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Milí rodáci,
touto cestou Vás pozdravuji a v čase předsvátečním si dovoluji připojit i malý vinš: 
„Ať tóny lásky a radosti Vás provázejí na všech Vašich cestách.“
A nyní pár řádků na margo Zpravodaje č. 77, který mi byl jako vždy zdrojem infor-

mací o dění v mém rodišti. V té pestré paletě na mne zavála i nostalgie ze vzpomínek 
na dny mladosti, prožité na rodné hroudě. Co mne obzvlášť upoutalo, bylo pojednání o 
úpravě části obce, zvané Za drahy. 

Dnes už jistě to tam vypadá zcela jinak, jako kdysi. No pro mne název Za drahy je 
spojený se studánkou, která tam vydatně vyvěrala. Říkali jsme jí vlastně Drenáž. No a 
z toho drenážku jsme nosívali vodu do domácností. Terén tam byl tenkrát kopcovitý. 
Kráčet tou strmou cestičkou do kopce, s vážkami na ramenou a kýbly vody, nebylo ani 
zábavné, ani lehké. Zvlášť, když bylo v plánu např. praní prádla a bylo třeba cestu za 
vodou několikrát opakovat. 

Jako zajímavost je hodno uvést i ten fakt, že pro tuto vodičku chodilo mnoho mami-
nek, které měly malé dětičky. Bylo to na doporučení otnického lékaře, pana Tejrala, který 
měl ověřené, že v drenážku je voda hygienicky nezávadná. 

Závěr mého dnešního dopisu bych ráda věnovala článku s titulkem „Senioři se baví“. 
Patřím totiž už dlouho do této věkové kategorie, a proto dobře vím, kolik úsilí si často 
vyžaduje zapřít v sobě nepřízeň staroby, nemocí a jiných stařeckých problémů. 

A kráčet dál, všemu navzdory. Kráčet a snažit se pro své blízké něco dobrého a užiteč-
ného vykonat. Dát impulz svojím touhám a sílu svojím slábnoucím rukám. 

  Za pozornost děkuje a zdraví 
 Marie Jakubčáková, rozená Rafajová

ú v o d n í 	 S l o v o

Vážení spoluobčané,
doVolte mi, abych Vám jménem 
zastupitelstVa obce a zaměstnanců 
obecního úřadu popřál požehnané 
a klidné prožití Vánočních sVátků 
V rodinném kruhu, radost z rozzářených 
očí Vašich dětí u stromečku a Vám Všem 
radost ze žiVota.
chtěl bych Velmi poděkoVat zastupitelům, 
zaměstnancům obecního úřadu, ale 
zejména Všem členům jednotliVých 
spolků a organizací za trpěliVou a 
nepřehlédnutelnou práci při zajišťoVání 
nespočetných akcí pro děti, mládež a 
celou Veřejnost. poděkoVání patří také 
Všem, kteří sVou anonymní prací přispíVají 
ke zkValitnění Veřejného žiVota V naší 
obci. 
do noVého roku 2020 Všechno 
nejlepší, peVné zdraVí, úspěch V osobním 
i pracoVním žiVotě.
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30. 9. 2019
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 14) Byl osloven pan Vojtěch Jedlička, Šaratice ke zhotovení 

dřevěné zvoničky, která by byla umístěna na náměstí v době 
adventní a  vánoční. Cenová nabídka pana Jedličky je cca 
15 000 Kč. 

Usnesení:
 Zastupitelé souhlasí s  cenovou nabídkou pana Vojtěcha 

Jedličky, Šaratice na zhotovení obecního mobiliáře.                                                                                

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)  Obec Otnice – kolaudační souhlas s užíváním stavby II/418-

Otnice – průtah – místní komunikace a sjezdy, chodníky, 
parkovací stání.

b)  Obec Otnice – oznámení o zahájení společného územního 
a  stavebního řízení, nařízení ústního jednání pro stavbu: 
Společenské centrum za Dělnickým domem-Otnice.

c)  Rostěnice, a.s. – kolaudační souhlas k užívání stavby: Re-
konstrukce čerpací stanice PHM, Otnice.

d) E.ON-Distribuce – územní souhlas k  záměru: Přeložení 
podpěrného bodu č. 257, Otnice na parc. č. 138, 140, 163 
v k.ú. Otnice.

e)  Pavel Svoboda, Otnice – oznámení o zahájení řízení k od-
stranění stavby: Přístřešek pro osobní automobil na parc. č. 
1194/2 a 1194/3 v k.ú. Otnice.

6. Krajský úřad JmK:
 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územní-

ho rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 
1 Zásad územního rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území.

7.  Charita Hodonín – žádost o finanční příspěvek:
 Obec obdržela žádost Charity Hodonín o  finanční pod-

poru Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a  Slavkov 
u Brna (zdravotní péče). Charita poskytuje zdravotní péči 
(nesociálního charakteru) a dojíždí za pacienty i do Otnic. 
V letošním roce již bylo provedeno 140 ošetřujících návštěv 
u našich občanů.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu 

Hodonín, na zajištění zdravotní péče pro občany obce Ot-
nice, ve výši 10 000 Kč.                                8. Česká pošta – 
žádost o opravu schodiště:

 Zastupitelé projednali žádost firmy Česká pošta, s.p. Brno 
o  opravu vstupního schodiště do  pobočky České pošty 
v Katolickém domě, Dědina 46. Schodiště sedá a je zde ri-
ziko úrazu osob. K bezpečné chůzi občanů by bylo vhodné 
také posílit osvětlení vstupu do budovy. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo rozhodlo o začlenění opravy vstupního scho-

diště na Katolickém domě, Dědina 46 do plánu akcí na rok 
2020.                                                                    

9. Vyjádření obce k námitkám účastníků řízení – amfiteátr 
za Dělnickým domem:

 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí navržené vyjádření 
obce k námitkám účastníka územního řízení Ing. Jindřicha 
Matyáše k záměru obce: „Společenské centrum za Dělnic-
kým domem-Otnice.“

10. Oprava mostu 418-008 na  Pančavě – žádost o  souhlas 
obce:

 Zastupitelé projednali žádost SÚS JMK, p. o., v zastoupení 
firmou PRIS spol. s r.o., Brno, o souhlas obce se stavebním 
záměrem rekonstrukce mostu č. 418-008 na silnici č. II/418 

v ul. Pančava Otnice, se zajištěním dopravně inženýrského 
opatření a s dočasným záborem pozemků p.č. 5552, 5553, 
5555 v k.ú. Otnice.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí:
a)  se stavebním záměrem rekonstrukce mostu č.418-008 na ul. 

Pančava, Otnice
b)  s dopravně inženýrským opatřením při rekonstrukci mostu
c) s  dočasným záborem pozemků parc.č. 5552, 5553, 5555 

v k.ú. Otnice, k zajištění prostoru stavby.                                                                           

11. Návštěva příbuzných padlého vojína 2. svět. války:
 Dne 29. 9. 2019 přijela uctít do  obce památku padlého 

vojína z 2. světové války Vasilije Michajloviče Sazonova 
jeho vnučka s manželem a dvěma dcerami. Pietního aktu 
u  pomníku Rudoarmějců se zúčastnila i  členka Klubu 
vojenské historie paní Soňa Holečková. Rodina padlého 
vojína vyslovila přání k umístění jeho fotografie na po-
mník.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s umístěním fotografie padlého vo-

jína Vasilije Michajloviče Sazonova na pomník Rudoarměj-
ců.                                        

12. Veřejný prostor Květná - informace:
 Zastupitelé projednali informace o  pokračující přípravě 

projektové dokumentace k  akci: „Veřejný prostor Květná“, 
kterou zpracovává Ing. Luděk Matyáš, Lovčičky.

