí č. 1040015732/001 na zřízení věcného 
břemene na parc. č. 163 v k.ú. Otnice, za úplatu 2 000 Kč.

Usnesení:
a) Zastupitelstvo souhlasí s  žádostí f. E.ON Distribuce 

o  souhlas obce s  akcí „Otnice, úprava nvNN Fazekaš“.                                                                                          
9-0-0

b) Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí 
č. 1040015732/001 mezi Obcí Otnice a  E.ON Distribuce, 
České Budějovice na zřízení věcného břemene na obecním 
pozemku parc. č. 163 v k.ú. Otnice za úplatu 2 000 Kč 

17. Pronájem části pozemku – Lacík, s.r.o.:
 Zastupitelé se zabývali žádostí firmy Lacík, s.r.o. Lovčičky 

o pronájem části (10 m2) obecního pozemku parc.č. 6758 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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v  k.ú. Otnice za  účelem  umístění reklamního billboardu 
na dobu jednoho roku. Záměr byl zveřejněn na úřední des-
ce od 22. 5. 2019. Výše pronájmu byla stanovena na 500 Kč/
rok za pronájem části pozemku + 10,-Kč /m2/rok (celkem 
100 Kč) za umístění billboardu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje žádost f. Lacík, s.r.o. Lovčičky 

o  pronájem části (10 m2) obecního pozemku p.č. 6758 
na  jeden rok za  cenu: 500,- Kč za  pronájem pozemku + 
100,- Kč za  umístění billboardu. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

18. Studie cyklostezky a koupě pozemků od Beton Brož a far-
nosti Otnice:

 Zastupitelé vzali na  vědomí studii výstavby cyklostezky 
Brož-Gandie. Zabývali se též návrhem geometrického roz-
dělovacího plánu ke koupi pozemků od f. Diton-Brož a far-
nosti Otnice. K tomuto bodu proběhla diskuze. Z důvodu 
zásahu trasy cyklostezky do pozemku Jihomoravského kra-
je byl tento bod přesunut na příští zasedání zastupitelstva.

19. Rostěnice – rybník NESET – územní souhlas a záměr pro-
deje části pozemku:

 Zastupitelé projednali žádost f. Rostěnice, a.s. o stanovisko 
obce k výstavbě rybníku v lokalitě Nesety na území katastrů 
Otnice a  Lovčičky. Zastupitelé vyjádřili podmínku k  sou-
hlasu, že bude zachován minimální průtok Lovčičského 
potoka od rybníku směrem k obci. Zastupitelé také schvá-
lili záměr prodeje části (11,4 m2) pozemku parc. č. 5944 
v k.ú. Otnice. Záměr prodeje části pozemku bude zveřejněn 
na úřední desce.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou nového rybníka v loka-

litě Nesety v k.ú. Lovčičky a Otnice, který bude realizován f. 
Rostěnice, a.s. s podmínkou zachování minimálního průto-
ku Lovčičského potoka směrem k obci.                             

20. Rybník Na Zumru – informace:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace z uskutečněné schůz-

ky zástupců dotčených institucí (Projektant, obec, MěÚ 
Slavkov, AOPK, Povodí Moravy, Rostěnice) na  výstavbu 
nového rybníka Na Zumru. Ohledně záměru výstavby no-
vého rybníku.

21. Fairtradeová obec – řídící skupina:
 Zastupitelé se zabývali nabídkou získání titulu „Fairtrade-

ová obec“ za  propagaci výrobků, informovanost občanů 
a konání fairtradeových snídaní. Starosta informoval zastu-
pitele o povinnosti pověřit řídící skupinu v obci a schválení 
deklarace podpory Fair Trade. Řídící skupina byla navržena 
ve složení: Dana Sekaninová, Mgr. Jitka Bublová, Mgr. Dag-
mar Kovaříková, Bc. Petr Kalouda, Jana Štěpánková.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Deklaraci podpory Fair Trade
22. Porovnání cenových nabídek na projektovou dokumentaci 

– vedení kabelu NN rybník Pod Poltňou:
 Starosta předložil zastupitelům srovnání dosud přijatých 

cenových nabídek (3ks) na vypracování projektové doku-
mentace na akci: „Přípojka kabelu NN k rybníku Pod Polt-
ňou“, která byla zařazena do plánu akcí na rok 2019.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy WMS 

Elektro, s.r.o. Vyškov na  vypracování projektové doku-

mentace přípojky NN ke  skladu na  rybníku Pod Poltňou 
za cenu 51 000 Kč bez DPH.                                                                                

23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta informoval zastupitele o  podání žádosti na  GŘ 

HZS na získání dotace pro novou cisternu SDH Otnice.
- Poděkování patří TJ Sokol za uspořádání zdařilé akce Gu-

lášfest dne 1. 6. 2019.
- Starosta informoval zastupitele o schůzce se zástupci deve-

loperské firmy k výstavbě nových 27 RD v ulici Nová. Firma 
nesouhlasí s návrhem obce zrealizovat zeleň na navrhované 
parcele.

- Předsedové výborů životního prostředí a rozvoje obce po-
děkovali za  dosud provedené práce na  úpravě točny v  ul. 
Za Drahy.

- Místostarosta informoval zastupitele o dosud provedených 
pracích při rekonstrukci Kasína.

- Aleš Holoubek pozval zastupitelé a  občany na  akci Pivní 
slavnosti, která se koná dne 15. 6. 2019.

- Dana Sekaninová požádala o zaslání příspěvků do otnické-
ho Zpravodaje.

 
8. 7. 2019

4. Kontrola minulého zápisu: 
Bude řešeno samostatnými body.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Rostěnice, a.s. – zaháj.vodopráv.říz. – Plán opatření pro pří-

pad havárie - Otnice
b) E.ON, a.s. České Budějovice – souhl. s  položením kabelu 

NN – Susser+Hloušek
c) Rostěnice, a.s. –  rekonstrukce čerpací stanice PHM
d) Obec Otnice –   kolaudace – II/418 – průtah - sjezdy, chod-

níky
e) Spolek přátel svatováclav. běhu, Blažovice – Triatlon.závod 

– přech. úpr. provozu
f) VaK, a.s. Vyškov – stanovení přechodné úpravy na  sil. II. 

a III. tř.
6.  Krajský úřad JmK:
 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze 

zákazů u kalouse pustovky a motáka pilicha.
7. DSO Region Cezava - finanční příspěvek:
 Zastupitelé projednali informaci o Sbírce Dražůvky, kterou 

na své valné hromadě schválil DSO Region Cezava a která 
je určena pro pozůstalou rodinu tragicky zemřelého mís-
tostarosty obce Dražůvky. Finanční příspěvek za obec Ot-
nice je ve výši 3 400 Kč. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek obce do  roz-

počtu DSO Region Cezava.           
8. Rozpočtové opatření č.04/2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

4/2019. 
Příjmy:  +  90 600 Kč        
Výdaje:   +  418 600 Kč
Financování:  - 328 000 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 

č.4/2019. 
9. Výsledky hospodaření obce za 1. pololetí 2019:
 Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky hospodaření obce 

za 1.pololetí roku 2019.
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Příjmy:  16 276 672,60 Kč (55,79 %)
Výdaje: 12 682 537,31 Kč (51,80 %)
 Stav finančních prostředků na  bankovním účtu k  30. 6. 

2019 – 27 833 739,64 Kč
10. Letní kino Otnice:
 Obec uspořádá letní filmový festival ve dnech 5. 8 – 9. 8. 

2019 v prostorách fotbalového hřiště.
 Bylo navrženo jednotné vstupné 50,- Kč, na představení.
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje vstupné na  letní filmový festival 

za jedno představení ve výši 50 Kč
11. Zhodnocení finančních prostředků obce:
 Zastupitelé projednali informaci předsedy finančního vý-

boru o možnosti vložení části finančních prostředků obce 
na bankovní účet UniCredit Bank s výhodnější úrokovou 
sazbou. Zastupitelé rozhodli o vložení částky 11 000 000 Kč 
s roční úrokovou sazbou 0,6 %.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje vložení finanční částky 11 000 000,- 

Kč na bankovní účet zřízený u UniCredit Bank s roční úro-
kovou sazbou 0,6 

12. Žádost o odkup pozemku parc.č. 395/1 – Zbyněk Daňhel:
 Zastupitelé projednali žádost pana Zbyňka Daňhela Ot-

nice 197, o odkup obecního pozemku parc.č. 395/1 v k.ú. 
Otnice, který po  předchozí dohodě dlouhodobě užívá 
jako zahradu. Na hranici pozemku jsou též vedeny veš-
keré inženýrské sítě a  pro obec je pozemek strategicky 
důležitý.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje obecního pozem-

ku parc.č. 395/1 panu Zbyňku Daňhelovi, Otnice 197. Dle 
předchozí dohody může nadále žadatel užívat pozemek 
jako zahradu.                                                                                            

13. Žádost o směnu pozemků – Jan Hlaváček:
 Zastupitelé se zabývali žádostí pana Jana Hlaváčka Lovčič-

ky 152, o směnu pozemků parc.č. 5447 a 5446, které jsou 
ve  vlastnictví žadatele, za  pozemek parc.č. 5455, který je 
ve  vlastnictví obce Otnice. Všechny dotčené pozemky se 
nachází v lokalitě bývalé cihelny v k.ú Lovčičky. Na pozem-
ku parc.č. 5455 stojí budova střelnice, která je ve vlastnictví 
obce Otnice.

Usnesení:
 Zastupitelstvo neschvaluje žádost pana Jana Hlaváčka Lov-

čičky 152 o směnu pozemků parc.č. 5447 o výměře 608 m2 
a parc.č. 5446 o výměře 2277 m2 za obecní pozemek parc.č. 
5455 o výměře 5118 m2 v k.ú. Lovčičky.                                  

14. Rybník Na Zumru – varianty výstavby:     
 Zastupitelé posuzovali nabídnuté varianty výstavby ryb-

níku Na Zumru, které jsou úzce spjaty s možností získání 
dotace. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce doporučuje pokračovat v přípravě pro-

jektové dokumentace s  nabídnutými variantami výstavby 
rybníku k získání dotací přes OPŽP i MZe.                                                 

15. Cyklostezka – trasa vedení a výběr varianty:
 Zastupitelé projednali informaci o  návrhu změny vedení 

trasy cyklostezky a nutnosti výkupu větší výměry pozemků 
firmy Beton Brož a Římskokatolické farnosti Otnice z dů-
vodu rozšíření plochy pro cyklostezku na 4 m. Dále se zabý-

vali výběrem varianty na skladbu cyklostezky, která je pro 
následující provoz stabilnější.

Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje navrženou trasu vedení cyklostez-

kyb) Zastupitelstvo schvaluje rozšíření plochy na cyklostez-
ku na šířku 4 m

c) Zastupitelstvo souhlasí s výběrem varianty č. I, která je pro 
výstavbu a provoz cyklostezky stabilnější

16. Extenzivní sad Otnice – schválení projektu:  
 Zastupitelé projednali návrh projektu „Extenzivní ovocný 

sad Otnice“ od  Ing.  Lukáše Lattenberga, Skoronice. Byly 
předloženy i  předběžné rozpočtové náklady, které jsou 
ve výši 2 921 838,96 Kč. Spoluúčast obce při získání dotace 
by měla být cca 400 000 Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje návrh projektu „Extenzivní ovocný 

sad Otnice“ od Ing. Lukáše Lattenberga, Skoronice  
17. Přípojka NN k rybníku – smlouva o dílo:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo s firmou VMS 

elektro Vyškov na přípravu projektové dokumentace k akci: 
„Přípojka NN k objektu na rybníku“. Cena za projektovou 
dokumentaci je složena z pevné složky a pohyblivé složky, 
která je odvislá od požadavků majitelů pozemků ke zřízení 
věcného břemena. Dodání projektové dokumentace je sta-
noveno do 30. 3. 2020. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou VMS elek-

tro Vyškov na  přípravu projektové dokumentace za  cenu 
pevné složky ve výši 41 000,- Kč a pohyblivé složky ve výši 
10 000 Kč.                                                                                   

18. Dešťovka na ZŠ – žádost o dotaci – smlouva o dílo:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo s firmou Re-

nards dotační s.r.o. Brno na  vyhotovení a  podání žádosti 
o  dotaci k  akci: „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ 
Otnice“.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Renards 

dotační s.r.o. Brno na vyhotovení a podání žádosti o dota-
ci k akci: „Hospodaření se srážkovou vodou na ZŠ Otnice“ 
za cenu 40 000,- Kč bez DPH.                                                                

19. Dešťovka na ZŠ – zpracování výběrového řízení – nabíd-
ka:

 Zastupitelé se zabývali cenovou nabídkou Ing.  Ladislava 
Kavříka Brno, na zajištění a zpracování výběrového řízení 
na akci: „Hospodaření se srážkovou vodou na ZŠ Otnice“.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje  cenovou nabídku Ing.  Ladislava 

Kavříka na zajištění a zpracování výběrového řízení k akci: 
„Hospodaření se srážkovou vodou na ZŠ Otnice“, za cenu 
38 000,- bez DPH. 

20. Společenské centrum za DD – žádost o dotaci – cenová na-
bídka:

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy Renards do-
tační s.r.o. Brno na  zpracování a  podání žádosti o  dotaci 
k  akci: „Společenské centrum za  DD“ přes operační pro-
gram Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 82 000,- Kč bez 
DPH.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Renards 
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dotační s.r.o. Brno na zpracování a podání žádosti o dotaci 
k akci: „Společenské centrum za DD“ za cenu 82 000 Kč bez 
DPH.                                                                                           

21. Prodej části pozemku par.č. 5944 – Rostěnice, a.s.:
 Zastupitelé projednali žádost firmy Rostěnice, a.s., o  od-

koupení části obecního pozemku o výměře 11 m2 z parce-
ly č. 5944, v k.ú. Otnice, dle geometrického plánu č. 848-
22/2019. Záměr byl zveřejněn od 11. 6. 2019.   

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku o  výměře 

11 m2 z parcely č. 5944 v k.ú. Otnice, firmě Rostěnice, a.s, 
za cenu 35,- Kč/m2.  

22. Koupě části pozemku par.č. 38 – Josef Foltýn:
 Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy s  panem Jo-

sefem Foltýnem Otnice 42, na odkup části pozemku o vý-
měře 2 m2 z parcely č.38, dle geometrického plánu č. 847-
1816/2019. Geometrický plán řeší změnu hranic pozemků 
po  ukončení rekonstrukce chodníku Foltýn-Daňhel v  ul. 
Dědina. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje dle geometrického plánu č. 847-

1816/2019, úplatné nabytí části pozemku o  výměře 2 m2 
z parcely č. 38 v k.ú. Otnice, od p. Josefa Foltýna, Otnice, 
Dědina 42, za cenu 55,- Kč/m2.                                                                

23. Novostavba Susser+ Hloušek – parc.č. 1192/2 – stanovisko 
obce:

 Zastupitelé se zabývali žádostí p. Miloslava Hlouška a p. Pe-
tra Süssera, majitelů pozemku p.č. 1192/2 v  k.ú. Otnice, 
o  stanovisko obce k  záměru výstavby nového rodinného 
domu. Stanovisko obce s  upozorněním na  problém pří-
jezdu vozidel zásahové jednotky SDH a  vozidla Respona 
a.s., obec Otnice vyjádřila již dne 27.9.2018. Nevyřešeným 
problémem však stále zůstává odvoz komunálního odpadu 
od novostavby.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo požaduje jasné stanovisko vlastníků pozem-

ku p.č. 1192/2, kdo bude zajišťovat odvoz odpadů od výše 
uvedené novostavby a  tímto podmiňuje souhlas obce se 
stavbou RD a uložení přípojek do obecního pozemku.                           

24. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta poděkoval SDH Otnice za uspořádání akce: „Ha-

sičské pivní slavnosti“ dne 15.6.2019 a TJ Sokol Otnice a ot-
nickým stárkům za organizaci Aloiských hodů ve dnech 22. 
- 23. 6. 2019.

- Zástupce TJ Sokol pan Dušan Matoušek informoval zastu-
pitele o probíhajících pracích na rekonstrukci povrchu fot-
balového hřiště.

- Místostarosta podal zastupitelům informace o vzniku eroz-
ního pásma v lokalitě pod vodárnou, na základě splavu or-
nice při bouřce, kdy byl zatopen dům pana Petra Pavlovce 
v ul. Lipová.

 - Pan Aleš Holoubek informoval zastupitele o možnosti řeše-
ní dopadových ploch u dětských hracích prvků, kde by byla 
použita dřevěná štěpka.

- Starosta podal zastupitelům informace z projektové kance-
láře Atregia, s.r.o. Brno o navrženém harmonogramu reali-
zace biokoridoru a biocentra v akci: „Založení vybraných 
krajinných prvků“.

- Mgr.  Naděžda Fojtů informovala zastupitele o  provedené 

kontrole Zápisů ze zasedání zastupitelstva, kontrolním vý-
borem.

- V Základní škole začaly opravy odpadů a sociálních zaříze-
ní pro učitele, které byly v havarijním stavu. 

- Zastupitelé vedli diskuzi, jestli dále držet volný byt nad 
Zdravotním střediskem pro případného zájemce o  zubní 
ordinaci. Projednání bude předmětem dalších zasedání ZO.

19. 8. 2019  
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 11) Dne 1. 8. 2019 založen bankovní účet u Unicredit bank 

CZ, na který bylo vloženo 11 000 010,- Kč. Účet je veden 
jako běžný s úrokovou sazbou 0,6 %. 

 Při zůstatku nad 20 milionů korun se úroková sazba zvyšuje 
na 0,9 %.

Usnesení:
 Zastupitelé zmocňují starostu obce k  navýšení finančních 

prostředků na účtu Unicredit Bank CZ na 20 000 000,-Kč, 
kdy je úroková sazba 0,9 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Gabriela Smejkalová, Újezd u Brna – schválení dělení po-

zemku parc.č. 1010 v k.ú. Otnice.
b) Obec Otnice – zahájení společného územního a stavebního 

řízení „Společenské centrum za Dělnickým domem“.
c) Obec Otnice – závazné stanovisko orgánu územního pláno-

vání – schválení záměru „Extenzivní obecní sad Otnice“.
d) Michal Beneš, Otnice – souhlasné stanovisko k provozová-

ní 2 spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.
6. Krajský úřad JmK:
a) Povolení výjimky k odchytu ohrožených druhů ryb jelec je-

sen, cejn perleťový, ježdík žlutý, plotice lesklá, drsek menší, 
drsek větší pro Mgr. Beatu Matysiokovou, Ph.D., Hlubočky.

b) Zahájení řízení o povolení výjimky k odchytu jedinců med-
věda hnědého a rysa ostrovida.

7. MěÚ Židlochovice – odbor ŽP a stavební úřad:
 Veřejné projednání Změny č.1 územního plánu obce Těša-

ny dne 28.8.2019.
8. Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov – FA: 19201827 – svoz komunálního 

odpadu za II.Q. 2019.
b) Flora servis , s.r.o. Brno – FA: 119250 – dodávka a montáž 

workoutového hřiště.
c) Miroslav Tichý Otnice – FA: 219/067 – výroba věže pro su-

šení hadic + doprava.
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.8, zá-

pisu.
9. Plynovod MND – vyjádření k technické infrastruktuře:
 Zastupitelé se zabývali žádostí firmy Forgas a.s. Pardubice, 

o vyjádření obce k územnímu a stavebnímu řízení navržené 
trasy výstavby plynovodu MND Hodonín na zapojení son-
dy Otnice 101 na Sadkově. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou trasou plynovodu.                               
10. Souhlas s využitím pozemků obce – RCH architects s.r.o.:
 Zastupitelé projednali žádost firmy RCH architects s.r.o, 

Židlochovice, o  stanovisko obce ke  stavebnímu záměru: 
„Soubor rodinných domů Otnice“ s využitím obecních po-
zemků pro vybudování inženýrských sítí. Stavebním zámě-
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rem budou dotčeny obecní pozemky parc.č. 163, 166/1, 171, 
202, 1468/3, 1561, 6811, 6869 v k.ú. Otnice. Po dokončení 
výstavby budou pozemní komunikace předány do majetku 
obce.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem „Soubor 

rodinných domů Otnice“ firmy RCH architects s.r.o. Žid-
lochovice, s  využitím obecních pozemků pro vybudování 
inženýrských sítí 

11. Finanční příspěvek TJ Sokol Otnice – výměna povrchu 
hřiště:

 Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o  finanční 
příspěvek na projekt: „Výměna povrchu fotbalového hřiště 
v Otnicích“ ve výši 2 280 000,- Kč. Částka bude použita jako 
spoluúčast financování projektu společně s  Ministerstvem 
školství a tělovýchovy ČR. TJ Sokol Otnice dodá obci celko-
vé vyúčtování projektu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve výši 2 280 000,- Kč pro TJ Sokol Otnice
12. Workoutové hřiště – návštěvní a provozní řád:
 Dne 26.7.2019 obec převzala od  firmy Flora servis s.r.o., 

Brno workoutové a fitness prvky, které byly nainstalovány 
na ul. Školní, parc. č. 409/3 v k.ú Otnice. Zastupitelé se za-
bývali návrhem Návštěvního a Provozního řádu, předlože-
ného starostou obce.

Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje „Návštěvní řád“ workoutového 

a fitness hřiště na ul. Školní, Otnice.                                                                                                      
b) Zastupitelstvo obce schvaluje „Provozní řád“ wor-

koutového a  fitness hřiště na  ul. Školní, Otnice.                                                                                                      
¨¨

13. Kasíno na Dělnickém domě – provozní řád:
 Starosta předložil zastupitelům návrh Provozního řádu klu-

bu Kasíno v Dělnickém domě. K částce za pronájem se za-
vádí i vratná kauce ve výši 2000,-Kč, která v případě vznik-
lých škod, bude použita na jejich úhradu.   

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád klubu Kasíno 

v Dělnickém domě Otnice.
14. Dešťovka na ZŠ – příkazní smlouva – Ing. Kavřík:     
 Zastupitelé projednali návrh Příkazní smlouvy s  firmou 

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Brno k  zajištění 
organizace výběrového řízení akce: „Hospodaření se sráž-
kovými vodami ZŠ Otnice“, ve výši 38 000,- Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu s firmou Stes-

ka, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Brno, k  zajištění 
organizace výběrového řízení dodavatele akce: „Hospo-
daření se srážkovými vodami ZŠ Otnice“, ve výši 38 000,- 
Kč.              

15. Smlouva o poskytnutí dotace z JmK – SDH Otnice:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy č. JMK 060281/19/

OKH s Jihomoravským krajem o přidělení dotace na vy-
bavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí JMK 
v období 2017-2020. Schválená výše dotace 143 000,- Kč. 
Spoluúčast min. 30 %. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  poskytnutí dotace 

z  rozpočtu Jihomoravského kraje“, na  „Vybavení zásahové 
jednotky SDH Otnice“.                                       

16. Společenské centrum za Dělnickým domem – žádost o do-
taci – smlouva o dílo:  

 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o  dílo s  firmou Re-
nards dotační s.r.o. Brno na vyhotovení a  podání žádosti 
o  dotaci k  akci: „Společenské centrum za  Dělnickým do-
mem“.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o  dílo s  firmou Renards 

dotační s.r.o. Brno na  vyhotovení a  podání žádosti o  do-
taci k  akci: „Společenské centrum za  Dělnickým domem“ 
za cenu 82 000,- Kč bez DPH.                                                               

17. Dodatek ke smlouvě – EKO-PF s.r.o.:
 Zastupitelé se zabývali návrhem Dodatku č.1 ke  Smlouvě 

o spolupráci při likvidaci odpadu oleje s domácností s fir-
mou EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora. Návrhem Dodatku se 
zpoplatňuje dosud bezplatný svoz a likvidace kuchyňského 
oleje na 500,-Kč/ nádobu. Obec má ve výpůjčce 7 ks nádob. 
K  tomuto bodu proběhla diskuze. Zastupitelstvo navrhuje 
ponechat spolupráci s firmou EKO-PF s.r.o. po dobu jedno-
ho roku.

Usnesení:
 Zastupitelstvo pověřuje starostu k  podpisu Dodatku č.1 

ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci oleje s firmou EKO-
PF s.r.o., Hlincová Hora na dobu trvání 1 rok.     

18. Založení vybraných krajinných prvků – Atregia s.r.o.:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci o  podání žádosti 

o dotaci na projekt: „Založení vybraných krajinných prvků“, 
který připravuje firma Atregia s.r.o. Brno. Rozpočet je plá-
novaný na 20 393 119,10 Kč. Na tento dotační titul je mož-
nost získání až 100% dotace. Neuznatelné náklady ve výši 
1 620 876,53 Kč na údržbu zeleně po dobu 3 let budou fi-
nancovány z rozpočtu obce.

19. Rybník Na Zumru a přístupová cesta:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace z  jednání zástupců 

obce, Regioprojekt Brno a Rostěnice a.s. ohledně výstavby 
rybníka Na Zumru a vybudování přístupové cesty. Zastu-
pitelé souhlasí s navrženou výsadbou stromů a keřů. Bude 
nutné vykácet staré keře u  nátoku do  rybníka a  výpustě 
z rybníka. U přístupové cesty je navržen odvodňovací ka-
nál s propustky do potoka, navrženy 2 sjezdy pro potřeby 
Rostěnice a.s. Zastupitelé souhlasí se sanací podloží cesty 
vápněním.

20. Změna Územního plánu Otnice:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci paní Hany Dohna-

lové, Hodějice, která zastupuje majitelku pozemků p.č. 109, 
110/1 v  k.ú. Otnice (travnatý prostor vedle staré hasičky) 
paní Martinu Wielandovou, Klobouky u Brna o případné 
budoucí změně Územního plánu, a  to změnu plochy Ox 
(občanská vybavenost) na plochu Bo (plocha pro bydlení). 
Majitelka má záměr na výše uvedených parcelách vystavět 
bytový dům. Zastupitelstvo v  této době neplánuje změnu 
Územního plánu. Prioritou je zachování zeleně v obci.

21. Cyklostezka – přeložka sloupu E.ON:
 Starosta obce podal zastupitelům informace o  zjištěných 

komplikacích při přípravě projektové dokumentace vý-
stavby cyklostezky. V okolí trasy cyklostezky jsou 2 sloupy 
elektrického vedení, které mají své ochranné pásmo. U jed-
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noho sloupu je možné obejít ochranné pásmo, u druhého 
z  důvodu nedostatku místa, bude pravděpodobně řešeno 
přeložkou sloupu. Budou probíhat další jednání.

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta poděkoval SDH Otnice za uspořádání akce: „Ha-

sičská fontána“ dne 13. 7. 2019.
-  Dana Sekaninová poděkovala za  organizaci letního kina, 

které bylo podpořeno vysokou účastí diváků.
-  Starosta informoval zastupitele o  záměru obce vydat 

ke konci roku stolní kalendář s fotografiemi Otnic a uveřej-
něním kulturních a  společenských akcí. Požádal zástupce 
organizací o sdělení termínů konání akcí.

- Na obecním úřadě jsou k prodeji také magnetky s fotografií 
Otnic (cena 30 Kč).

- Starosta podal zastupitelům informaci a  uzavírce silnice č. 
II/418 v Újezdu u Brna, část Rychmanov a objízdné trase.

9. 9. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 11) Smlouva o finančním příspěvku s TJ Sokol Otnice byla 

podepsána, finanční příspěvek odeslán na účet TJ Sokol Ot-
nice. Obec obdržela od TJ Sokol Závěrečnou zprávu a cel-
kové vyúčtování akce: „Výměna povrchu fotbalového hřiště 
Otnice.“

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Miloslav Hloušek, Brno – společný územní souhlas s pro-

vedením novostavby RD včetně napojení inž. sítí na  par-
c.č.1192/2 a 568 v k.ú. Otnice.

b) Obec Otnice – kolaudační souhlas ke stavbě: II/418 Otnice-
průtah, část SO 450 – veřejné osvětlení

c) JMK Brno – kolaudační souhlas ke stavbě: II/418 Otnice-
průtah, část SO 101 – silnice č. II/418, část SO 103 – výško-
vá úprava chodníků a sjezdů.

d) Rostěnice, a.s. – schválení „Plánu pro případ havárie, pro-
vozovna Otnice“.

e) Římskokatolická farnost Otnice – zahájení společného 
územního a stavebního řízení: „Rekonstrukce technického 
a společenského zázemí k občanské vybavenosti“.

f) Eurovia CS, Praha – veřejná vyhláška – přechodná úprava 
provozu v době uzávěry komunikace III/4165, Šaratice-Mi-
lešovice.

g) Eurovia CS, Praha – zahájení správního řízení k povolení 
úplné uzávěry komunikace III/4165, Šarartice-Milešovice.

h) Eurovia CS, Praha – povolení k úplné uzavírce komunikace 
č. III/4165 Šaratice-Milešovice.

i) Mgr.Kateřina Burešová, Jiří Mádl, Otnice – zahájení řízení 
k povolení připojení nemovitosti k silnici č. III/4199 Otni-
ce-Milešovice.

j) Obec Otnice – schválení dělení pozemku parc. č. 5944 
v k.ú. Otnice

6. Krajský úřad JmK:
Rozhodnutí o  povolení výjimky k  odchytu jedinců medvěda 

hnědého a  rysa ostrovida pro Lesnickou a dřevařskou fa-
kultu Mendelovy univerzity v Brně.