 Na doporučení dopravního inspektorátu Vyškov zastupitelé 
projednali návrhy řešení dopravní situace v ul. Květná a Se-
verní.

Usnesení:
 Zastupitelé souhlasí se zapracováním návrhů do projektové 

dokumentace:
a)  umístění zpomalovacích prvků na komunikaci v ul. Severní 

a Květná
b)  směr dopravy v navrhované jednosměrné ulici Květná 
c)  umístění mobiliáře mezi dětské a workoutové hřiště                                          
13. Aloiské hody 2020 – organizace pořádání:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informace zástupců TJ So-

kol Otnice a otnických stárků na organizaci a pořádání 
Aloiských hodů v roce 2020.

14. Kalendář 2020 – kulturní akce:     
 Zastupitelé vzali na  vědomí přehled kulturních akcí, 

které budou organizovány v  roce 2020. Datumy konání 
budou použity při zadání výroby stolního obecního ka-
lendáře na rok 2020.

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Řídící skupina Fair Trade v  Otnicích přihlásila obec 

do akce „Výstava na stromech“, která bude zpřístupněna 
od 5. -12. 10. 2019 v parku před ZŠ.

-  Poděkování ZO ČSCH za organizaci a přípravu výstavy 
exotického ptactva, akvaristiky a teraristiky.

-  Poděkování SDH Otnice za  organizaci akce, při které 
bylo požehnáno a slavnostně uvedeno do provozu zaří-
zení na sušení požárních hadic před hasičskou zbrojnicí. 

-  Místostarosta obce Pavel Muric informoval zastupitele 
o záměru výsadby lip v ul. Dědina.

-  Ludmila Pšenáková vznesla dotaz na možnost označení 4 
parkovacích míst pro domov LILA.

-  Starosta poděkoval všem zúčastněným zastupitelům 
za účast při akci Cezava Cup, dne 20. 9. 2019 v Otmaro-
vě.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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21. 10. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
 Bez úkolů
5. Informace k záměru výstavby 4 RD – Ivo Pšikal:
 Jednání zastupitelstva se zúčastnil pan Ivo Pšikal, Brno - 

Žebětín, který zastupitelům přednesl záměr výstavby 4 
rodinných domů na p. č. 863 a 861 v k.ú. Otnice. Zastupi-
telé se v diskuzi zabývali záměrem výstavby vodovodního 
a kanalizačního řadu na p.č. 1000/3 a 1000/4 v k.ú. Otni-
ce, které jsou v soukromém vlastnictví. Zastupitelstvo bere 
na vědomí stavební záměr výstavby 4 RD na p.č. 863 a 861 
v k.ú. Otnice a nebude požadovat vlastnictví vodovodního 
a kanalizačního řadu z výše uvedeného stavebního záměru.

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP
a)  Římskokatolická farnost Otnice – společné územní a stavební 

povolení pro stavbu: Rekonstrukce technického a  společen-
ského zázemí k občanské vybavenosti Fara -Otnice.

b) Regioprojekt Brno, s.r.o. – závazné stanovisko k  zásahu 
do významného krajinného prvku „Otnický potok“ – sou-
hlas s realizací akce: Vodní nádrž Na Zumru.  

c) Regioprojekt Brno, s.r.o. – závazné stanovisko k  zásahu 
do významného krajinného prvku „Otnický potok“ – sou-
hlas s realizací akce: Polní cesta Na Zumru.

d) Mgr. Kateřina Burešová, Jaromír Mádl, Otnice – Rozhod-
nutí o povolení změny připojení sousední nemovitosti k sil-
nici č. III/4199 Otnice-Nížkovice.

7. Krajský úřad JMK – schválení Dodatku Smlouvy o poskyt-
nutí dotace:

 Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. 
JMK058661/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK  
na realizaci projektu: Projektová dokumentace na výstavbu 
rybníku Na  Zumru Otnice. Dodatkem se mění charakter 
finanční prostředků z neinvestičních na účelové investiční. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke  smlouvě č. 

JMK058661/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
na projektovou dokumentaci výstavby rybníku Na Zumru.                                     

8. Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov – FA: 19203036 – sběr a likvidace ko-

munálního odpadu za III.Q. roku 2019.
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č.8, 

zápisu.       
9. Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
A) Zastupitelé projednali přijetí neúčelového finančního daru 

pro MŠ Otnice od:
 Honební společenstvo Otnice, ve výši 11.200 Kč.      
Usnesení: ZO schvaluje přijetí neúčelového finančního daru 

11.200 Kč pro Mateřskou školu Otnice.                                                  
B) Zastupitelé vzali na vědomí žádost ředitele Základní školy 

o možnost přidělení bytu pro nového učitele ZŠ od začátku 
školního roku 2020/2021.

10. Výsledky hospodaření obce za 3.Q. roku 2019:
 Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky hospodaření obce 

za 3.Q. roku 2019.
 Příjmy: 24 236 194,46 Kč  (82,38 %)
 Výdaje: 18 509 291,26 Kč  (74,85 %)
 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 30. 9. 

2019  – 29 966 509,55 Kč.
11. Rozpočtové opatření č. 06/2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

06/2019. 
 Příjmy: + 49 000 Kč        
 Výdaje: + 13 000 Kč
 Financování: + 36 000 Kč

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.06/2
019.                      

12. Film o obci – navýšení odměny za vícepráce:
 Starosta informoval zastupitele o dodání dokumentu o Ot-

nicích firmou ARTV Film s.r.o. Blansko. Dokument se na-
táčel celý rok 2018. Odměna za natáčení byla dle uzavřené 
smlouvy stanovena na  38-45 natočených akcí. Skutečně 
bylo natočeno 49 akcí. Zastupitelé projednali navrženou 
odměnu za  vícepráce při zhotovení dokumentu ve  výši 
30 000,- Kč. Bude též zakoupen externí disk k archivaci fil-
mové verze v kvalitě Full HD.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  navýšením odměny pro ARTV 

Film s.r.o. Blansko za vícepráce při zhotovení dokumentu 
o obci Otnice ve výši 30 000,- Kč + DPH a souhlasí se za-
koupením externího disku na archivaci dokumentu.                        

13. Kniha Otnice a Vyškovsko z nebe – informace:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci o  dodání knih Ot-

nice a Vyškovsko z nebe. Knihy jsou nabídnuty k prodeji 
na obecním úřadě za cenu 150 Kč. 

14. Žádost o spolupořádání koncertu – farnost Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost Římskokatolické farnosti Ot-

nice o pomoc obce při zajištění pořádání koncertu hudební 
skupiny GOOD WORK, který se bude konat v neděli 23. 2. 
2020 v 15,00 hod., v kostele sv. Aloise. Cena za vystoupení 
je ve výši 35 000,- Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje spolupořádání koncertu skupiny 

GOOD WORK dne 23. 2. 2020, společně s Římskokatolic-
kou farností Otnice.                              