7. Ministerstvo obrany ČR – veřejná vyhláška:
 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy, kterým 

se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice.
8. Faktury ke schválení:
 Elektromontáže Pecák Pavel, Šlapanice – FA: 419 – výměna 

svítidel a sloupů veřejného osvětlení v areálu MŠ Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č.8, zápisu
9. Rozpočtové opatření č. 05/2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

5/2019. 
Příjmy:    +  243 000 Kč        
Výdaje:   +  243 000 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/20

19.                        
10. Materiály ZŠ a MŠ Otnice – žádost o výjimku:
 Zastupitelé projednali žádost ředitele ZŠ Otnice o schválení 

výjimky v počtu žáků 6 B. třídy na 33, z ekonomických dů-
vodů. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků 6 B. třídy Zá-

kladní školy Otnice na 33 žáků.        
11. Diecézní charita Brno – Dodatek ke smlouvě:
 Zastupitelé se zabývali návrhem Dodatku č.1 ke  Smlouvě 

o spolupráci při svozu textilu a bot z obce Otnice, uzavře-
nou s Diecézní charitou Brno. Návrhem Dodatku se rozši-
řuje spolupráce s další odbornou firmou Dimatex CS, spol. 
s r.o., Stráž nad Nisou, která se zabývá svozem a recyklací 
obsahu kontejnerů na textil. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě s Diecézní 

charitou Brno na rozšíření spolupráce při likvidaci textilu 
o firmu Dimatex CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou

12. Cyklostezka – informace z jednání na SFDI:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty ze schůzky zá-

stupců SFDI, projektantky Ing. Hanzelkové a pana Surmana, 
který připravuje žádost o dotaci. Schůzka se konala dne 28. 8. 
2019. Na schůzce byl představen projekt cyklostezky a dořeše-
ny některé požadavky SFDI k možnosti získání dotace. 

13. Amfiteátr za Dělnickým domem - informace:
 Zastupitelé vzali na  vědomí vznesené připomínky účast-

níků územního řízení (Ing.  Jindřicha Matyáše + manželů 
Schillerových).

14. Nabídka obecního mobiliáře:     
 Zastupitelé vzali na  vědomí nabídku firmy Marli-zahrada 

bez bariér, Vrbno pod Praděděm o dodání obecního mo-
biliáře-vánoční zvoničky. Zastupitelé navrhli oslovit pana 
Vojtěcha Jedličku, Šaratice.

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta poděkoval SDH Otnice za uspořádání akce: „Sou-

těž v netradičním útoku“ dne 7. 9. 2019.
-  Předseda výboru rozvoje obce Pavel Prokop poděkoval 

místostarostovi obce Pavlovi Muricovi a  římskokatolické 
farnosti za výstavbu pergoly a uspořádání farního dne v so-
botu 31. 8. 2019.

-  Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy CRIF, a.s. 
Praha, na vypracování ratingu financování obce. Zastupite-
lé nabídku odmítli. 

-  Aleš Holoubek informoval zastupitele o  situaci v  místě 
sjezdu od zdravotního střediska směrem ke hřbitovu, kde 
se pohybují děti i auta. Navrhl montáž retardéru k zajištění 
bezpečnosti provozu na komunikaci.

-  Cezava cup se uskuteční 20. 9. 2017 v odpoledních hodi-
nách v Otmarově.



	 otnický	zpravodaj	 	11

••	StaroStovY	StaroSti	••

Vážení a milí spoluobčané, 
letošní léto bylo opět teplé a horké, ale 

věřím a doufám, že jste si v době dovo-
lených odpočinuli a  prožili čas se svý-
mi rodinami a  přáteli. Dětem skončily 
prázdniny, začal nový školní rok a nám 
dospělým nastal čas, kdy se můžeme, 
v  již trochu chladnějším ovzduší, na-
plno věnovat úrodě a  sklizni na  našich 
zahrádkách. Tímto bych chtěl poděkovat 
členům ZO Českého svazu zahrádkářů 
za  jejich již tradiční páteční jarmarky, 
na kterých nabízí občanům úrodu nejen 
ze svých zahrádek. 

Na přelomu července a  srpna se nám 
podařilo, ve  spolupráci s  firmou Flora 
servis s.r.o. Brno, instalovat na prostran-
ství vedle obecní bytovky na  ulici Škol-
ní nové workoutové hřiště. Na  hřišti je 
umístěna posilovací sestava a čtyři ven-
kovní fitness stroje. Hřiště je určeno pro 
děti i dospělé. U dětí do 15 let však do-
poručujeme dozor dospělé osoby. Dou-
fám, že už jste hřiště alespoň vyzkoušeli 
a  zacvičili si pro zlepšení své kondice, 
neboť jak se říká: „V zdravém těle, zdra-
vý duch“. Realizace workoutového hřiště 
nás přišla celkem na 344 935 Kč. 

Těsně před dokončením je také po-
řízení filmového dokumentu o  obci, 
který se připravuje už od  začátku roku 
2018. V dokumentu je zachycen rok ži-
vota v  naší obci spolu se všemi kultur-
ními a  společenskými akcemi. Tento 
dokument bychom vám chtěli představit 
17. listopadu při výroční oslavě provozu 
kinokavárny v dělnickém domě. 

Na plné obrátky běží také příprava vý-
stavby cyklostezky. I přes všechna úskalí, 
kdy jsme museli řešit požadavky firmy 
E.ON na  ochranné pásmo dvou sloupů 
elektrického vedení, které stojí přímo 
v  trase cyklostezky, se nakonec podaři-
lo zahájit územní řízení ke  stavebnímu 
povolení. Doufám, že se vše zvládne 
připravit, abychom mohli požádat o do-
taci Státní fond dopravní infrastruktury 
(SFDI) a  snad příští rok začít budovat 

novou cyklostezku. Dále také pokraču-
je příprava projektových dokumentací 
na  výstavbu rybníka Na  Zumru a  pří-
jezdové cesty k němu. Na Operační pro-
gram Ministerstva životního prostředí 
byly podány tři žádosti o dotaci na akce: 
„Založení vybraných krajinných prvků“ 
(projekt i žádost připravila Atregia s.r.o. 
Brno), „Extenzivní sad Otnice“ (projekt 
vypracoval Lukáš Lattenberg, žádost při-
pravuje PMCS s.r.o. Břeclav) a „Hospo-
daření se srážkovou vodou na ZŠ Otni-
ce“ (projekt vypracoval Jaroslav Babák, 
žádost připravuje Renards dotační s.r.o. 
Brno). Pokud by byly dotace přiznány, 
mohlo by se v příštím roce začít s reali-
zací. Věřím, že těmito akcemi přispějeme 
ke zdravému ovzduší a k hospodárnému 
využití dešťové vody. 

Ve fázi územního řízení ke stavebnímu 
povolení je také akce „Amfiteátr za děl-
nickým domem“. Zde doufám, že na-
jdeme společnou řeč se všemi účastníky 
řízení a podaří se nám vybudovat krásný 
prostor za  dělnickým domem, který by 
sloužil k  pořádání Aloiských hodů pod 
širým nebem, kulturních akcí a  letního 
kina. Sami dobře víme, že Aloiské hody 
v sále dělnického domu jsou pro vytrvalé 
tanečníky opravdovým utrpením a  čer-
stvého vzduchu se dostává velmi málo. 
Chápu, že to bude pro občany žijící v uli-
ci Pančava v  době akcí trošičku nároč-
nější, ale myslím, že nám všem jde o zá-
jem veřejnosti a udržení tradic a že si se 
všemi společně „pod májó za dělňákem“ 
zazpíváme. Lidé z Otnic se rádi setkávají 
a baví se, což velmi přispívá ke spokoje-
nému životu v obci. Za pomoci společen-

ských organizací, které pořádají kulturní 
akce, jsme mohli prožít pěkné odpoledne 
s ochutnávkou gulášů, které pořádala TJ 
Sokol Otnice. Také Pivní slavnosti, které 
si za  své vzali kluci z SDH Otnice, byly 
velmi vydařenou akcí. Za  to jim všem 
patří velké poděkování. Musím podo-
tknout, že členové SDH Otnice mě veli-
ce příjemně překvapili, s  jakým elánem, 
pracovitostí a obětováním volného času 
dokázali vybudovat novou věž na sušení 
hadic. Když půjdete večer na  procház-
ku, uvidíte krásně osvětlený stožár před 
hasičkou. I na sportovním areálu se děly 
velké věci. TJ Sokol, z důvodu již opotře-
beného povrchu, požádala Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy o  dotaci 
na výměnu umělého povrchu na  fotbalo-
vém hřišti. Výměnu provedla dle výběrové-
ho řízení firma Prostavby a.s. a obec Otnice 
se podílela na této akci spolufinancováním 
částkou 2 280 000 Kč. V měsíci srpnu jsme 
na  hřišti mohli také prožít krásnou akci, 
a to „Letní filmový festival“. Za celý týden 
bylo přítomno rekordních 1032 spokoje-
ných diváků a myslím, že k tomu přispělo 
teplé počasí i výběr filmových titulů. 

Nastal podzim. Přeji vám všem do nad-
cházejících dní mnoho sil a  radosti při 
podzimních pracích ve vašich domovech. 
Věřím, že společnými silami zůstane nadá-
le naše obec tak krásná jako doposud. Dě-
tem ve škole přeji mnoho úspěchů, pozná-
ní a získání nových vědomostí a učitelům 
pak mnoho trpělivosti a vzájemného poro-
zumění. Všem občanům přeji stálé zdraví, 
klid a pokoj v rodinách. 

Pavel Mezuláník
starosta obce
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

V  letošním roce se podle plánu podařila zrealizovat nová točna na  ulici Za  Drahy. Usnadní otáčení velkých vozidel zimní 
údržby, hasičů a zejména při svozu odpadu firmou Respono, a.s. Děkujeme  místním zahrádkářům, kteří  v okolí točny vysadili 
okrasnou zeleň.

S  předstihem upozorňujeme všech-
ny vlastníky a  chovatele psů, že podle 
zákona č.166/1999 Sb. O  veterinární 
péči a  o  změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) s  účinností 
od  1. ledna 2020 musí být pes označen 
elektronickým čipem. Aplikaci provádí 
veterinární lékaři. 

Povinně čipovat by se měli všich-
ni psi v  době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy kolem půl roku zvířete. 
Svého psa můžete nechat čipovat již le-
tos, není třeba čekat na žádné konkrét-
ní datum. Povinné očkování psa proti 
vzteklině je od tohoto data platné, pou-
ze pokud je pes takto označen. Sankce 
za nedodržení by se mohly pohybovat 
v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti 
na druhu provinění. Výjimkou je pou-
ze pes, který je označen čitelným teto-
váním provedeným před 3. červencem 
2011. 

Uvádíme osm zjevných výhod čipová-
ní: 
• zaběhnutý pes se rychleji vrátí k maji-

teli, 
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho 

vlastnictví, 
• lepší průkaznost identity psa, 

• snadnější monitoring chovu psů, 
• lepší dohledatelnost majitele v případě 

nutnosti postihu za týrání zvířat, 
• umožnění kontroly psů při prodeji, 
• snadnější vycestování se psem do  za-

hraničí (ve většině evropských států již 
povinné čipování psů platí). 
Pořizovací cena jednoho čipu se po-

hybuje cca mezi 120 – 450 Kč a  závisí 
na  typu čipu. Co se aplikace týče, vete-
rináři si za  ni účtují cca 300 – 550 Kč. 
Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mi-
kročip je přibližně milimetr široké a cen-
timetr dlouhé miniaturizované zařízení, 
které je naprogramováno čitelným kó-
dem, který je jedinečný a neopakovatel-
ný. Čip je možno aplikovat zvířeti v  ja-
kémkoliv věku. 

Po označení psa mikročipem doporu-
čujeme všem majitelům psů zaregistro-
vat se v Národním registru majitelů zví-
řat http:/www.narodniregistr.cz/o-nas.
php. Teprve nyní plní mikročip funkci 
prostředku k vyhledávání a nalezení va-
šeho psa v případě zaběhnutí. 

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020 

Dobrovolný 
svazek obcí 
Ždánický les a 
Politaví vyhla-
šuje každoročně 

sportovní akci za poznáním svého regio-
nu, obcí a měst svazku. 

Akce probíhá vždy od jara a ukončena je 
31. srpna předáním průkazek s uvedením 
jména a otištěním 27 razítek z jednotli-
vých obcí a měst svazku na obecním úřadě 
v místě startu.

Jsme rádi, že i letos při slavnostním vy-
hlašování v  Uhřicích nechyběli cyklisté 
z Otnic. Doufáme, že budou inspirací pro 
další z vás.
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Dobrovolný svazek obcí Region Cezava se po roce opět sešel v otmarov-
ském fotbalovém „svatostánku“, kde byla jako obvykle naprosto luxusně 
připravená tráva, jako by domácí hostitelé čekali účastníky Ligy mistrů… 
Zastupitelé členských vesnic se porovnali do šesti týmů a ty se utkaly ve dvou 
základních skupinách o putovní pohár, který letos obhajovali borci ze spo-
lečného týmu Měnín–Blučina (letos posíleni o Otmarov). Vyrovnané zápasy 
a chvílemi i špičkové výkony některých zastupitelů byly povzbuzovány fa-
noušky, kteří se dobře bavili. A nakonec především o to šlo. Sice jsme zhlédli 
krásné a někdy i penaltami rozhodované zápasy, cílem však bylo budování 
dobrých sousedských vztahů v rámci našeho regionu. A to se jistě podařilo 
jak při fotbale, tak i při následném společenském programu. 

Vítězství letos poprvé dosáhl tým Žatčany - Moutnice, který ve fi nále 
porazil obhájce titulu. V utkání o třetí místo se utkali dřívější vítězo-
vé turnaje a tentokrát měli navrch zastupitelé z Těšan nad Otnicemi. 
A v zápase o čest, tedy o šesté místo musela po zásluze Telnice uznat 
kvality Nesvačilky… 

Děkujeme všem, kteří tradiční přátelský fotbalový turnaj při-
pravili, ať už samotným organizátorům, tak i domácím, kteří opět 
projevili svého vzorného hostitelského ducha. Jsme také rádi, že 
se za námi pokaždé přijdou podívat i bývalí starostové, ale i za-
stupitelé některých členských obcí, kteří jsou vždy srdečně vítáni. 
Těšíme se zase na příště.  Pavel Mezuláník

šmeJdI 
V  poslední době opět hojně na-

vštěvují naši obec „šmejdi“, kteří se 
snaží nabízet převážně změnu doda-
vatelů elektřiny a  plynu. Vzhledem 
k tomu, že v letech minulých se naše 
obec potýkala s  těmito „šmejdy“, 
bylo zastupitelstvo obce nuceno vy-
dat tzv. „Tržní řád“, který přímo za-
kazuje nabízet tyto služby v naší obci. 
Buďte prosím ostražití, převážně se-
nioři a  zásadně nic nepodepisujte 
a nevpouštějte tyto podomní prodej-
ce a „nabízeče“ za práh vašich obyd-
lí. V  případě takových nečekaných 
návštěv informujte obratem obecní 
úřad (544 240 018), nebo ihned vo-
lejte na telefonní číslo 606 044 260, 
602 514 660.