15. Žádost o  zachování pořádání Aloiských hodů – TJ Sokol 
Otnice:     

 Zastupitelé vzali na vědomí žádost TJ Sokol Otnice o zacho-
vání pořádání Aloiských hodů v roce 2020. Pořádání hodů 
je závislé na domluvě organizace a stárků. Obec požaduje 
zachování tradičního průběhu hodových oslav (požehnání 
stárků, krojovaný průvod obcí, hodová zábava).

16. Žádost o pronájem bytu – Vladislava Zicháčková
 Zastupitelé se zabývali žádostí paní Vladislavy Zicháčkové, 

Otnice o krátkodobé pronajmutí obecního bytu v ul. Bože-
ny Němcové 49 do 31.8.2020, z důvodu tíživé rodinné situ-
ace. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje krátkodobé pronajmutí obecního 

bytu v ul. Boženy Němcové č. 49 do 31. 8. 2020, pro paní 
Vladislavu Zicháčkovou, Pod Vodárnou 496, Otnice.                                                                                                                     

17. Návrhy rekonstrukce knihovny – RAAN atelier
 Zastupitelé projednali předložený návrh firmy RAAN ate-

lier Brno na rekonstrukci knihovny. Návrh je zdařilý, byly 
vzneseny jen malé doplňující návrhy. Zastupitelé schvalují 
další pokračování spolupráce s atelierem.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rekon-

strukce knihovny od RAAN atelier Brno a souhlasí s dalším 
pokračováním spolupráce.                                   

18. Pořízení výtahu v budově Radnice – záměr 
 Starosta informoval zastupitele o stále větším počtu dotazů 

od občanů na možnost pořízení výtahu do budovy Radnice. 
Po konzultaci s odborníkem je možné tento záměr realizo-
vat. Obec zadá vypracování projektové dokumentace.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby výtahu do budovy 

Radnice.                   
19. Plánovací smlouva s obcí – RCH architects
 Zastupitelé vzali na  vědomí návrh Plánovací smlouvy 
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s  RCH architects na  výstavbu inženýrských sítí a  komu-
nikací na  pozemcích obce, které jsou dotčeny záměrem 
výstavby 27 rodinných domů. Na žádost zastupitelů bude 
návrh Plánovací smlouvy projednán po prostudování všech 
materiálů na příštím jednání zastupitelstva obce.

20. Smlouva o zřízení služebnosti, žádost k realizaci hornické 
činnosti – MND a.s.

 Zastupitelé projednali žádost MND, a.s. Hodonín o  vyjá-
dření k  realizaci hornické činnosti na parc. č. 6464 v k.ú. 
Otnice a  návrh Smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, která se týká zapojení sondy Otnice 101 do distribuč-
ní sítě GasNet, s.r.o. Dotčenými pozemky v majetku obce 
jsou parc. č. 6467, 6479, 6643, 6674. Služebnost se zřizuje 
za úplatu 11 517 Kč. 

Usnesení:
a) Zastupitelstvo souhlasí s realizací hornické činnosti – do-

bývání ložiska zemního plynu, sonda Otnice 101 na parc.č. 
6464 v k.ú Otnice.                                 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na obecních pozemcích parc. č. 6467, 6479, 
6643, 6674 v k.ú. Otnice za úplatu 11 517 Kč.                                                                                                                           

21. Žádost s uložením vodovodní přípojky – Jiří Strachoň
 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jiřího Strachoně, Slav-

kov u Brna, který zastupuje pana Filipa Bureše a paní Kláru 
Konečnou, Otnice č.p. 208, o souhlas k umístění vodovodní 
přípojky a vodoměrné šachty pro rodinný dům Pančava 208 
do obecního pozemku parc.č. 568 v k.ú. Otnice.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  uložením vodovodní přípojky 

a  vodoměrné šachty do  obecního pozemku parc.č. 568 
v k.ú. Otnice, dle projektové dokumentace pana Jiřího Stra-
choně, Slavkov u Brna.                                                                                     

22. Žádost s uložením inženýrských sítí – Ing. Hana Tupá
 Zastupitelstvo projednalo žádost paní Ing. Hany Tupé, Roz-

drojovice, která zastupuje pana Jana Kaloudu, Otnice č.p. 
410, o vyjádření územního souhlasu k umístění kanalizač-
ní, vodovodní a  plynové přípojky pro novostavbu domu 
(parc.č. 754/3) do obecního pozemku parc.č. 787/1 v k.ú. 
Otnice. Obec upozorňuje na  křížení výše uvedených pří-
pojek s  vedením veřejného osvětlení. Před zásypem obec 
zkontroluje stav uložení přípojek.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  uložením kanalizační, vodovod-

ní a plynové přípojky do obecního pozemku parc.č. 787/1 
v k.ú. Otnice, dle projektové dokumentace Ing. Hany Tupé, 
Rozdrojovice.                                                                                      

23. Stavební úpravy garáže – souhlas obce -p.č. 402/1
 Zastupitelstvo projednalo žádost Marka a Milady Vikturno-

vých, Školní 315, Otnice o souhlas majitele sousedního po-
zemku se stavebními úpravami garáže u rodinného domu 
na parc.č. 402/1 v k.ú. Otnice. Obec je vlastníkem soused-
ních parcel č. 400/2, 402/2, 404/2. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí se stavebními úpravami garáže u ro-

dinného domu Marka a Milady Vikturnových, Školní 315 
Otnice na parcele č. 402/1.                              

24. Souhlas s umístěním stavby – p.č.1010/1 a 1010/2
 Zastupitelé se zabývali žádostí Ing. arch. Heleny Jakubcové, 

Újezd u  Brna, která zastupuje investory záměru výstavby 
dvojdomku na parc.č. 1010/1 a 1010/2 v k.ú. Otnice, man-
žele Gabrielu a Radislava Smejkalovy, Újezd u Brna o sou-
hlas obce s umístěním a realizací stavby. Dle schváleného 
Územního plánu je v této lokalitě povolena výstavba rodin-
ných domů. Obec však nevlastní pozemky pro uložení sítí, 
veřejného osvětlení a chodníku.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby dvojdom-

ku na  parc.č. 1010/1 a  1010/2 v  k.ú. Otnice. Upozorňuje 
investory, že obec nevlastní pozemky pro vybudování in-
ženýrských sítí, veřejného osvětlení a chodníku k nemovi-
tostem.

25. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – 
p.č. 787/1

 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene“ č. 1030053476/002, mezi obcí 
Otnice a E.ON Distribuce a.s. Akce má název „Otnice, ka-
bel NN Kalouda“. Věcné břemeno se zřizuje do pozemku 
p.č. 787/1 v k.ú. Otnice, bude zpoplatněno částkou 5 000,- 
Kč. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene“ č. 1030053476/002, do pozem-
ku p.č. 787/1, mezi obcí Otnice a E.ON Distribuce a.s. 
                                  

26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Dne 17. 11. 2019 bude v Dělnickém domě, při příležitosti 4. 

výročí digitalizace kina a 30. výročí od Sametové revoluce, 
promítnuta dlouhá verze dokumentu o Otnicích.

-  Poděkování ZO ČZS za organizaci babských hodů dne 12. 
10. a přednášky o Napoleonovi dne 17. 10. 2019.

 -  Starosta informoval zastupitele o  možnosti nákupu vrat-
ných plastových kelímků na podávání nápojů při venkov-
ních akcích.