Cezava cup 2019

centrum	 anabell	 je	 nezisková	 organizace,	
která	 se	 již	 od  roku	 2002	 věnuje	 osobám	
s  poruchami	 příjmu	 potravy	 a  jejich	 blíz-
kým.	 nabízí	 klientům	 a  celým	 rodinám	 ši-
rokou	 škálu	 podpůrných,	 terapeutických	
a sociálních	služeb	ke zvládání	života	s tou-
to	nemocí.	kontaktní	centra	anabell	působí	
v Brně,	dále	v praze	a ostravě.	
ročně	 využije	 služeb	 centra	 anabell	 pro-
střednictvím	 všech	 nabízených	 aktivit	 asi	
2 000	klientů.

od  června	 2019	 centrum	 anabell	 přináší	
nové	služby.	odbornou	pomoc	zde	mohou	
nově	získat	 i  rodiny	s dětmi	s psychickými	
obtížemi/psychiatrickou	diagnózou.
Více naleznete na www.anabell.cz.
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Během léta mohly děti přinést do knihovny své ob-
rázky na  téma moje prázdniny. Za  svůj výtvor do-
stali malí výtvarníci odměnu. Obrázky jsou vystaveny 
v knihovně na nástěnce. 

 KNIHOVNA 
 ŽIJE

V prvním srpnovém týdnu se v prostorách 
sportovního areálu opět konal letní filmový 
festival. Počasí bylo ideální pro sledování filmů 
pod širým nebem. Jen ve středu se rozpršelo, 
ale ani to neodradilo vytrvalé filmové fanouš-
ky a  promítal se film Trabantem tam a  zase 
zpátky. Během pěti dnů navštívilo filmový 
festival víc než tisíc diváků. Nejúspěšnějším 
filmem byla česká komedie Ženy v běhu, která 
všem řádně procvičila bránice a  břišní svaly. 
Někteří z diváků odcházeli s předsevzetím, že 
začnou běhat! Na  filmový festival se sjížděli 
návštěvníci z široka daleka, přestože letní kino 
v  letošním roce zorganizovali i  v  sousedních 
obcích. Organizátoři festivalu mysleli i na děti, 
kterým zpestřili prázdniny promítáním české 
pohádky Čertí brko a animovaným příběhem 
Sněhová královna: V zemi zrcadel. Festivalový 
týden byl zakončený provokativní černou ko-
medií Teroristka. 

Poděkování patří všem, kteří se na průběhu 
letního filmového festivalu jakýmkoli způ-
sobem podíleli. Josefu Markovi za zajištění a 
promítání pětice filmů, Marii Šenkýřové za 
prodej vstupenek, TJ Sokol za občerstvení a 
zaměstnancům radnice za přípravu areálu na 
promítání. Poděkování si zaslouží i všichni di-
váci, kteří navštívili letošní festival. 

Těšíme se na setkání v otnické kinokavár-
ně v  prostorách dělnického domu, ve  které 
se už od září promítají další zajímavé filmy. 
Všichni jste srdečně vítáni.  Filmový klub

Ženy v běhu
měly úspěch 
na letním 
filmovém festivalu

Karolína Pavlasová – Na pláži u moře

Tomáš Sloup – Letadlem s babičkou k moři

Teodor Sloup – Jízda traktorem
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Návštěva příbuzných 
padlého ruského vojáka v Otnicích 

V  neděli 29. září mně v  dopoledních 
hodinách volala Soňa Holečková z Klu-
bu vojenské historie, které se podařilo 
identifikovat sedmnáct padlých vojínů 
v naší obci. Sdělila mi, že přijeli do Brna 
příbuzní ruského vojáka Vasilije Michaj-
loviče Sazonova, který padl při osvobo-
zení naší obce. Po  uctění jeho památky 
na  Ústředním hřbitově v  Brně chtěli 
navštívit i  Otnice. Soňa Holečková mi 
oznámila příjezd příbuzných půl ho-
diny předem. Požádala mě, zda bych je  
mohl přivítat osobně u  pomníku Rudé 
armády. 

Setkání rodiny s  místem úmrtí je-
jich příbuzného bylo velmi dojemné. 
Z  Ukrajiny přijela vnučka padlého vo-
jáka Sazonova a  při prvním pohledu 
na pomník a jméno jejího dědečka jí vy-
tryskly slzy z očí. Spolu s vnučkou přijel 
i její manžel a dvě dcery. Celá rodina se 
v hluboké úctě poklonila zemřelému dě-
dečkovi a všem padlým vojínům, na po-
mník položili kytici, vodu a chléb a okolí 
pomníku posypali půdou z rodné země. 
Naopak si odvezli do své země kus naší 
půdy na  památku na  svého dědečka. 
Po  předání několika upomínek na  naši 
obec a  vzájemném projevu díků za se-
tkání s místem úmrtí příbuzného rodina 
odcestovala zpět do vlasti. 

Do  Otnic přijela vnučka padlého vo-
jína Inna Anatolijevna Vays (Sazonova) 
s  manželem Sergejem Vaysem a  svými 
dvěma dcerami Lisou Vays a Natálií Se-
makovou. Doprovázela je Soňa Holeč-
ková a  pan Sedláček z  Klubu vojenské 
historie. 

Pavel Mezuláník, starosta obce
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Vícekrát jsem se, možná vy také, setkal v posledních letech 
s tím, jak jsme rádi, když se podaří, že se vidíme. Na nějaké 
oslavě, tam je to hmatatelné, anebo třeba jen tak. Jak se říká, 
víme o sobě. V jiném rozměru – loni jsme si připomněli, že 
je důležité oslavit 100 let samostatné republiky. Letos 30 let 
od událostí listopadu 1989. A je to na každém z nás, může 
anebo nemusí. Stejně to lépe asi vyjádří příklad. V tuto chví-
li mám před sebou dva. 

První. SCHŮZKA – mluví stručně. 
„Chceš jít se mnou do kina?“ 
„A co chceš vidět?“ 
„Tebe.“ 
Druhý může být navazující. 
Moje nejmenší dcerka vyžadovala, abych jí četl kaž-

dý večer před spaním pohádku. Jednou mě napadlo, že 
nakoupím řadu audiokazet a  nahraji pohádkami. Malá 
se naučila obsluhovat magnetofon a  několik dní všech-
no dobře fungovalo. Až mi jednoho dne strčila do  ruky 
pohádkovou knížku. „Ale, holčičko moje,“ řekl jsem „pře-
ce umíš pustit magnetofon.“ „Ano, ale nemůžu se ti po-
sadit na  klín,“ odpovědělo děvčátko. Důležití jsou lidé,  
ne věci. Tyto dvě ilustrace z knížky Pohlazení po duši mně 
nebo nám obecně může něco nabídnout. Dík za to. To mů-
žeme prožít ve  svém soukromém životě a  také společně. 
A snad nejvíce, že se v tom neztrácí naše „obyčejné“ lidské 
vztahy. Rád přidávám poděkování, že je můžeme mít a není 
nám to lhostejné. 

Díky 
P. Pavel Buchta

VDĚČNOST nebo BLÍZKOST 

V neděli 22. září poprvé zazpívala v kostele sv. Aloise 
nově vznikající scholička. Mši svatou krásně ozvučily 
dětské hlásky za pomocí maminek a doprovodu kytar. 
Děti se do  zpěvu pustily s  plným nasazením a  lidem 
v kostele vykouzlily úsměvy na tvářích. 

Písničky jsme nacvičili v prostorách SADu nad poš-
tou, kde si děti po zkoušce pohrály a maminky a tatínci 
popovídali. Další zkoušky proběhly ve  středu 9. října 
a 16. října v 16 hodin v prostorách SADu (nad poštou) 
a společně jsme zazpívali na nedělní mši svaté 20. října. 
Budeme se těšit na další děti z Otnic a okolí jakéhokoliv 
věku a s jakýmkoliv hudebním nástrojem. Zkoušky bu-
dou upřesněny v ohláškách v kostele a na vývěsce před 
kostelem.  

Radka Kubátová

Děti svým zpěvem vykouzlily úsměvy na tvářích

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.
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Centrum společného setkávání na farní zahradě
Budova fary v Otnicích pochází z  roku 1805 

a je nejstarší dochovanou stavbou v obci. Svým 
umístěním vedle kostela a v klidové části středu 
vesnice nabízí farníkům i  ostatním občanům 
možnost relaxace, setkávání a odpočinku. Farní 
zahrada však nebyla nikdy využívána pro spole-
čenské setkávání. Ještě v roce 1993 se na zahradě 
nacházely ruiny starých chlévů a  skladovacích 
prostor. Myšlenka zbudovat zastřešenou pergo-
lu vznikla v loňském roce při pořádání farního 
dne, kdy nám moc nepřálo počasí. Někdo z ná-
vštěvníků prohlásil, že by bylo vhodné vybudo-
vat nějaký přístřešek nebo posezení pro konání 
různých akcí. 

A právě to společenství, krása a klid farní za-
hrady všechny tak ovlivnilo, že po několika spon-
zorských darech a  za  velkého přispění, ochoty 
a  obětování svého volného času místostarosty 
obce Pavla Murice se podařilo zajistit výstavbu 
nové pergoly včetně sociálního zařízení na farní 
zahradě. Ta bude sloužit jako Centrum společ-
ného setkávání. Pavel Muric je hlavním organi-
zátorem, „hnacím motorem“, který nás všechny 
přesvědčil, že pokud má člověk v sobě cíl a míří 
k  němu, tak blízcí, ani Bůh ho nikdy neopustí 
a pomohou společně v každé chvíli. 

A tak jsme mohli v sobotu 31. srpna slavnost-
ně otevřít nové Centrum společného setkávání. 
Po  úvodním koncertu cimbálové muziky Stu-
pava z Dolních Bojanovic, který se konal v kos-
tele, jsme se všichni natěšeni přesunuli na farní 
zahradu, kde bylo pro nás připraveno občer-
stvení. Kotel výborného guláše pro nás uvařil  
(ne)kuchař Stanislav Hohl s jeho přáteli. O pitný 
režim všech účastníků se postarali členové SDH 
Otnice, kteří zajistili limonády, pivo, víno a jiné 
pochutinky, za což jim patří veliké díky. Farníci 
přinesli ze svých domovů koláče, buchty a slad-
kosti, a tak mohla oslava začít. Pavel Muric před-
nesl zprávu o  financování a  průběhu výstavby, 
v níž všem zúčastněným poděkoval a  sdělil, že 
veškeré finance na materiál a výstavbu pergoly 
byly použity z  darů farníků i  jednotlivých ob-
čanů obce. Téměř všechny práce byly vykonány 
rukama ochotných občanů zdarma. Jak se říkalo 
v  akci „Z“. Poté farář Pavel Buchta slavnostně 
přestřihl symbolickou pásku a  požehnal pro-
storám pergoly a  celému společenství přítom-
ných. Mezitím se cimbálová muzika Stupava 
přemístila z kostela na farní zahradu, a tak jsme 
mohli všichni společně prožít krásné odpoledne 
naplněné zpěvem, slovem a setkáním všech pří-
tomných. Vstupné na farní den bylo dobrovolné 
a příspěvek od všech přítomných činil neuvěři-
telných 16 990 korun. 

Na výstavbu centra společného setkávání se od far-
níků a občanů vybralo celkem 430 100 korun. 

Celkové náklady na  stavbu byly ve  výši 
455 487 korun. 

Všem dárcům, kteří jakoukoliv, byť sebemenší 
pomocí nebo finančním darem přispěli na  vý-
stavbu Centra společného setkávání na farní za-
hradě, patří upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

 Pavel Mezuláník, za farní radu 
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Senioři se baví 

V  České republice přibývá počet ak-
tivních seniorů, kteří hledají stále nové 
a  zajímavé způsoby, jak trávit svůj čas. 
I  otničtí senioři jsou velmi aktivní. 
A jsem přesvědčený, že je zapotřebí si to 
v dnešním světě uvědomit. Mladší mají 
možnost od  starších získat prostřednic-
tvím různých příležitostí velice cenné 
zkušenosti, které mohou využít ve svém 
vlastním životě. Pro seniory je jakákoliv 
aktivita příjemným zpestřením, která 
přispívá jejich duchovní i tělesné svěžes-
ti. V poslední době jsem se setkal s ně-

kolika otnickými seniory, kteří mně uká-
zali, že jsou připraveni kdykoliv pomoci 
a že se máme od starších stále co učit. 

Zde bych chtěl zmínit například Vladi-
míra Bláhu, Jaroslava Smetanu, Zdeňka 
Poláška, Vladimíra Lodra, Jana Heřman-
ského, Jiřího Majora, kteří věnovali svůj 
čas i síly a pomohli nám vybudovat per-
golu a sociální zařízení na farní zahradě. 
Na jejich práci a elán bylo radost se dívat. 
Prostě koncert smysluplné práce a  vzá-
jemné pomoci. 

I můj otec, Josef Mezuláník, se rád baví 

svými koníčky. Ve svých 86 letech se vě-
nuje hned několika zálibám. Opravuje 
sochy, zdobí perníčky, skládá básně a má 
i spoustu jiných aktivit. Vždy s úsměvem 
na  tváři říká: „Dokud mám sílu, tak se 
aspoň trochu bavím.“ 

Poděkování však patří všem otnickým 
seniorům, kteří i přes své zdravotní pro-
blémy aktivně prožívají svůj život a jsou 
vždy připraveni pomoci mladším. 

Ať se nám to líbí, nebo ne, jednou bu-
deme i my seniory a uvítáme smysluplné 
aktivity.  Pavel Mezuláník 
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Naši hasiči 
V sobotu 21. září proběhlo na otnické hasičské zbrojnici slavnostní zprovoznění stožáru na sušení hadic a zakončení kulturních 

akcí Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Otnice v tomto roce. A jaké akce v letošním roce proběhly? Jen na toto číslo zpravodaje se 
nám jich sešlo hned několik a vypsat je všechny dopodrobna by zabralo půl zpravodaje, proto si je shrňme a krátce připomeňme. 

HASIČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 15. června 
Pivní slavnosti v Otnicích nejsou žádnou novinkou. Můžeme říci, že jsme je převzali a pod názvem HASIČSKÉ PIVNÍ SLAV-

NOSTI pojali trošku jinak. Naším hlavním cílem bylo dovézt do Otnic kvalitní a dobré pivo. Lidé si mohli vybrat z dvaadvaceti 
různých druhů piv malých pivovarů točených do skla a k tomu zakousnout různé chuťovky připravené z piva nebo k pivu. 

Pro naše nejmenší byl připraven skákací hrad, hasičská technika a otnické maminky pod vedením Šárky Fialové připravily ce-
lodenní doprovodný program se spoustou her o sladké odměny. Dospělí se tak mohli nerušeně věnovat degustaci piv. Po celý den 
naši akci doprovázela kapela Pohledy. Dle počtu vypitých piv a snědeného jídla věřím, že všichni byli spokojeni. 
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HASIČSKÁ FONTÁNA 
13. července 

Další akce, která se konala na  otnic-
kém rybníku Pod Poltňou, nebyla tak 
úplně jenom naše. Byla to akce čtyř sbo-
rů našeho okrsku: z Bošovic, Milešovic, 
Lovčiček a Otnic. S nápadem přišli hasiči 
z  Bošovic, kteří už měli s  fontánou bo-
haté zkušenosti. Zúčastnili se totiž velké 
hasičské fontány v  Praze ke  100. výročí 
založení republiky. 