 -  Obec nestihne v termínu podat žádost o dotaci na výstavbu 
cyklostezky, z  důvodu dosud nevydaného stavebního po-
volení. Žádost o dotaci bude obec podávat až v roce 2020, 
společně s městem Újezd u Brna.

-  Místostarosta Pavel Muric informoval zastupitele o  vyty-
čení obecních pozemků Pozemkovým úřadem a o výsadbě 
nových stromů v ul. Dědina, parku před ZŠ a u rybníka.

11. 11. 2019
4. Kontrola minulého zápisu:
 Bod 19) Plánovací smlouva s RCH architects – bude pro-

jednáno samostatným bodem tohoto zasedání ZO.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Obec Otnice – zahájení společného územního a stavební-

ho řízení formou veřejné vyhlášky k záměru výstavby akce 
„Stezka pro chodce a cyklisty, Otnice“. 

b) Rostěnice, a.s. – souhlas k realizaci vodní nádrže „Rybník 
Neset“.

c) M&M reality Invest, a.s. – ověření zjednodušené dokumen-
tace skutečného provedení stavby pro RD č.p. 171, Otnice.

6. Faktury ke schválení
 ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou – FA: 9100000702 – vy-

bavení pro zásahovou jednotku SDH Otnice. Spolufinanco-
váno z DP Podpora JSDH obcí JMK na základě smlouvy č. 
JMK060281/19/OKH.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č.6, 

zápisu.                       
7. Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali a schválili:
a) Vyúčtování skutečného příspěvku obce pro ZŠ a MŠ Otni-

cena rok 2019.
Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení finančního příspěv-

ku pro ZŠ a MŠ Otnice na  rok 2019 s  rozdílem -116 000 
Kč,oproti původnímu rozpočtu.   

b) Žádost Základní a Mateřské školy Otnice o zakoupení 15 ks 
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sazenic stromků, včetně ochranného oplocení a kůlů. Zá-
kladní škola chce motivovat žáky k  lepšímu vztahu k pří-
rodě a životnímu prostředí. Každá třída vysadí jeden strom 
v okolí školy.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nákup 15 ks sazenic stromků, včet-

ně ochranného oplocení a kůlů, které vysadí žáciZŠ a MŠ 
Otnice. 

8. Plán inventur na rok 2019:
 Starosta předložil plán inventur na r. 2019 a složení dílčích 

inventarizačních komisí. Fyzickou inventuru je nutné pro-
vést k 31. 12. 2019. Složení komisí je přílohou zápisu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje „Plán inventur na rok 2019 a slože-

ní dílčích inventarizačních komisí.                                                     
9. Rámcová smlouva o Dílo – Raan atelier s.r.o. Brno:
 Zastupitelé projednali návrh Rámcové smlouvy o  Dílo 

s RAAN atelier, s.r.o. Brno na projektové práce a konzultace 
k záměru rekonstrukce místní knihovny v prostorách obec-
ního úřadu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Rámcovou smlouvu o  Dílo č. 

22102019 s  RAAN atelier s.r.o., Optátova 708/37, Brno 
na  projektové práce a  konzultace k  záměru rekonstrukce 
knihovny.                                                                                         

10. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí – Povodí 
Moravy s.p.:

 V rámci přípravy projektové dokumentace záměru výstav-
by „Polní cesty Na Zumru“ bude vyústěno 5 odvodňovacích 
trubních propustků do otnického potoka, který je v majet-
ku Povodí Moravy, s.p.Zastupitelé vzali na  vědomí návrh 
Nájemní smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti s  Povodí Moravy s.p., ve  které je předmětem 
nájmu 220 m2 na pozemku parc.č. 5588. Z důvodu rozpra-
cované přípravy projektové dokumentace a nejasnosti doby 
realizace výstavby polní cesty bude tento bod projednáván 
na některém z dalších zasedání zastupitelstva.

11. Žádost o výpůjčku sálu Dělnického domu:
 Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti Kalimero, 

z.s. Těšany, ovýpůjčku sálu Dělnického domu na den 8. 12. 
2019 z důvodu veřejného představení muzikálu „V peřině“, 
ve kterém účinkují i mažoretky z Otnic.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 

pro společnost Kalimero z.s. Těšany, na den 8. 12. 2019.                                                              
12. Žádost o souhlas s projektovou dokumentací opravy kana-

lizace – VaK Vyškov:
 Zastupitelé se zabývali žádostí VaK Vyškov, a.s., o souhlas 

s projektovou dokumentací pro provedení stavby: „Oprava 
kanalizace Otnice, stoka B, úsek Š5-OK1“. Navrženou stav-
bou budou dotčeny obecní pozemky parc. č. 163, 166/1, 
171, 1461/6 v k.ú. Otnice. Po dokončení stavby budoupo-
zemky uvedeny do původního stavu.

Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  projektovou dokumentací, před-

loženou VaK Vyškov, a.s., k  provedení stavby: „Oprava 
kanalizace Otnice, stoka B, úsek Š5-OK1“. Stavbou budou 
dotčeny obecní pozemky parc. č. 163, 166/1, 171, 1461/6. 

13. Soubor rodinných domů Otnice – RCH architects – mate-
riály ke schválení:

 Zastupitelé projednali předložené dokumenty od  firmy 
RCH architects s.r.o., Svratecká 862, Židlochovice, které se 
týkají záměru výstavby: „Soubor rodinných domů, Otnice“:

A) Zastupitelé projednali návrh Plánovací smlouvy s  firmou 
RCH architects s.r.o, Židlochovice. Dle smlouvy budou 

výstavbou inženýrských sítí a komunikací zatíženy obecní 
pozemky par.č. 163, 171, 202, 1468/3, 6811 v k.ú. Otnice. 
Výstavbou pouze inženýrských sítí budou zatíženy obec-
ní pozemky parc.č. 166/1, 6869 v k.ú. Otnice a napoje-
ním na stávající zpevněnou plochu bude zatížen obecní 
pozemek parc.č. 1561 v k.ú. Otnice. Záměr zatížení po-
zemků byl zveřejněn na úřední desce od 2. 10. do 21. 10. 
2019. Nově vybudované komunikace a  veřejné osvětle-
ní budou po kolaudaci bezplatně převedeny do majetku 
obce.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí Ot-

nice a RCH architects s.r.o., Židlochovice, týkající se výstav-
by „Soubor rodinných domů, Otnice“, na výše uvedených 
obecních pozemcích.               

B) Zastupitelé projednali žádost RCH architects s.r.o., Žid-
lochovice, zastoupené Ing.  Veronikou Káňovou, Brno 
o  souhlas s  vynětím části (83,6 m2) pozemku parc.č. 
1468/3v kú. Otnice ze Zemědělského půdního fondu 
(ZPF). Důvodem k vynětí části pozemku je realizace bu-
doucí komunikace.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s vynětím části (83,6 m2) po-

zemku parc.č. 1468/3 v k.ú. Otnice ze ZPF pro RCH archi-
tects s.r.o., Židlochovice, na výstavbu budoucí komunikace.                                                                                                   
C) Zastupitelé vzali na vědomí žádost RCH architects s.r.o, 
Židlochovice, zastoupené Ing.  Veronikou Káňovou, Brno 
o souhlas s kácením stromů na obecním pozemku parc.č. 
171 v k.ú. Otnice. Jedná se o 2 ks trnovník akát a 1 ks jasan 
ztepilý. 