Aby naše fontána byla co nejefektnější 
přizvali jsme další sbory: z Hostěrádek-
Rešova, Šaratic, Kobeřic, Blučiny, Sokol-
nic a Velešovic. 

Nacvičit a  připravit takovou parádu 
zabralo hodně času a  nervů, ale vypla-
tilo se to. I  přes ne příliš pěkné počasí 
za  námi dorazila bezmála tisícovka lidí 
a závěrečný potlesk hovořil za vše. 
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STAVBA STOŽÁRU 1. srpna 
Na  letošní rok jsme si naplánovali nejen kulturní akce, ale i  pracovní. Od  podzimu loňského roku jsme začali s  terénními 

úpravami před naší hasičkou a letos od jara pokračovali. Srovnali a vydláždili jsme prostor před vchodem do hasičky, postavili 
zídky jak od vchodu, tak od školky, kde byla zídka ve špatném technickém stavu. Vrcholem a závěrečnou tečkou všeho byla stavba 
stožáru na sušení hadic. Je to již druhý stožár postavený otnickými hasiči v naší obci. První, dnes již nefunkční stožár stojící vedle 
kostela, postavili naši předchůdci před osmdesáti sedmi lety v roce 1932. 

HASIČSKÉ ZÁVODY V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU  7. září 
Dnes již tradiční 6. ročník soutěže jsme uspořádali první sobotu v měsíci září. Tato soutěž byla vymyšlena tak, aby se soutěžící 

řádně zapotili a zároveň se i procvičili v tom, co by měli jako hasiči znát. I přes nepřízeň počasí se soutěž vyvedla a naše družstvo 
obhájilo první místo. 
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Mimo tyto kulturní a pracovní akce 
jsme nabídli farnímu úřadu Otni-
ce pomoc při pořádání farního dne, 
během kterého jsme zajišťovali ob-
čerstvení. Celý výdělek 8  780 korun 
byl věnován farnosti Otnice na  do-
končení Centra společného setkávání 
na farní zahradě. 

Ti, co navštěvují naše akce pravi-
delně, si mohli povšimnout, že všech-
ny jsou bez vstupného. Je to proto, že 
je děláme pro vás a baví nás to. 

Poslední letošní akcí, jak jsem již psal, 
bylo slavnostní zprovoznění stožáru. 

Na  tuto akci byli pozváni všichni pří-
znivci, kteří nám v  letošním roce po-
máhali. Všem ještě jednou za  jejich 
pomoc děkujeme. Děkujeme také obec-
nímu úřadu, starostovi a  zastupitelům za   
jejich vstřícný přístup a finanční podporu. 

Letošní rok jsme ze strany hasičů 
ukončili. Sejdeme se ještě u  vánočního 
stromu před radnicí, kde budeme zajiš-
ťovat občerstvení. Už teď vám můžeme 

přislíbit, že vás v příštím roce o kulturní 
akce neochudíme. 

Děkujeme všem, kteří jste nás přišli 
v letošním roce na našich akcích podpo-
řit a fandíte nám. 

Je lepší, když se s  námi setkáváte 
na kulturních akcích než u různých po-
hrom, požárů a nešťastných událostí. 

Veškeré naše aktivity, kulturní akce a po-
zvánky můžete sledovat na našich interne-
tových stránkách www.facebook.com/hasi-
ciotnice/.  Josef Muric ml., za SDH Otnice
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Odpověď je jednoduchá a jednoznačná. Ano, a nebude líp. 
Na rovinu: může být už jen hůř, teď jde jen o to, jak usilovní 
a obětaví budeme v brzdění změn, které rozvracejí planetár-
ní klima, ničí ekosystémy a stále silněji snižují biodiverzitu 
– v  naší krásné zemi i  na  celé planetě. Všichni, kdo chtějí 
pochopit, už dlouho vědí, že nejde o žádné plané strašení. 

K  pravdě, kterou musíme říkat mnohem jasněji a  hlasitěji, 
však patří i skutečnost, že většina z nás si nadále užívá svůj spo-
kojený každodenní blahobyt, nechápe, proč by se měla jakými-
si problémy kolem životního prostředí trápit, anebo se tváří že 
o žádných hrozbách neví. Vždyť se máme dobře, jsme bohatí 
jako nikdy předtím. 

Jaké možnosti pomoci kýženým změnám máme my, obyčejní 
občané? I když pořád platí, že každé, byť drobné úsilí o změ-
nu poměrů k  lepšímu má smysl, podle mého přesvědčení 
musíme přestat sami sebe chlácholit tím, že se snažíme žít 
environmentálně šetrným způsobem života. Je to samozřej-
mě důležité, avšak už dobře víme, že planetu nezachráníme 
jen poctivým uplatňováním doporučení z desatera domácí 
ekologie. Je nejvyšší čas chtít víc – po sobě samých i po po-
liticích. Sami bychom měli omezovat spotřebu a slevovat ze 
svých nároků na pohodlí. Vím, není a nebude snadné osvo-

jovat si v době nadbytku uvědomělou skromnost, když jsme 
si tak snadno zvykli na život v luxusu, který nezažila žádná 
generace před námi. Možná je nesnadné žít střídmě v době 
hojnosti, která nás obklopuje ze všech stran. Avšak skrom-
nost dobrovolně projevovanou v  dobách nadbytku je snad 
správné považovat za žádoucí lidskou ctnost. 

A  co máme důrazně žádat po  politicích? Ukončení těžby 
a spalování uhlí, razantní kroky k odstraňování závislosti prů-
myslu i zemědělství na fosilních palivech a jejich nahrazení ob-
novitelnými zdroji energie, nekompromisní zdanění leteckého 
benzínu, urychlené a důsledné přikročení k zásadním změnám 
v  péči o  půdu, krajinu a  tím i  o  biodiverzitu. Přesvědčivých 
vědeckých podkladů o kritickém stavu přírody máme víc než 
dost, přesto jsme pořád zahrnováni pouze obecnými prokla-
macemi politiků, činy neustále nabírají zpoždění. 

Odvahu a sílu měnit sebe i okolní svět přeju nám všem. 
Aleš Máchal 

Celý článek si můžete přečíst zde: https://www.lipka.cz/lip-
ka?idc=4939 

Jsme první generace lidí, kteří na vlastní kůži pocítí změ-
nu klimatu. Zároveň jsme poslední generace, která s  tím 
může něco udělat. 

Starý papír (v krabicích 
nebo svázaný) můžete 
dávat během celého roku 
do vchodu na školní dvůr 
(vpravo od hlavního vcho-
du do školy)

  Třídit ano, ale ne takhle

Žijeme ve stavu ekologické a klimatické nouze?

Třídění odpadu je to nejmenší, co může každý z nás pro planetu udělat.  
Víte, že jedna tuna vytříděného papíru dokáže uspořit dvě tuny dřeva?

Srpen 2019

Září 2019

NeJlepší odpad = žádNý odpad
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O T N I Č T Í  N A   C E S T á C H

V  letošním roce jsme opět vyrazili 
na  úžasný poznávací zájezd s  pavlem 
Vokálem a  průvodkyní Zdenkou mül-
lerovou. Tentokrát jsme poznávali krá-
sy kouzelného Toskánska v Itálii, které 
nás ohromilo svojí atmosférou, krásný-
mi památkami, nádhernou přírodou 
i příjemnými lidmi. Byli jsme nadšeni 

z  ubytování v  nádherném komplexu 
hotelu San lorenco a  Santa Catarina. 
Zrekonstruovaný hotel, dříve to snad 
byla papírna, byl umístěný v  přírodě 
a měli jsme v něm i vynikající snídaně 
a  večeře. po  večerech se ochutnávalo 
víno, zpívalo se a miluška k tomu hrála 
na  harmoniku. atmosféra na  zájezdu 
byla opět skvělá. 

Florencie  
– metropole italského Toskánska 

Z Otnic jsme vyrazili v neděli v pod-
večer. Jeli jsme přes noc, měli jsme ně-
kolik přestávek a na místo jsme dorazili 
v pondělí ráno. Po celý den ve Florencii 
nespadla ani kapka, přestože na posled-
ní zastávce před městem vydatně pršelo. 
Jak se říká – pozitivnímu zájezdu počasí 
vychází. Z  kolébky renesance, úchvatné 
Florencie (UNESCO), metropole ital-
ského Toskánska, ležící na  řece Arno, 
jsme byli nadšeni. Část prohlídky města 
jsme absolvovali s průvodkyní Zdenkou. 
Zastavili jsme se na  jednom z  hlavních 
florentských náměstí Piazza del Duomo 
před velkolepou katedrálou Santa Maria 
del Fiore, která je považována za symbol 

města. Na  ní je zajímavé, že má krásně 
zdobený exteriér, ale uvnitř spíše chu-
dobný interiér. Byli jsme překvapeni 
neskutečně dlouhým zástupem turistů, 
který se vinul kolem katedrály. Větši-
na z  účastníků našeho zájezdu trpělivě 
frontu vystála, a  dokonce vystoupala 
414 schodů na  věž zvonice, odkud byl 

nádherný výhled na  město. Příjemným 
zážitkem pro nás byla i procházka po je-
dinečném mostu Ponte Vecchio, na kte-
rém jsou roztomilé obchůdky klenotníků 
a zlatníků. V pozdních odpoledních ho-

dinách jsme přejeli autobusem do hotelu. 

Pisa a Lucca  
– perly toskánského regionu 

Druhý den jsme jeli do  města Pisa 
(UNESCO), které je známé především 
svou Šikmou věží. My jsme obešli Cam-
po dei Miracoli (Pole zázraků), vystou-
pali schody na světoznámou Šikmou věž 
a prohlédli si stavby v okolí této památ-
ky – katedrálu, baptisterium a  hřbitov. 
Někteří z účastníků našeho zájezdu také 
zazpívali, aby vyzkoušeli akustiku v bap-
tisteriu. Potom jsme autobusem přejeli 
do rodiště Giacoma Pucciniho, městečka 
Lucca, které se pyšní hustou sítí kostelů – 
nachází se jich tu 99! Kolem města jsou 
postaveny hradby dlouhé přes čtyři ki-
lometry, které dříve město chránily před 
povodní. Nyní je kolem nich park a  dá 
se po nich procházet a kochat se výhle-
dy do okolí. Centrem života ve městě je 
Piazza Napoleone, náměstí, které založila 
Napoleonova sestra Elisa Bacciocchi. 

Cinque Terre  
– pět kouzelných vesniček 

Třetí den jsme projeli vlakem oblast 
pěti malebných rybářských vesniček 
nad mořem, tzv. Pět zemí - Cinque Ter-
re (UNESCO). Navštívili jsme údajně 
nejkrásnější místo na  italské Riviéře, 
vesničku Vernazza, ležící na skalnatém 
ostrohu se zbytky janovského opevně-
ní. Nevynechali jsme vesničku Mana-
rola, jejíž starodávné barevné dom-
ky šplhaly vzhůru po  skále a  z  druhé 

autobusem	z otnic	do toskánska	a zase	zpátky	

San Gimignano
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strany ji obklopovaly malebné vinice. 
Poslední vesničkou bylo Monteros-
so s  velkou písečnou pláží. Kdo chtěl, 
mohl si zde odpočinout a  kochat se 
výhledem na moře. Do této oblasti ne-
jezdí auta, tudíž jsme ji celou projíždě-
li vláčkem, každý dle své libosti. Tam 
a  zpátky. Kolem historických zdí pro-
chází síť turistických cest, které nabízí 
úchvatné výhledy. Bohužel některé ces-
ty byly v té době uzavřené, na jiné ně-
kteří z nás neměli dostatek sil či času. 
O to víc sklidili obdiv ti, kteří se vydali 
na trasu a zvládli ji dokončit. 

Vinci a San Gimignano  
– klenoty Toskánska 

Ve  čtvrtek jsme nejdříve jeli do  měs-
tečka Vinci, rodiště neskutečně nada-
ného Leonarda da Vinci. Městečko bylo 
krásně vyzdobené, protože se letos slaví 
500 let od  úmrtí tohoto renesančního 
génia. Lapali jsme po  dechu, když nám 
naše průvodkyně povídala, čím vším se 
Leonardo da Vinci zabýval a při návště-

vě muzea jsme na vlastní oči viděli jeho 
vynálezy, obrazy i knihy, jejichž byl au-
torem. Byl to přírodovědec, malíř, so-
chař, hudebník, vynálezce, stavitel, … 
Všichni známe jeho obraz Mona Lisa, 
ale za svůj život toho dokázal mnohem 
víc. Pak jsme přejeli do  středověkého 
města San Gimignano (UNESCO) se 
sedmdesáti rodovými věžemi z 13. sto-
letí, které ční nad městem. Prý se tehdy 
rody předháněly, kdo postaví vyšší věž. 
A proto se tomuto městu dnes přezdí-
vá „Manhattan středověku“. Vyšli jsme 
na  věž Torra Grossa (Tlustá věž) nad 
městem, ze které byl krásný rozhled 
po  okolí. Prošli jsme přes působivé 
náměstí Piazza della Cisterna s  vel-
kou kašnou. Taky jsme si neodpustili 
ochutnat výbornou italskou zmrzlinu. 

Všechno jednou končí… 
Poslední den jsme strávili opět ve Flo-

rencii. Navštívili jsme ta místa, která 
jsme v pondělí vynechali. Někteří navští-
vili zahrady Boboli či jiné parky a zahra-
dy, jiní obešli historické památky, další 
nakupovali suvenýry a dárky svým blíz-
kým. Ve Florencii jsme toho viděli hod-
ně, nelze vše napsat do jednoho článku. 
Je to krásné město. Večer jsme se sešli 
na nádraží, přejeli vlakem k našemu au-
tobusu a trochu smutní, že to zase rych-
le uteklo, jsme odjeli domů. Pochvalu si 
zaslouží nejmladší účastníci zájezdu Si-

mona a  Martin Šebečkovi, kteří zvládli 
na  jedničku všechny procházky městy 
(a  že jich bylo), výšlapy do věží i noční 
přejezdy. Za  celou dobu jsme neslyšeli, 
že by si na něco stěžovali a pořád se jen 
usmívali. 

Děkujeme organizátorům za  další za-
jímavý poznávací zájezd, na kterém jsme 
poznali spoustu krásných míst, viděli 
jsme hodně památek UNESCO. Poděko-

vání náleží také šikovnému řidiči Pavlovi 
za bezpečnou dopravu tam i zpět (sme-
káme za  každodenní přejezd přes úzký 
kamenný most u  hotelu) a  všem účast-
níkům zájezdu za  skvělou atmosféru. 
Už teď se těšíme na další výlet v příštím 
roce. Pojeďte s námi, stojí to za to. Kdo 
se může pochlubit odjezdem a příjez-
dem téměř od domu? My, Otničtí, ano. 