 V  Rozhodnutí bude nařízena i náhradní výsadba stromů.
14. Amfiteátr za Dělnickým domem – informace:
 Starosta obce podal zastupitelům informace ze schůzky 

dotčených účastníků k  společnému územnímu a  staveb-
nímu řízení na  akci: „Amfiteátr za  Dělnickým domem“. 
Na schůzce byly vzneseny námitky účastníků řízení k pro-
jektové dokumentaci. Obec zapracuje relevantní připomín-
ky do projektové dokumentace.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se Zpětvzetím žádosti o stavební povo-

lení k záměru výstavby Amfiteátru za Dělnickým domem 
a s přepracováním projektové dokumentace.       

15. Žádost o finanční příspěvek – Domov pro seniory, Sokolni-
ce:

 Zastupitelé projednali žádost o neúčelový finanční dar pro 
Domov pro seniory Sokolnice p.o., na  různé aktivizační 
činnosti, které jsou velmi důležitou a nedílnou součástí prá-
ce zaměstnanců i klientů. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje neúčelový finanční dar ve  výši 

5 000,- Kč pro Domov pro seniory, Sokolnice p.o.                                                                                          
16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Dne 17. 11. 2019 bude v Dělnickém domě, při příležitosti 4. 

výročí digitalizace kina a 30. výročí od Sametové revoluce, 
promítnut dokument o Otnicích: „Otnice, jak se žilo roku 
2018“.

-  Poděkování ZO ČZS za organizaci Festivalu řemesel a ruč-
ních prací dne 9. 11. 2019 v Dělnickém domě.

-  Dne 16. 11. 2009 se uskuteční akce: „Uzavírání pramene“. 
Sraz v 17 hod před ZŠ.

-  Starosta informoval zastupitele o podání žádostí na OPŽP 
o  dotace na  výsadbu ovocného sadu, výsadbu krajinných 
prvků a hospodaření se srážkovou vodou na ZŠ.
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••	StaroStovy	StaroSti	••

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v neděli 1. prosince jsme prožili první ad-

ventní odpoledne v sále dělnického domu 
při již tradičním Vánočním koncertu, ten-
tokrát s kapelou Dambořanka. Také se roz-
svítil náš vánoční strom, u kterého jsme si 
o týden později společně zazpívali a který 
tak symbolicky připomenul začátek před-
vánočního adventního času. Toto období 
by mělo být ve znamení zklidnění, srovná-
ní si myšlenek a také bilancování uplynulé-
ho roku. Bohužel dnešní hektická uspěcha-
ná doba naopak nahrává shonu, nervozitě 
a všude přítomnému „zoufalému nedostat-
ku času“. Chtěl bych vás všechny poprosit, 
abychom se všichni pokusili sami v  sobě 
na chvíli zastavit a podívat se, kolik velmi, 
velmi důležitých, zdánlivě nepodstatných 
věcí, nám denně ve spěchu utíká mezi prsty. 
Každý si jich jistě při té své chvilce zamyšlení 
najdeme několik… A pak už jen maličkost. 
Něco s tím udělat. 

Zmínil jsem bilancování uplynulého roku, 
a tak mi dovolte, abych zde jmenoval někte-
ré významné akce, které  se nám podařilo 
v  obci letos dokončit. Z  oblasti investic se 
nám v letošním roce podařilo ve spolupráci 
se SÚS JMK a firmou Strabag a. s. dokončit 
opravu části průtahu obcí, kde byla vybudo-
vána parkovací místa a  autobusová zastáv-
ka v ulici Na Konci s celkovým ozeleněním 
a výsadbou keřů podél silnice. V ulici Dědina 

byla provedena kompletní oprava chodníku 
od domu Josefa Foltýna až po dům Zbyňka 
Daňhela, kterou provedla firma Prostavby, a. 
s. Také jsme se zabývali přípravou projekto-
vých dokumentací investičních záměrů obce, 
jako je např. výstavba cyklostezky, výstavba 
nového rybníku Na Zumru a přístupové ces-
ty k němu, výstavba parkoviště a klidové zóny 
v prostorách ulice Květná a jiné. Většina zámě-
rů má již projektové dokumentace připravené 
a nyní je čas získat stavební povolení a dostatek 
financí na realizaci těchto záměrů. Na Operač-
ní program životního prostředí byly odeslány 
žádosti o dotace na výsadbu biokoridoru a bio-
centra v Poltni, na výsadbu obecního ovocného 
sadu podél cesty k Sadkovu a výstavbu záchytné 
nádrže v areálu školy pro zadržení dešťové vody 
a  jejího následného využití. Podařilo se nám 
též vybudovat nové workoutové hřiště, upravit 
točnu v ulici Za Drahy a jiné akce, které oboha-
tily a zkrášlily naše prostředí, ve kterém žijeme. 
Co se nám prozatím nepodařilo dotáhnout 
až ke stavebnímu povolení, je výstavba spo-
lečenského centra za  dělnickým domem. 
Projektová dokumentace nám byla dodána, 
avšak při jednání stavebního úřadu s účast-
níky řízení byly od některých občanů obce 
podány námitky proti výstavbě tohoto zámě-
ru. Při ústním jednání přímo na místě jsme 
nabídli sousedním majitelům nemovitostí 
ústupky z  našeho záměru směrem k  jejich 
námitkám. Avšak z důvodu podání námitek 

několika dalších občanů jsme vzali zpět žá-
dost o  stavební povolení. Pokusíme se tedy 
změnou projektové dokumentace vyhovět 
námitkám a snad se nám podaří v příštích 
letech vybudovat společenské centrum, které 
bude sloužit nám všem. 

Hodnocení je vždy velmi složité. Mnohé věci 
a  činy jsou posuzovány subjektivně jednotli-
vými hodnotiteli s  různým názorem či před-
stavou. Někdy i bez znalosti širších souvislostí. 
Přesto z reakce značné části vás, kteří svůj názor 
prezentujete na setkáních s námi zastupiteli, je 
cítit spokojenost s proměnami a rozvojem naší 
obce. Jsem přesvědčen o tom, že každé úspěš-
ně zvládnuté období vytváří dobrý základ roku 
následujícího. Proto se s určitým optimismem 
dívám i do budoucna.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na tom, co se u nás v obci poda-
řilo a co tady máme hezkého. A že se vždycky 
ne všechno úplně podaří? I to je lidské.  Zá-
roveň připomínám, abyste kdykoliv zavolali, 
napsali nebo osobně přišli, máte-li jakýkoliv 
námět, připomínku, či stížnost. Společně se 
pokusíme najít řešení, bude-li to jen trochu 
možné.

Milí občané, přeji všem krásné, klidné, přá-
telské a požehnané Vánoce, dětem i dospě-
lým alespoň částečně splněné sny a v závěru 
roku pár dní odpočinku strávených v klidu se 
svými blízkými.

Pavel Mezuláník, starosta obce 
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Životní prostředí v naší obci nám není 
lhostejné, a proto se snažíme obec a oko-
lí stále ozeleňovat. Například levandulo-
vými záhony, anebo výsadbou stromů.

Náhradní výsadbu za pokácené pře-
rostlé a staré jehličnany v  ulici Dědina 
provedli zaměstnanci obce v listopadu 
letošního roku. Celkem bylo vysázeno 
deset lip srdčitých, které budou nava-
zovat na již vzrostlé lípy před rodinný-
mi domy Hložků a Pejcalů. Je škoda, že 
stromy jsou sotva vysázené a už se něko-
mu podařilo na dvou lipách ulomit špice 
a tím stromek částečně znehodnotil pro 
jeho další růst.

Základní škola se též ve spolupráci 
s obcí zapojila s dětmi do výsadby stro-
mů. Každá třída vysázela strom, o který 
se v  rámci výuky bude starat. V  okolí 
školy bylo vysázeno 15 různých dřevin.

Akční hasiči si za svoje finance také 
zakoupili 20 stromů, které v  rámci bri-
gády vysázeli na obecním pozemku za 
starým rybníkem.

Manželé Šárka a Lubomír Fialovi se 
dobrovolně zapojili do zakoupení a vý-
sadby dalších dvaceti různých stromů, 
které byly vysázeny v parku před základ-
ní školou.

Společnost Zeni v rámci snížení uhlí-
kové stopy obstarala dodání 50 ovocných 
stromů, které byly vysázeny též na obec-
ním pozemku nad starým rybníkem.

Je vidět, že zeleň, voda a příroda začí-
ná byt poslední dobou hodně diskuto-
vané téma a díky našim dobrovolníkům 
a nadšencům, kterým toto téma není 
lhostejné, se snad podaří pro naše a další 
generace aspoň v malé míře pro přírodu 
něco zachránit.

Vedení obce tímto děkuje všem dár-
cům a brigádníkům, kteří se podíleli na 
výsadbě 115 dřevin.

   Pavel Muric, místostarosta 

Ozeleňujeme 
obec a okolíOBECNÍ ÚŘAD – DOVOLENÁ

23. 12. 2019 - 1. 1. 2020.
Poslední úřední den 
bude 20. 12. 2019.
 
KNIHOVNA – DOVOLENÁ
23. a 30. 12. 2019.

POPLAtKy NA rOK 2020 
bude možné uhradit na poklad-
ně obecního úřadu od 6. ledna 
2020.
• Poplatek za komunální odpad 

ve výši 500 Kč/osoba/rok
• Poplatek za psa ve výši 100 Kč/

1 pes, 150 Kč/každý další pes

 OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ OBčA-
Ny o vyplnění formuláře Ohlášení 
k místnímu poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, který vám byl 
doručen s tímto zpravodajem.

Vyplněný formulář prosím ode-
vzdejte do 31. 3. 2020 na obecním 
úřadě. Doručit lze také elektronicky 
na e-mail: stepankova@otnice.cz.

FIrmA rESPONO OzNAmujE,
že první svoz komunálního 
odpadu v  roce 2020 proběhne 
mimořádně v pátek 3. ledna.

Obecní úřad žádá občany, aby současně s placením poplatku za psy nahlásili číslo čipu. 
Upozorňujeme, že čipování psů je povinné od ledna 2020.
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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.

DÁrKy PrO ty, 
KtEré mÁmE rÁDI

Asi jsem dostal příležitost znovu 
zažít, že nic není jen tak. Byl jsem 
v  obchodě. Za účelem obstarat věci, 
které jsou potřeba do farnosti. A už 
jsem vlastně měl dát u pokladny mís-
to dalšímu, ale ještě mě upoutal ná-
zev menší knížky – Ježíšek podává 
ruku od autora Eduarda Martina. Je 
pravda, že už jsem od něj něco četl. 
Skoro každý den se do ní dívám, tře-
ba mi to vydrží do vánočních svátků. 
Ještě navíc mám dojem, že jsem ji 
dostal, abych si to nenechal jen pro 
sebe. Díky za to. 

Tak se můžeme spolu podívat 
na zamyšlení s  názvem v  nadpisu:  
Dárky pro ty, které máme rádi. 

Rozbalila jsem dárek. Čtyřletý chla-
peček připravoval dárky sám a při-
pravoval je tajně. Netušili jsme, jaké 
dárky chystá. Dozvěděl se, že dárky 
nenosí Ježíšek. Rozhodl se, že když 
tomu tak je, pak ten, kdo rozdává ra-
dost a naděluje dárky, bude on. Byla 
jsem zvědavá. Velmi zvědavá. První 
vánoční dárek, jaký od syna dosta-
nu… Oceňovala jsem už to, že se vů-
bec rozhodl mě obdarovat. A těšila mě 
radostná samozřejmost, s jakou ozná-
mil, že bude nadělovat. Pokud se dítě 

naučí, že dělat radost je něco hezkého 
a samozřejmého, bude dárkem pro ty, 
se kterými bude žít. Dárek jsem roz-
balila.

Užasla jsem. Dal mi lokomotivu. 
Vzal jednu ze svých nejmilejších hra-
ček. Lokomotivu, s  kterou tak rád 
jezdí po koberci. K  čemu mi bude lo-
komotiva? Ale dala jsem mu pusinku 
a snažila se, abych se nerozesmála a 
nerozesmutnila ho tím. Pokud člověk 
někomu, koho má rád, něco dává, 
je to hezké, i když je dárkem třeba 
něco, co obdarovaný nepotřebuje. Tu 
lokomotivu jsem si schovala. Občas 
jsem ji chlapečkovi půjčovala, proto-
že si s  ní chtěl hrát. Jinak čekala na 
poličce v knihově… abych na ni neza-
pomněla.

A nezapomněla jsem na její vzkaz. 
Když člověk někomu něco dává, měl by 
zvážit, jestli to není vzácné jen z jeho 
hlediska. Měl by se zamyslet i nad tím, 
zda to vzácné i z  hlediska toho, koho 
obdarovává. Zdá se to samozřejmé, 
kolik je však těch, co rozdávají dárky 
podle toho, co považují za drahocenné 
sami, a ne z  hlediska obdarovaného. 
Nejde jen o dárky, které se dají zabalit 
a předat. Kolikrát člověk někomu dává 
dárek a nenapadne ho, že to je……“Lo-
komotiva.“ 

Že to je něco, co považuje za nádher-
né jen on sám. Ale ten druhý to neocení. 

Anebo ocení ze zdvořilosti. Kolik jsem 
rozdala „lokomotiv“ a neuvědomila si 
to? A ještě jsem se divila, že ti, kterým 
jsem takový dárek dala, ho neocenili 
tak, jak bych si přála. Lokomotiva leží 
na poličce v knihovně. Jako výzva. Ne-
chystám se někomu věnovat jen něco 
podle svého výběru? Něco, co za krás-
ný dárek považuji jenom já? Zamys-
lela jsem se nad tím, co by druhému 
udělalo radost? Nad tím, po čem by 
toužil? Kolik lidí rozdává lokomoti-
vy a nenapadne je, že by mohli da-
rovat něco, nad čím by obdarovaný 
zajásal.

Děkuji za tuhle lokomotivu. I když 
se to na první pohled nezdá, je pro mě 
dárkem, za který jsem dodnes vděčná. 
Tolik lidí kolem nás čeká na nějaký 
dárek. Třeba jej nepojmenovávají. Ně-
kdy to může být něco zdánlivě malého 
a nepatrného. Zdánlivě bezcenného. 
Bezcenného? Pro toho, kdo dostane, 
může být takový dárek vzácný, jako 
kdyby dostal zlatou cihlu. Vlastně 
ještě vzácnější. Nechávám se oslovit 
z poličky v knihovně. Na poličce na mě 
čeká oslovení. Ještěže jsem dostala loko-
motivu.