Spokojení účastníci zájezdu

Socha Davida

Turisté 
nad mapou

Monterosso

Vinci
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Jitka Brtníková ve spolupráci s Pavlem 
Vokálem uspořádali dovolenou do chor-
vatského letoviska Baška Voda. Obvolali 
rodiny, kamarády a známé. Zájemců bylo 
mnoho a vzhledem k obsazenosti penzi-
onu se parta musela rozdělit do dvou ter-
mínů. V prvním termínu bylo více rodin 
s dětmi, proto byl nachystaný i animační 
program. S blížícím se termínem odjez-
du byla znát určitá nervozita. Ne z cesty, 
že bude dlouhá, nebo jestli vyjde počasí, 
ale proto, jestli bude dostatek tekutin. 
Pravda, vody bude všude dost, ale každý 
má rád tu svoji medicínu.

Výhoda této dovolené je i ta, že se ne-
musí nikam dojíždět. Nástup i výstup je 

v Otnicích. Přišel den „D“ a hodina „H“. 
Nastoupili jsme do  autobusu a  vyrazili 
pro ostatní turisty. První kolo dezinfekce 
proběhlo snad už u Gandie. Po dvou za-
stávkách v Blansku a v Brně jsme vyrazili 
směr Jadran. Z Brna cesta trvala, i s pře-
stávkami, zhruba 12 hodin. 

Ubytovaní jsme byli v penzionu Ivana 
350 metrů od moře. Penzion má přízemí 
a dvě patra, ve kterých jsou dvou a třílůž-
kové pokoje a apartmány až pro 6 osob. 
Každý pokoj má svůj balkon a v horním 
patře je velká terasa, která je částečně 
zastřešená, s  výhledem na  moře. Ideál-
ní místo na  přátelská setkávání ve  ve-
černích hodinách. V přízemí se nachází 

restaurace s venkovním posezením, kde 
se podávají snídaně a večeře. Také se zde 
točí české pivo a  dá se platit i  českými 
korunami.

Po příjezdu do Bašky Vody a vyložení 
zavazadel nastala chvíle na seznámení se 
s okolím. Někteří z nás si vyrazili obhléd-
nout  moře, jiní dali přednost něčemu 
dobrému na snídani v místní restauraci, 
jiní nepohrdli dobře vychlazeným pi-
večkem a pomalu se začal stmelovat ko-
lektiv. Většinou se všichni znali, ale byli 

mezi námi i takoví, kteří se viděli popr-
vé. Netrvalo dlouho a vytvořila se super 
parta, která se přes den setkávala u moře 
a ve večerních hodinách na terase. Tam 
se sedávalo dlouho do noci. Všechny dny 
nás zde doprovázeli kamarádi víno, pivo, 
slivovička, ale hlavně dobrá náladička. 
Všechno krásné jednou končí, a  pro-
to při odjezdu a  loučení nechyběly slzy 
dojetí. Většina už se dohodla a  plánuje 
si dovolenou v  příštím roce zopakovat. 
Byly to krásné chvíle.

Účastníci zájezdu

Báječná	dovolená	v chorvatsku
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Když se řekne tábor, většina z  vás si 
jistě vzpomene na  svoje dětství. Spa-
ní v  chatkách, běhání po  lese a  spousta 
kamarádů. Přesně takový je i náš Tábor 
Srdce a  Kříž, který vede již několik let 
parta nadšenců nejen z Otnic, Lovčiček, 
ale i z Dambořic, Kobeřic aj. s podporou 
kamarádů z  Brna a  Prahy. Pro většinu 
z nás je to již více než 20 let společných 
vzpomínek a zážitků. 

Poslední roky pobýváme uprostřed 
lesů v táboře Balda, který se nachází kou-
sek od Jedlové. Téma pro rok 2019 bylo 
DIVOKÝ ZÁPAD, aneb Cesta zelenáče 
k opravdovému kovboji. 

Pojďte si zavzpomínat na dětství a pro-
žít společně s námi znovu letošní tábor, 
který začal pátečním příjezdem dětí 
do  westernového města ELDORADO, 
jejich seznámením s chodem tábora, tá-
borákem a rozdělením dětí do týmů. 

V  sobotu ráno jsme spojili síly a  do-
tvořili město, následně jsme si doběhli 
pro zásoby. Odpoledne trochu pršelo, tak 
jsme s dětmi vyrazili do baru na ohnivou 
vodu. Do večera jsme zvládli postavit že-
leznici a překvapili nás indiáni! 

V  neděli indiáni některé z  osadníků 
unesli, týmy je musely vystopovat a osvo-
bodit. Naštěstí se vše vydařilo a  rodiče 
nemuseli zasílat peníze v  neoznačených 
bankovkách. Odpoledne jsme trénovali 
táborové dovednosti: orientaci v  mapě, 
rozdělávání ohně, uzly, indiánský jazyk, 
střílení z  luku, práci se sekerou a pilou. 
Den byl završen country večerem se 
spoustou her a tance. 

V pondělí jsme zjistili, že okolí našeho 
města není tak úrodné, jak jsme předpo-
kládali, proto jsme hned ráno potrápi-
li paměť při lovení zvěře a  zvládli jsme 

přežít do  oběda. Pro usmíření indiánů 
si každý tým vytvořil v  lese svůj totem 
a  následně jej prezentoval odborné ko-
misi, kterou zodpovědně vedl farář Pavel 
Buchta. Pro večeři jsme se vydali opět 
do  lesa, tentokrát lovit na  cizím území. 
Byli jsme pronásledováni a  několikrát 
i chyceni. Večer jsme zakončili pořádnou 
koupelí a  přípravou na  cestu, protože 
jsme se rozhodli najít si lepší domov. 

Pátý den v úterý jsme začali hromad-
nou taneční rozcvičkou a  po  mši svaté 
jsme vyrazili na „pochoďák“. Po jednot-
livých týmech jsme dorazili do nedaleké 
Poličky. Po  průzkumu města jsme roz-
hodli, že bude lepší se utábořit a  další 
postup si v klidu promyslet. Pro děti jsme 
vybrali krásné místo v  lese. Po  vydatné 
večeři a ošetření všech puchýřů jsme se 

uložili ke spánku. V noci nám osvoboze-
ný indián prozradil, že Eldorado je město 
plné zlata - jen ho najít. 

Spaní pod širákem a středeční probu-
zení v  lese bude jistě na  dlouho silným 
zážitkem pro nás všechny. Po snídani ba-
líme a vracíme se zpět. Přece tam to zlato 
nenecháme! V poledním klidu jsme vy-
luštili pár hlavolamů a  společně napsali 
dopisy domů. Celé odpoledne jsme strá-
vili běháním po úřadech a sháněním tě-
žebního povolení. Navečer jsme se una-
vili společným fotbalem a vybíjenou. 

Ve čtvrtek konečně máme veškerá po-
volení z  úřadu a  můžeme jít těžit zlato! 
Zlato jsme našli v blízkém potoce a no-
sili jej do úložny v koloniálu. Odpoled-
ne děti čekal nebezpečný převoz zlata 
lesem, který je plný banditů. Zbytek od-
poledne jsme strávili táborovými hrami 
a  lezením na  opičí dráze. Večer jsme si 
zazpívali a zahráli u táboráku a vydali se 
na stezku odvahy. 

Páteční ráno jsme byli svědky přepade-
ní banky a  strávili dopoledne hledáním 
padouchů a následně sestavováním jejich 
portrétů. Po vydatném obědě jsme se vy-
dali po jejich stopách, chtěli jsme získat 
ukradený poklad zpět. Cesta byla velmi 
náročná, protože děti musely zúročit 
veškeré získané znalosti. Ale podařilo se! 
Všichni našli odcizený poklad a vrátili jej 
zpět do tábora. 

Sobotní den jsme nechali v  režii dětí 
a  jejich oblíbených her. Během dne ně-
kolikrát poprchalo, takže jsme využili čas 
k prvnímu úklidu města a balení domů. 
V sobotu se slavnostně vyhlašovali vítě-
zové, rozdávaly se diplomy a večeru do-
minovala tradiční táborová diskotéka. 

Neděle a  hurá domů! Hurá, anebo 
bohužel už domů? Sama za  sebe můžu 

TáBOR SRDCE A KŘÍŽ 

Country večer

Nocování pod širákem Pokračování na str. 28
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Z deNíKu ZdraVoTNíKa 
Letošní ročník byl hodně napínavý. Hlavní zdravotník byl 

o  berlích a  ostatní zdravotníci měli hodně naběháno. Každý 
rok jsou klíšťata, bolavé kotníky a u malých dětí bolesti bříška 
ze stesku po mamince. Ale letos, když bolelo břicho i děti, které 
si na rodiče ani nevzpomenou, tak to bylo divné. Naštěstí jsme 
měli smluvní dohodu o péči s MUDr. Laštůvkovou. Je to opravdu 
skvělá dětská lékařka. Na rozdíl od pohotovosti v nemocnici Svi-
tavy udělala kompletní vyšetření a zjistila nákazu campylobak-
terií. Kontrola tábora zaměstnanci hygienické stanice proběhla 
na výbornou, hlavně díky skvělému týmu v kuchyni. S pracovní-
ky hygienické stanice jsme se domluvili, že se nejedná o epidemii 
a nechala na našem rozhodnutí pokračovat. Musíme poděkovat 
Gábině Stoupalové a Ondrovi Klvačovi za skvělou práci ohledně 
izolace a péče o marody. Já jsem jen dávala pokyny. Samozřejmě 
ze svého léčebného pokoje opřená o berle.  M

Na marodce 
není nuda

říct, že tábor vždy opouštím s  těžkým 
srdcem a stejné pocity vidím i ve tvářích 
ostatních vedoucích. Děti nám za  deset 
dní vždy přirostou k  srdci a  je nesmír-
ně těžké je pak vrátit rodičům. A když si 

na  cestu zazpíváme naši letošní hymnu 
„Jít a hledat Eldorado…“, nezůstává jed-
no oko suché. 

Letošní tábor byl nadmíru vydařený, 
zúčastnilo se ho přes 70 dětí ze široké-
ho okolí. Podobnou účast má náš tábor 
již několik desítek let. Jsme moc rádi 
za všechny děti, kterým můžeme předat 
něco ze sebe a hlavně jim ukázat, co zna-
mená týmová práce, přátelství, tolerance 
a radost z her. Již nyní začínáme připra-
vovat další ročník tábora. 

Závěrem bych moc chtěla poděkovat 
všem vedoucím, kuchařkám, zásobova-
či a zdravotníkům, bez kterých by tábor 
nebyl. 

Příští rok se na  vás všechny budeme 
těšit! 

Za táborovou rodinu a fialový tým 
Bára Bartíková 

P. S.: Pokud tě téma tábora zaujalo, ne-
váhej a přidej se do naší fb skupiny Tábor 
Srdce a Kříž. 

reaKCe Na TáBor 
od mamINeK 
„Adam byl letos poprvé na  táboře 

a dojel nadšený, plný zážitků. Moc se těší 

na  příští rok. Nejvíc se mu líbily různé 
dovednostní hry a hra s šátkem. Vedoucí 
byli moc hodní, zodpovědní a  měli prý 
velmi pevné nervy s  některými dětmi. 
Diskotéka a  párty byly skvěle zařízené, 
a když někdo měl nějaký požadavek, tak 
jste je ochotně vyslechli. A perfektně jste 
se o  ně starali včetně kontroly pijáků.“ 
 Leona Pham, Lovčičky 

„Tom byl v táboře letos podruhé a opět 
se vrátil spokojený plný zážitků a  taky 
zamilovaný. Vedoucí jsou prý super, ku-
chařky dobře vaří a  všechny hry se mu 
líbily. Největší zážitek a myslím, že ne jen 
pro Toma je spaní pod širákem. Bude prý 
jezdit tak dlouho až bude moct být ve-
doucí. Děkuju Vám všem, že to pro naše 
děti děláte.“ 

Jitka Sigmundová, Otnice 
„Loni přijela Tereza z tábora z Koryčan 

se slovy - už nikdy nepojedu do tábora. 
Letos zazněla věta - příští rok pojedu zas, 
bylo to tam super a  byla bych tam dal-
ších deset dnů. A  proč vlastně změnila 
názor a  jela nakonec s vámi? Důvodem 
byl Ludva a jeho báječné historky z před-
chozích táborů. Díky moc všem.“ 

Kalvodovic, Otnice 

Služby v kuchyni 
nesmějí chybět

Hromadná
rozcvička
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i	v	dětském	domově	lila	začal	v	září	školní	rok

Speciální škola Ibsenka na  svém od-
loučeném pracovišti v  Otnicích tento 
školní rok otevřela dvě třídy základní 
školy speciální a  jednu třídu mateřské 
školy speciální. I dětem z LILA domova 
začal nový školní rok. A  mně při práci 
s nimi nejednou probleskne hlavou věta, 
kterou jsem kdesi slyšela anebo četla - 

„Dávat musíš tak, aby ten, komu dáváš, 
mohl přijmout“. Nám, učitelkám, začalo 
období přemýšlení nad tím, jak úkoly ze 
školského vzdělávacího plánu přetavit 
a podat tak, aby žák mohl přijmout a aby 
z toho měl i radost. Naše děti svoji radost 
projevují úsměvem, smíchem, výskáním, 
objetím …. 

Výskání, smích a  hudba se ozývala 
z tělocvičny domova LILA i první školní 
den. Radost dětem určitě udělala kou-
zelná babička s  pohádkou O  Karkulce. 

Všichni poslouchali a  dobrý konec po-
hádky i  začátek nového školního roku 
oslavili písničkami a tancem. 

V  naší škole máme svoje předměty 
a výuka je obohacena o podpůrné terapie 
jako je muzikoterapie, snoezelen, orofa-
ciální terapie, bazální stimulace a canis-
terapie. 

Poslední dobou jsme dlouho hledali 
canisterapeuta. Nebylo to jednoduché, 
a tak jsme rádi, že úsilí, které jsme tomu 
věnovali, bylo korunováno dvojnásob-
ným úspěchem. Od září za našimi žáky 
dojíždí mladý muž Jan Galata se svým 
psem Impim. Tou přidanou hodnotou je 
mužský element v péči o naše děti. Ne-
vím, z koho jsou děti více nadšeny, zda ze 
psa nebo z canisterapeuta. První hodiny 
terapie naznačují, že nám to společně jde 
velmi dobře. 

Zkouškou tělesné zdatnosti dětí byla 
tzv. „velká vycházka“. Znamená to, že 
vyrážíme hned ráno s  velkou svačinou 
do polí, na kopečky, do údolí. Tentokrát 

jsme jeli autobusem do  Lovčiček a  pak 
pěšky polní cestičkou zpět do  Otnic. Je 
pravda, že první pomoc ve smyslu odvo-
zu dětí autem, kdyby to nezvládaly, byla 
zajištěna. Nebylo ji však potřeba využít. 
Děti to zvládly. Také proto, že všechna 
zastavení byla zajímavá a vpřed je pohá-
něla zvědavost, co bude na tom příštím. 
A  té krásy kolem, počasí nám přálo - 
prostě krásný den. 