Vše dobré, pohodu a možná něja-
kou podobnou zkušenost přejme jeden 
druhému.

P. Pavel Buchta

BOHOSLuŽBy 
V DOBě 
VÁNOčNÍCH 
SVÁtKů:

Neděle	 22.	prosince	 9:30	hodin

Úterý	 24.	prosince	 22:00	hodin

Středa	 25.	prosince	 9:30	hodin

Čtvrtek	26.	prosince	 9:30	hodin

Neděle	 29.	prosince	 9:30	hodin

Úterý	 31.	prosince	 16:00	hodin

Středa	 		 1.	ledna	 9:30	hodin
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Kalendář hlásí Tvůj velký den,
do číše víno nalít si dej
a na léta minulá zavzpomínej.
V srdci Tě bude jistě hřát,
když Ti budou všichni přát.
Až jednou sníh do vlasů Ti padne,
Tvůj úsměv na tváři nikdy neuvadne.
Jak život šel, prošel jsi spoustu cest
a nás snažil ses stále k dobru vést.
Táto, táto, tatínku, tys měl vždy rád maminku.
Tys vždycky frajer byl
a na nás ses nikdy dlouho nezlobil.
Tatínku děkuji, Ty rozdal ses pro všechny.

A zase ti Bačíci! Ne každá rodina se k sobě chová tak hezky, jako právě ta moje. No, povězme si to na rovinu: kdo by 
uspořádal oslavu narozenin, na kterou jistě oslavenec nikdy nezapomene? Retro styl, bohatá tombola, Olinka Baričičová.... 

V měsíci říjnu se pořádala oslava Lea Bačíka k sedmdesátým narozeninám. Na oslavě našeho milovaného manžela, tatín-
ka, dědečka, bratra, strýce... se sešla snad celá rodina, aby oslavila jeho nezapomenutelnou sedmdesátku. Velmi příjemné 
setkání ozvláštnila zpěvačka Olinka Baričičová s kamarády, kteří nás těšili svým krásným zpěvem a hudbou. Nechyběla ani 
tombola tak, jako na každé oslavě naší rodiny. Později se k našemu večeru připojil i DJ Luďa, který zbytek večera doprovázel 
písničkami, na které jsme si společně zatančili a pořádně se vyřádili. Končilo se až nad ránem, ovšem kdo by chodil spát, 
když mohl tančit, zpívat, jíst dobré jídlo a užívat si rodinnou oslavu? Tuto krásnou událost má na svědomí moje skvělá 
maminka, která se snaží každou oslavu narozenin dovést k dokonalosti, i když ji to vždy stojí hodně námahy. Ovšem co by 
neudělala pro rodinu. Maminka, tatínek, babička i já a ostatní jsme celou oslavu chystali a plánovali několik měsíců, ale 
stálo to za to. Bylo nádherné vidět, jak se dědečkovi derou do očí slzy radosti. Všichni zavzpomínali nejen na veselé příhody 
z dob minulých, na zážitky, ale i na styl, který byl kdysi hitem. A já si vyzkoušela, že céčka a barevné halenky měli opravdoví 
frajeři. Takoví frajeři, jaký je dodnes náš milovaný Leošek. Ten, který by se rozdal pro všechny. Kateřina Horáková

 OSLAVA NArOzENIN NAšEHO DěDEčKA LEO BAčÍKA

Koncem listopadu oslavila Ludmila 
Kaloudová, otnická rodačka, pamět-
nice a patriotka, významné životní 
výročí. Ve vzpomínkách se přenesu do 
svých začátků starostování, kdy jsem 
více komunikoval s jejím manželem 
Františkem. Ludmila Kaloudová mě 
však zaujala svým přehledem a znalost-
mi o historii naší obce, bohatou škálou 
vzpomínek a zapojením do společen-
ského života. Poprvé jsem s ní spolu-
pracoval na dopsání chybějící části 
historie naší obce do kroniky. Násled-
ně jsem ji oslovil, zda by nepřijala zod-

povědnou funkci kronikářky. Byl jsem 
velmi rád, když souhlasila. Dodnes 
nejen já, ale i pamětníci vzpomínají 
na poutavé čtení z kroniky v kanceláři 
starosty, ale i na vyprávění vzpomínek 
těch starších.

Právě ona přišla s myšlenkou obno-
vit otnický kroj. Kolik bylo kolem toho 
zjišťování, jaké vlastně otnické kroje 
byly? Dnes je bereme jako samozřej-
most. Také se s Martou Královou po-
dílela na vydání knihy o Otnicích (Na 
dobré hodince). Spolu jsme třídili a 
selektovali fotografie, které do knihy 
dáme. Nejraději by je tam dala všech-
ny. Když se zpracovávala finální verze 
časosběrného videa o Otnicích v roce 
2005, byli jsme ve studiu kameramana 
Petra v Blansku a hodnotili jsme, které 
záběry budou ve videu včetně přísluš-
ného komentáře. Podílela se také na 
knize, kterou vydal DSO Cezava, o ob-
lečení a krojích v našem regionu.  

Kdykoli volali zájemci a požadovali 
informace z historie Otnic, předal jsem 
jim telefonní číslo na 

Ludmilu Kaloudovou. Byla a dopo-
sud je schránkou informací o historii 
naší obce.  Žádná akce, na které byly 
použity otnické kroje, se neobešla bez 
její pomoci s oblékáním děvčat. Pokud 
mohla, tak se o kroje vzorně starala. 

Jejím zatím posledním počinem, ve 
kterém se plně angažovala, bylo zříze-
ní nové autobusové zastávky v ulici Na 
Konci. Jak mě někdy rozčilovala svojí 
vervou a neodbytným úsilím o její zří-
zení. Nakonec se vše podařilo, i když 
ne tam, kde měla v úmyslu. Patří jí za 
to díky od všech, kteří zastávku dnes 
využívají.

Ne, nebyli jsme vždy v názorové sho-
dě, někdy jsme se v názorech výrazně 
rozcházeli, musím však přiznat, že vy-
konala pro obec mnoho zodpovědné 
a mravenčí práce a nikdy mě neodmít-
la, když jsem ji požádal o pomoc.

Za sebe i za občany obce bych jí chtěl 
za dlouholetou spolupráci poděkovat 
a popřát hlavně zdraví ať tělesné, tak i 
duševní.

   Pavel Prokop 

Ludmila Kaloudová oslavila významné životní jubileum
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Výstava na  stromech je celorepubli-
ková akce na  podporu důstojné práce. 
Výstavy se konají každý rok v  říjnu bě-
hem Týdne důstojné práce. V  týdnu 
od  5. do  12. října bylo v  parku u  školy   
vystaveno čtrnáct plakátů zaměřených 
na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží 
slonoviny. 

Milujete čokoládu?
Křupnutí tabulky při rozlomení a jem-

nou chuť na  jazyku? Čokoláda má ale 
i svou temnou stranu. Cena za levné ka-
kao je šokující: pěstitelé žijí v  chudobě 
a původní deštný prales v Pobřeží slono-
viny v západní Africe je prakticky vyká-
cen. Velcí výrobci čokolád Mars i Nestlé 
se sice před téměř dvaceti lety zavázali, 
že přestanou při výrobě používat kakao 
sklizené dětmi. Přesto většina dnes vyro-
bené čokolády stále začíná dětskou prací.