Léto se nám překulilo do  podzimu, 
tak jsme se na to vyjeli podívat z výšky. 

Rozhledna v Kobylí je koncipována i pro 
lidi s  handicapem. Stezka nad vinohra-
dy nám přinesla nové zážitky i pohledy. 
A  jelikož nám počasí opět přálo, pro-
dloužili jsme si výlet o  krátkou zastáv-
ku ve  Vrbici, kde se děti podívaly, jak 
vypadá větrný mlýn. Všechny tyto akce 
obohacují výuku, přinášejí dětem nové 
zážitky, prohlubují jejich vědomosti, po-
skytují pocit volnosti a v neposlední řadě 
jsou zdrojem radosti. A my věříme, že se 
nám daří dávat tak, aby pochopily…. 

Mária Papcunová
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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

zahájení	školního	roku	v základní	škole	otnice	
V pondělí 2. září začal dětem nový 

školní rok. Obecní rozhlas už od rána 
dětem pouštěl pěkné písničky, aby 
byla cesta do  školy ještě příjemnější. 
Před osmou hodinou začalo na  sále 
školy slavnostní zahájení školního 
roku, kterého se tradičně účastní žáci, 
rodiče nových žáků i  zástupci obcí. 
Za obec Otnice přišel pozdravit naše 
prvňáčky starosta Pavel Mezuláník 
a  místostarosta Pavel Muric, za  obec 
Lovčičky starosta Martin Bartoš. Pěk-
nou písničku na  přivítanou zazpíval 
pěvecký sbor pod vedením Kateřiny 
Korcové. V první třídě jsme přivítali 
v letošním školním roce 20 prvňáčků, 
z toho 9 chlapců a 11 dívek, 14 dětí je 
z  Otnic, pět dětí z  Lovčiček a  jeden 
žák dojíždí z Milešovic. Prvňáčci ob-
drželi na  památku slabikář, pamětní 
list s  věnováním a  přívěsek s  klíčen-

kou s logem naší školy. Vše se obešlo 
bez slziček a děti byly velmi šikovné. 
Fotky našich prvňáčků najdou rodiče 
na webových stránkách školy, na ná-
stěnce ve vestibulu a samozřejmě také 
v  místním zpravodaji. Přivítali jsme 
také nové žáky pátých tříd. Jde o  14 
žáků z  Bošovic a  11 žáků z  Milešo-
vic. Představil se pedagogický sbor. 
Za paní učitelky, které odešly do míst, 
kde to mají blíže svému bydlišti, bude 
v 3. B třídě vyučovat Ivan Matějíček, 
hodiny tělesné výchovy, přírodopisu 
a zeměpisu bude vyučovat Ivana Sed-
láčková a vybrané hodiny anglického 
jazyka na I. i II. stupni bude vyučovat 
Karolína Menoušková, která si do-
končuje studium. S hodinami hudeb-
ní výchovy vypomůže Lenka Kurdí-
ková, učitelka ZUŠ Františka France 
ve Slavkově u Brna.  Po sečtení všech 

dětí má v  současné době Základní 
škola Otnice celkem 335 žáků, kteří 
jsou rozděleni do patnácti tříd. 

V poslední části slavnostního zaháje-
ní jsem vyjmenoval aktivity: na začát-
ku školního roku budou jezdit děti 2. 
a  3. tříd na  výuku plavání do  vyškov-
ského aquaparku. Pro zájemce z  řad 
žáků 4. a  5. tříd proběhne v  zimním 
období zimní škola v  přírodě spojená 
s lyžováním. Žáci 4. třídy pojedou dva-
krát na dopravní výchovu do Vyškova. 
V  průběhu školního roku přivítáme 
pohádkové tetiny a  na  konci školního 
roku připravujeme pro žáky 8. a 9. tříd 
zahraniční exkurzi do španělské Barce-
lony. 

Přeji všem úspěšný školní rok a novým 
žákům, aby v naší škole našli co nejvíce 
dobrých kamarádů. 

 Hynek Zavřel, ředitel školy
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Na školní výlet se vždy těšíme celý rok. 
Nejlepší jsou ty vícedenní. My jsme se 
vydali na dvoudenní poznávání do Pra-
hy. Již cesta rychlíkem byla zábavná: hrá-
li jsme Bang!, UNO, povídali si, dívali se 
z okna na měnící se krajinu. Po příjezdu 
na pražské hlavní nádraží jsme se ubyto-
vali v příjemném penzionu. Každá sku-
pinka kamarádů měla zajímavý pokoj 
s vlastní koupelnou. Paní učitelka naplá-
novala netradiční program, abychom se 
vyhnuli davům turistů. Navštívili jsme 
Národní divadlo, prohlédli si jeviště, hle-
diště, nahlédli do orchestřiště a vyslechli 
historii od vybudování až po současnost. 
Dokonce jsme vyšli na  střechu divadla, 
odkud byl nádherný výhled. Po skonče-
ní divadelní exkurze jsme vyjeli lanov-
kou na  Petřín. Velkým zážitkem bylo 
natáčení reportáže České televize o roz-
hledně. Výstup do  nejvyššího poschodí 
zvládli i  ti, kteří se obávali závratí. Měli 
jsme Prahu jako na dlani. Velkou zábavu 

jsme si pak užili v  zrcadlovém bludišti. 
Z Petřína byla příjemná procházka. Slu-
níčko svítilo, bylo teplo a vůbec jsme si 
nepřipadali jako v Praze. V polovině ces-
ty jsme se vyfotili u  sochy Karla Hynka 
Máchy, objímání a polibky byly výjimeč-
ně paní učitelkou povoleny. Pozdní od-
poledne jsme strávili na  Výstavišti, kde 
se konala originální výstava filmového 
studia Pixar. Nahlédli jsme pod pokličku 
filmových tvůrců, viděli animace oblí-
bených filmů. Byli jsme z  celé expozice 
velmi nadšení. Druhý den jsme se těši-
li na  plavbu lodí po  Vltavě. Vzhledem 
k vydatnému dešti jsme se však na Vlta-
vu nevydali. Jaká škoda! Celé dopoledne 
jsme strávili v  galerii moderního umě-
ní DOX. Prohlédli jsme si vzducholoď 
zvenku i  zevnitř a  zhlédli jsme výstavu 
Evy Jiřičné, významné české architekt-
ky a designérky. Její stavby jsou typické 
kombinací skla a  kovu. Velký počet je-
jích děl je např. v Londýně, ale i ve Zlíně, 

v  Praze, dokonce i  v  Brně. Výlet rychle 
utekl, odváželi jsme si spoustu zážitků.

Zrušenou plavbu lodí jsme absolvovali 
po  prázdninách 6. září, kdy jsme odjeli 
do  Prahy na  exkurzi do  České televi-
ze. Prohlédli jsme si studia na  Kavčích 
horách, byli přítomni natáčení Studia 
kamarád s  Mufem, potkali tanečníka 
Honzu Ondera a zhlédli obrovskou halu 
s  výrobnou a  skladem kulis. Zakoupili 
jsme si zlatého bludišťáka Františka, kte-
rý je teď naším maskotem. (Byl s  námi 
i na Zátopkově štafetě. Ve třídě se na nás 
usmívá a  zmírňuje strach před zkouše-
ním a  písemkami.) Z  Kavčích hor jsme 
odjeli metrem na  nábřeží a  absolvovali 
jsme tolik očekávanou plavbu po Vltavě. 
Ve srovnání s loňskou plavbou po Duna-
ji byla Vltava o  hodně menší, než jsme 
čekali. Dojmů a  fotografií z  dvojitého 
výletu po Praze máme hodně. Už teď se 
těšíme na náš poslední společný výlet.

Kolektiv žáků 9. A

jeden	výlet	v	praze	nestačil
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zátopkova	štafeta	
Každý rok si v  druhé polovině září 

připomínáme štafetou slavného at-
leta Emila Zátopka, který na  olym-
pijských hrách v  roce 1952 získal tři 
zlaté medaile. Tento den se žáci těší, 
že ho stráví trošku jinak než ve  ško-
le v  lavicích. Postupně se sejdou 
všechny třídy na  sportovním areálu 
a  během třiceti minut obíhají okolo 
hřiště, kdy si předávají pomyslný šta-

fetový kolík. Žáci každé třídy běží 30 
minut. Nejde jen o vítězství. Přede-
vším jde o to, aby si žáci zasportovali, 
protože v následujícím zimním období 
jsou pak převážně v tělocvičně, kde ta-
kové možnosti nejsou. Celkový počet 
uběhnutých kilometrů našimi žáky byl 
128, což je výborné. Organizaci skvěle 
připravili učitelé tělesné výchovy  Ivana 
Sedláčková a Luboš Kleis. 

Jsme rádi, že se do akce zapojily i naše děti 
z mateřské školky, které také oběhly i s paní 
učitelkou jedno symbolické kolečko. 

Počasí nám tentokrát přálo, a přestože 
byla obloha zatažena, udělalo se hezky 
teplo. Snad se některé fotografie z  této 
vydařené akce budou našim čtenářům 
líbit. Už nyní se těšíme na další ročník. 

Hynek Zavřel, ředitel školy

S P O R T O V N Í  K u K á T K O
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Centrum 
volného času 
Otnický SAD 

Koncem prázdnin se tro-
chu oprášil Otnický SAD 
nad poštou a  ve  středu 11. 
září se tu mohly poprvé sejít 
maminky s dětmi v Klubíku. 
Děti si v  blízkosti své ma-
minky zkusily hru ve skupi-
ně kamarádů, společně jsme 
si říkali básničky, říkanky, 
trochu jsme si zatancovali 
a  ukázali jsme si, jak dělají 
zvířátka a na závěr zazpíva-
li oblíbené dětské písničky. 
Maminky se mohly poradit 
a  podělit o  své každodenní 
radosti a  starosti se svými 
ratolestmi a  strávit tak pří-
jemné dopoledne. 

Radka Kubátová

Klubík je otevřen každou 
středu od  9 do  11 hodin 
pro rodiče s dětmi do 4 let. 

Jak bývá zvykem na svatého Aloise, tak i letos se sešlo 
několik stárků. Páry se začaly v květnu pravidelně schá-
zet proto, aby se mohly uskutečnit tradiční Aloiské hody. 
Bohužel, ne všichni, kteří se hodů chtěli zúčastnit, sehnali 
do kroje tanečního partnera, ale i  tak si bez nich hody 
nedovedl nikdo představit. Pomoc se vždy hodila a sklep-
níků není nikdy dost. 

Sál byl nazdobený, rozmarýnky a mašličky navázané, 
půlnoční překvapení natrénované, ale to nejdůležitěj-
ší nás ještě čekalo. Pro stárky začaly hody už ve  středu 
19. června, kdy bylo potřeba zařídit víno. Jelo se pro něj 
do Rakvic. 

Pro máju se vydali stárci tradičně ve čtvrtek v ranních 
hodinách, ve kterých děvčata dodělávala poslední drob-
nosti. Z lesa nám s májou pomohla technika, se kterou šlo 
vše od ruky. Když byla mája připravená na to, aby zdobila 
Otnice, bylo na čase ji postavit za pomoci jeřábu. Večer 
jsme si pod májou společně zazpívali, poseděli a byla tu 
sobota. Holky uklidily sál, kluci obešli vesnici, aby pozvali 
na večerní zábavu, na které hrála kapela Vonička V-Band. 
Sobotní zábavu navštívilo hodně lidí, a proto se tančilo 
a zpívalo až do ranních hodin. 

V  neděli jsme se sešli v  Pohostinství U  Marků, aby-
chom byli ve dvě hodiny v našem kostele na požehnání. 
Po něm jsme vyrazili na průvod po naší malebné vesnici, 
při kterém nás doprovázela kapela Miločanka. Průvod 
stárků skončil u dělnického domu, ze kterého jsme se vy-
dali ke stárkám na večeři. Večerní zábavu navštívilo opět 
mnoho lidí a společně s nimi i újezdská chasa. Vynášením 
stárků pro nás hody skončily, ale zábava pokračovala. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným 
a pomocníkům, bez kterých bychom to nezvládli. Dou-
fáme, že jste si hody užili stejně tak jako my a těšíme se 
na příští rok.  Stárci z Otnic

Červnové	hodování
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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

Letošní 16. ročník tenisového tur-
naje čtyřher Otnice Open se odehrál 
poslední srpnový den, v  sobotu 31. 
srpna, ve  sportovním areálu TJ Sokol 
Otnice. Jako každý rok měl turnaj svá 
specifika. Tím nejzásadnějším bylo po-
časí. Dlouhé dva týdny před turnajem 
byly kurty pokryty silnou vrstvou blá-
ta a bylo nutné počkat, až uschne, aby 

bylo možné povrch uklidit. Předpověď 
na  soutěžní víkend byla příznivá, a  to 
pořadatele motivovalo, aby po  týden-
ním důkladném čištění byl náš více 
než sedmnáct let starý tenisový povrch 
s umělou trávou připraven. 

Na  turnaj se přihlásilo dvanáct dvojic 
a hrálo se systémem dvou skupin po šesti 
párech. Po rozlosování, seznámení s pra-

vidly a přivítání všech účastníků pořada-
telem turnaje byla první utkání zahájena 
v devět hodin. Na kurty nastoupily nasa-
zené páry z obou skupin, jmenovitě: 

Skupina A: Doležel Zdeněk – Mráz 
Igor, Velešovice a Salajka Jaroslav – Šebe-
ček Marek, Otnice 

Skupina B: Kramář Jiří – Filip Jiří, 
Rousínov a Čarvaš Víťa – Procházka Mi-
chal, Lelekovice 

Odehrání základních skupin se ne-
obešlo bez překvapení, když nově vy-
tvořená domácí dvojice Rafaj Evžen 
– Špunar Marian dokázali bodovat 
a postoupit do vyřazovacích bojů čtvrt-
finále. Ve  skupině A došlo na  překva-
pení hned v prvním utkání, kde domácí 
tenisté Salajka Jaroslav - Šebeček Ma-
rek překvapivě zdolali vysoce favorizo-
vanou dvojici z Velešovic Igora Mráze 
se Zdeňkem Doleželem. To rozhodlo 
o vítězi této skupiny a lepším postave-
ní pro play-off. Dle postupového klíče 
postupovaly do  pavouka čtyři nejlepší 
dvojice z každé skupiny. 

Druhou skupinu vyhráli s  přehledem 
loňští vítězové turnaje Jiří Kramář a  Jiří 
Filip z  Rousínova. Za  povšimnutí stál 

otnice	open	2019	

 Rozpis tělocvičny - sezóna 2019/2020
9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-22:00

Pondělí ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Fotbal 
ml. přípravka  

Fotbal 
ml. přípravka  Stolní tenis  - žáci Cvičení ženy Cvičení ženy Volno

Úterý ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Atletika Atletika Fotbal 
st. přípravka  

Fotbal 
st. přípravka  

Fotbal 
st. přípravka  Badminton Badminton Badminton Volno Volno

Středa ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Volno Volno Stolní tenis  -  dospělí Stolní tenis  -  dospělí Volejbal muži Volejbal muži                

Čtvrtek ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Cvičení s dětmi  Fotbal 
ml. přípravka  

Fotbal 
ml. přípravka  Fotbal ml. přípravka  Stolní tenis  - žáci Stolní tenis  - žáci Bal / kruh. trénink Bal / kruh. trénink Volno Volno

Pátek ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Fotbal ml. žáci Fotbal ml. žáci Stolní tenis  -  dospělí Stolní tenis  -  dospělí Volno Volno

Sobota Volno Volno Volno Volno Volno Volno
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis  - soutěže Stolní tenis  - soutěže Volno

Neděle
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Volno Volno Florbal Florbal Volno Volno Volno Volno Volno

nepotvrzeno
Volno
Obsazeno - Zš Otnice
obsazeno TJ
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i  výkon Karla Hradského (70), který 
odehrál na svůj věk velice kvalitní zápas. 
Účastní se turnaje každý rok, takže mu 
tímto děkuji za jeho vytrvalost. 

Stejní hráči z Rousínova ovládli první 
semifinálový duel s bratry Pelikánovými 
z  Ivančic 6:4. Druhé semifinále bylo re-
prízou úvodního utkání ze skupiny mezi 
favority z  Velešovic a  otnickým párem 
Salajkou a  Šebečkem. Zápas plný krás-
ných výměn od  základní čáry vyhráli 
přesvědčivěji hrající domácí stejným 
výsledkem jako ve skupině 6:3 a po  tři-
nácti letech byli opět ve finále vlastního 
turnaje. 

Finále bylo opakováním loňského se-
mifinálového zmaru domácích, kdy opět 
vedli nad obhájci titulu z Rousínova 5:2, 
ale slibné vedení neudrželi, utkání ztra-
tili a prohráli v poměru 5:7. Zápas to byl 
skvělý na pohled, ale i po taktické strán-
ce. Jirka Kramář v průběhu utkání měnil 
rytmus hry, a  zejména pohybem na  síti 
a  svými liftovanými míči dokázal otočit 
celé utkání. 

Pro Jirku Kramáře a Jirku Filipa to bylo 
druhé vítězství na  turnaji Otnice Open 
a  třetí účast ve  finále za  poslední čtyři 

 1. Filip Jiří - Kramář Jiří  Rousínov 
 2. Salajka Jaroslav - Šebeček Marek Otnice 
 3. Doležel Zdenek - Mráz Igor Velešovice 
 4. Pelikán František - Pelikán Kamil Ivančice 
 5. Rafaj Evžen - Špunar Marian Otnice 
 6. Toman Pavel - Přikryl Petr  Rousínov 
 7. Král Karel - Herzán Drahoš Nová Ves-Starovice 
 8. Čarvaš Víťa - Procházka Michal Lelekovice 
 9. Smejkal Jiří - Kocáb Tomáš Nová Ves 
 10. Kožoušek Petr - Štefan Radek Jinačovice 
 11. Hradský Karel - Maša Saša  Újezd u Brna 
 12. Vach Josef - Zich Jakub  Újezd u Brna 

Odkazy: 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj_historie.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/galerie.php?default_dir=gallery/tenis/16.Tenisovy_turnaj_2019
Fotografie a historii celého turnaje Otnice Open si lze prohlédnout na sokolském webu www.tj-sokol-otnice.cz Otnice Open 2019

 Rozpis tělocvičny - sezóna 2019/2020
9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-22:00

Pondělí ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Fotbal 
ml. přípravka  

Fotbal 
ml. přípravka  Stolní tenis  - žáci Cvičení ženy Cvičení ženy Volno

Úterý ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Atletika Atletika Fotbal 
st. přípravka  

Fotbal 
st. přípravka  

Fotbal 
st. přípravka  Badminton Badminton Badminton Volno Volno

Středa ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Volno Volno Stolní tenis  -  dospělí Stolní tenis  -  dospělí Volejbal muži Volejbal muži                

Čtvrtek ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Cvičení s dětmi  Fotbal 
ml. přípravka  

Fotbal 
ml. přípravka  Fotbal ml. přípravka  Stolní tenis  - žáci Stolní tenis  - žáci Bal / kruh. trénink Bal / kruh. trénink Volno Volno

Pátek ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice ZŠ Otnice Volno Volno Fotbal ml. žáci Fotbal ml. žáci Stolní tenis  -  dospělí Stolní tenis  -  dospělí Volno Volno

Sobota Volno Volno Volno Volno Volno Volno
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis  - soutěže Stolní tenis  - soutěže Volno

Neděle
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Stolní tenis

soutěže 
Volno Volno Florbal Florbal Volno Volno Volno Volno Volno

nepotvrzeno
Volno
Obsazeno - Zš Otnice
obsazeno TJ

roky. Celkem bylo odehráno 38 zápasů 
a  více než 340 her během devíti hodin. 
Turnaj byl ukončen kolem 18. hodiny 
slavnostním vyhlášením výsledků a  de-
korováním čtyř nejlepších párů. 

Jedinou kaňkou na  velice vydaře-
ném slunečném sportovním dnu byla 
spontánní reakce některých hráčů, kteří 
dopředu avizovali neúčast na  příštích 
ročnících turnaje s  ohledem na  zniče-
ný povrch otnických kurtů. Tímto bych 
chtěl apelovat na vedení TJ Sokol Otni-
ce i  Obecní úřad Otnice, aby havarijní 

stav tohoto sportoviště vedli v patrnosti 
a do příštích let naplánovali opravu. 

Jsem rád, že se turnaj opět pove-
dl a  nikdo se nezranil. Děkuji všem 
za  účast a  disciplinovanost po  celou 
dobu turnaje. Marku Šebečkovi a rodi-
ně jeho přítelkyně za  výborné občer-
stvení ve  stánku Pod Plechem a  velké 
poděkování také patří členům rodiny 
Špunarových, kteří se podíleli na  pří-
pravě kurtů. 

Jaroslav Salajka ml.
za tenisový oddíl Otnice 
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A  potom se začaly dít věci, 
na Otnice do té doby nevídané. 

Provoz na hřišti byl v zimních 
měsících i ve všední dny od rána 
až do  pozdního večera. Jezdili 
k  nám trénovat i  hrát přípravné 
zápasy, kluby ze širokého okolí, 
včetně prvoligových.

Díky tomu jsme v  Otnicích 
mohli potkávat fotbalisty zvuč-
ných a známých jmen.

Toho roku, kdy byla zima bo-
hatá na sníh, nám dalo velké úsilí 
udržet hrací plochu způsobilou 
hře. Do  odklízení sněhu se za-
pojovali jak fotbalisti, členové TJ 
Sokol i  řadoví občané. A  to čas-
to i přes noc, jen aby bylo hřiště 
na ráno připravené.

Tu zimu se Otnice staly známým 
fotbalovým pojmem pro celou již-
ní Moravu.

Jak už to v životě chodí, všechno 
se během času opotřebuje. Kvali-
ta našeho trávníku se postupem 
času snižovala až do stavu, kdy hra 
na něm začala být neúnosná.

My, místní jsme si už nějak 
zvykli, ale soupeři trpěli, když 
u  nás museli jednou za  sezonu 
odehrát zápas.

Hurá, v Otnicích je nová tráva!

Tak toto si, kromě nás, domácích fotbalis-
tů, řekli asi všichni na  okrese, kdo mají co 
do činění s fotbalem.

Hodně vody proteklo v Otnickém potoce 

od  doby, kdy jsme poprvé vyběhli na  náš 
nový umělý trávník, který byl v té době jed-
ním z  prvních umělých povrchů v  naší re-
publice.

Fotbalový zápas 60. léta

Spartakiáda 1955
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Kvalita povrchu byla tak špatná, 
že jsme certifikaci, potřebnou k hra-
ní, dostali už jen na poslední rok!

Jelikož výměna povrchu není 
levná záležitost, kterou by TJ Sokol 
zvládla sama zafinancovat, museli 
jsme požádat MŠMT o finanční do-
taci.

Dotaci v hodnotě 4 755 000 korun 
jsme dostali na účet a obec přislíbila 
doplatit zbývajících 2  280  000 ko-
run. TJ Sokol se na spolufinancová-
ní projektu podílela částkou 30 150 
korun.

Potom byla jen otázka času, kdy se 
výměna uskuteční. A ta byla oprav-
du rychlá. Během měsíce jsme, díky 
firmě Prostavby, která výměnu po-
vrchu provedla, mohli vyběhnout 
na nový trávník.

Někdo si určitě řekne, že částka 
za povrch hřiště je příliš vysoká, ale 
na  druhé straně je hřiště přes tý-
den denně využíváno, od trénování 
mládežnických mužstev až po  do-
spělé. Rovněž je potřeba zmínit, že 
hřiště během dopoledne využívají 
žáci naší školy v  hodinách tělesné 
výchovy.

Takže při výčtu všech aktivit, kte-
ré se na hřišti dějí, jsem přesvědčen, 
že tato investice byla správná. Na-
vzdory tvrzení některých zastupi-
telů, že TJ Sokol je jediná ze všech 
organizací, která má nejvíce nataže-
nou ruku pro obecní finance.

Dušan Matoušek
za TJ Sokol

Letecký pohled na hřiště, 90. léta

Slavnostní otevření v roce 2005

Letošní Zátopkova štafeta
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26.	října	2019
DRAKIáDA

na	louce	vedle	hřbitova
začátek	v 15.30	hod.

pořádají:	otnické	maminky

9.	listopadu	2019
ukázka uměleckých řemesel 

a ručních prací
pořádá:	ČzS	otnice

16.	listopadu	2019	
uzamykání pramene před radnicí

pořádá:	obec	otnice

17.	listopadu	2019
5.	výročí	digitalizace	kina

promítání	nového	filmu	o	obci
JAK SE ŽILO V ROCE 2018

pořádá:	obec	otnice

1.	prosince	2019	
VáNOČNÍ KONCERT

dechové	hudby	daMBoŘanka
pořádá:	obec	otnice

7.	prosince	2019	
ZPÍVáNÍ u VáNOČNÍHO STROmu

pořádá:	obec	otnice

k i n o k a v Á r n a
1.	listopadu	ve	20	hodin

SKLENĚNÝ POKOJ
Film	na	motivy	stejnojmenné	knihy	vypráví	o	lidech,	jejichž	životy,	lásku	
a	přátelství	poznamenaly	dramatické	události	20.	století.	osudy	liesel	a	

viktora	landauerových,	jejich	přátel,	zaměstnanců	i	mimořádného	archi-
tekta	von	abta	rámuje	vznik	jedné	z nejoriginálnějších	modernistických	

staveb	v Evropě,	místa	velkých	milostných	vzplanutí	i	životních	zrad.	
Česko-slovenské	drama	(2019,	104	min.)

nevhodné	mládeži	do	12	let

3.	listopadu	v 17	hodin
ALADIN

aladin je	vzrušující	příběh	o okouzlujícím	pouličním	zlodějíčkovi	aladi-
novi,	kurážné	a cílevědomé	princezně	jasmíně	a džinovi,	který	je	dost	

možná	klíčem	k jejich	budoucnosti.
americká	dobrodružná	rodinná	komedie	(2019,	128	min.)

15.	listopadu	ve	20	hodin
FREE SOLO

alex	Honnold	si	v životě	neklade	malé	cíle.	Špičkový	americký	sportovec	
udivuje	svět	odvážným	balancováním	na	hraně	života	a	smrti,	když	zdo-
lává	složité	strmé	vrcholy	sám	a	bez	jakéhokoli	jištění.	Yosemitský	gigant	
El	capitan	ale	představuje	výzvu,	před	kterou	i	chladnokrevný	a	zdánlivě	

emocí	zbavený	lezec	zapochybuje.  oscarem	ověnčený	dokumentární	
thriller	unikátním	způsobem	kombinuje	závrať	a	euforii.	

americký	dokumentární	film	(2018,	100	min.)

17.	listopadu	v 17	hodin
JAK SE ŽILO V ROCE 2018

dokumentární	film	o	životě	v otnicích	v roce	2018.

MiMoŘÁdnĚ
18.	listopadu	v 17	hodin

PSÍ DOmOV
když	si	lucas	Bellu	adoptoval,	byla	ještě	malé	štěně.	od	té	doby	se	stali	
nejlepšími	přáteli.	jednoho	dne	však	Bella	zmizí	a ocitne	se	více	než	600	
km	od	svého	pána.	láska	k páníčkovi	je	však	silnější	než	nepřízeň	osudu	
a Bella	se	rozhodne	vrátit	se	domů.	cestou	ji	čeká	mnoho	dobrodružství,	

noví	přátelé,	ale	i nebezpečí	a nástrahy	velkého	neznámého	světa…
americký	rodinný	dobrodružný	film	(2019,	92	min.)

22.	listopadu	ve	20	hodin
ZRODILA SE HVĚZDA

Hlavní	roli	v dechberoucím	romantickém	dramatu	hrají	Bradley	cooper	
a	Stefani	Germanotta,	kterou	ovšem	celý	svět	lépe	zná	pod	jejím	

uměleckým	pseudonymem	jako	hudební	superstar	lady	Gaga.	pro	čtyř-
násobného	držitele	nominace	na	oscara	Bradleyho	coopera	je	tento	film	

jeho	režijním	debutem.	cooper	ve	filmu	zároveň	hraje	hvězdu	country	
jacksona	Mainea,	který	objeví	neznámou	talentovanou	zpěvačku	ally	

(lady	Gaga).	když	se	oba	vrhnou	do	vášnivého	milostného	vztahu,	
jack	přiměje	ally	k	vystupování	v	záři	reflektorů	a	katapultuje	ji	tak	ke	

slávě.	ale	když	allyin	raketový	start	zastíní	jeho	vlastní	kariéru,	jack	stále	
obtížněji	nese	svůj	ústup	z	velkých	pódií	a	o	to	více	se	potýká	se	svými	

vnitřními	démony.
americké	romantické	drama	(2018,	136	min.)

nevhodné	mládeži	do	12	let

24.	listopadu	v 17	hodin
RAuBÍŘ RALF A INTERNET

ve	filmu raubíř	ralf	a	internet opouštíme	litwakovu	videohernu	a	vy-
dáváme	se	do	rozsáhlých,	nezmapovaných	a	vzrušujících	vod	internetu,	
na	kterých	udělá	ralfovo	raubířství	pořádné	vlny.	známý	videoherní	zá-
porák	ralf	a	jeho	malá	poruchová	kamarádka	vanilopka	von	Šmak	musí	
podniknout	riskantní	cestu	po	světové	počítačové	síti	a	najít	náhradní	

část	do	vanilopčiny	videohry	s názvem	cukrkáry.
americká	animovaná	rodinná	komedie	(2018,	113	min.)



tÁBor SrDce a kŘÍŽ

Kolektiv vedoucích Červený tým

Naše děti Pochod‘ák

Stavění totemu Vybíjená



krojované otnice

1981 – Aloiské hody

1984 – Martinské hody

2019 – Aloiské hody