Dětská práce je problém mimo jiné 
proto, že dětem pěstitelů se nedosta-
ne vzdělání a  ony jsou tak odsouzeny 
k tomu, aby po celý život vykonávaly jen 
fyzicky náročnou práci. Děti jsou navíc 
na práci na plantážích často prodávány či 
unášeny i ze sousedních zemí. 

Jedním ze způsobů, jak problémy 
pěstitelů kakaa řešit, je naše odpovědná 
spotřeba – tedy například to, že se při 
nákupu budeme více zajímat o  původ 
potravin a podmínky jejich vzniku. Vo-
dítkem nám při tom mohou být etické 
certifikace, jako je například Fairtra-

de.  „Známka FAIRTRADE zákazníkům 
říká, že při výrobě daného produktu byla 
dodržena základní ekonomická, sociální 
i  ekologická kritéria, že pěstitelé dostali 
za  svou úrodu spravedlivou cenu, že ne-
byla zneužita dětská nebo otrocká práce 
a  šetrně se nakládalo s  přírodními zdro-
ji,“  vysvětluje Hana Malíková z  organi-
zace Fairtrade Česko a  Slovensko, která 
výstavu CENA KAKAA pořádá.

Nestačilo pověsit plakáty jen jed-
nou

Jak jsme výstavu do parku instalovali? 
Z  organizace Fairtrade nám byl předán 
podrobný návod, jak výstavu na  stro-
my umístit, aby papírové plakáty lépe 
odolaly povětrnostním podmínkám 
a vydržely celý týden viset na stromech 
a  aby stromy nebyly nijak poškozeny. 
Takže jsme udělali vše podle pokynů 
a  ve  čtvrtek odpoledne jsme se stude-
ným větrem v  zádech pověsili plakáty 
v parku u školy. Ale ouha! Počasí výsta-
vě na stromech nepřálo. Plakáty u nás 
v  parku vydržely jen necelé dva dny. 
V  sobotu totiž začalo pršet a  do  toho 
foukal vítr, takže odpolední prohlídku 
výstavy na stromech jsme nahradili sbě-
rem spadaných plakátů pod stromy. Pla-
káty ležely schlíple na zemi: mokré, zvl-
něné, potrhané… Co s nimi? Nezbývalo 
nám, než je posbírat, vzít domů do tepla 
a  nechat usušit. Jenže zbývající plakáty 
byly taky mokré a poškozené a na stro-

mech visely „našišato“. Nedalo nám to, 
vrátili jsme se pro ně a taky je v teple usu-
šili.  I když to vypadalo, že se výstava zru-
ší, naštěstí plakáty uschly a držely pohro-
madě, takže jsme v neděli vyrazili pověsit 
část plakátů.  I když opět foukal na říjen 
nezvykle mrazivý vítr, ve kterém se nám 
prokřehlými prsty nedařilo rozvázat 
provázky, kterými byly plakáty připev-
něny, nakonec se nám povedlo většinu 
plakátů pověsit znovu. Zbývající plakáty 
jsme vrátili na stromy v pondělí. A  jeli-
kož zrovna v tom období bylo po většinu 
dnů typické podzimní počasí, po  týdnu 
jsme plakáty sundávali hodně zničené. 
Neb jak trefně řekla Dagmar Kovaříko-
vá: „Ohlodal je zub času.“  Věříme, že jste 
si Výstavu na  stromech na  téma CENA 
KAKAA prohlédli a dozvěděli jste se za-
jímavé informace spojené s  pěstováním 
kakaa. Pokud jste tuto výstavu v říjnu ne-
stihli, nemusíte být smutní, jelikož plá-
nujeme výstavu znovu vyvěsit v  květnu 
v místní knihovně.  

Autory fotografií na  plakátech jsou 
Stanislav Komínek a Lukáš Matěna, kteří 
vyrazili v roce 2018 do západoafrického 
Pobřeží slonoviny (Côte d‘Ivoire), aby 
zdokumentovali podmínky pěstování 
kakaa. 

V pondělí 2. března naši obec navští-
ví jeden z autorů výstavy, Standa Komí-
nek. můžete se těšit na jeho přednášku 
o Fairtrade. 

 Jitka Bublová

Výstava na stromech byla letos v Otnicích poprvé
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V sobotu 26. října se na brněnském vý-
stavišti konal již třetí ročník akce Word-
Camp. Tyto tři ročníky za sebou však za-
nechaly určitou uhlíkovou stopu, a proto 
se někteří účastníci této akce a obyvatelé 
obce Otnice rozhodli spojit síly a vysázet 
společně 50 ovocných stromů za účelem 
jejího vynulování.

Tým dobrovolníků se tedy ve dva-
náctičlenném zastoupení sešel v  neděli  

27. října v brzkých ranních hodinách v 
Otnicích. Společnost Zeni (https://zeni.
cz/) obstarala dodání 50 ovocných stro-
mů, kůlů a ochranných folií proti zvě-
ři. Představitelé obce pro tuto událost 
ochotně věnovali pole k vysázení, dodali 
vodu, a dokonce i zařídili vykopání děr 
pro stromky.

Po celodenní namáhavé práci vzni-
kl v obci zcela nový ovocný sad. Svým 

účelem jistě potěší kromě naší planety 
i tamní obyvatele, jelikož bude sloužit 
úplně všem kolemjdoucím, kteří si svo-
ji procházku budou moci zpříjemnit 
meruňkami, blumami, švestkami, mi-
rabelkami, rynglemi, třešněmi či jabl-
ky. Navíc nebyla využita plná kapacita 
sadu a příští rok bude doplněna další-
mi 36 stromky.

David Dirbák

Dobrovolníci vysázeli nový sad

S  myšlenkou zapojit se do kampaně 
Fairtradová města přišla Dagmar Kova-
říková, která je iniciátorkou Férových 
snídaní v naší obci a již delší dobu spo-
lupracuje s organizací NaZemi, propagu-
jící fair trade.  Společně s Danou Sekani-
novou daly dohromady partu lidí, která 
se podílí na organizování férových sní-
dani a společně požádali zastupitelstvo o 
schválení zapojení naší obce do kampa-
ně Fairtradová města. Jejím cílem je, aby 
občané, organizace a partneři, vnímali 
obec jako odpovědného spotřebitele ak-
tivně podporujícího fair trade i etické 
nakupování obecně. 

Kávu, čaj, kakao nebo banány si u nás 
nevypěstujeme. Jsou k nám dováženy ze 
zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 

Bohužel většina zemědělců za svoji práci 
nedostává odpovídající odměnu a nema-
jí podmínky k důstojnému životu jako 
my v Evropě. Aby dostali zemědělci spra-
vedlivě zaplaceno, aby mohli pěstovat 
s ohledem na životní prostředí, aby jejich 
děti mohly chodit do školy, aby děti ne-
byly unášeny k práci na kakaových plan-
tážích, proto je tady FAIR TRADE.  Fair 
trade je spravedlivý obchod. Jak můžeme 
podpořit fair trade? Řešení má v  rukou 
každý z  nás. Měli bychom se odpověd-
ně chovat při nákupech, zajímat se o to, 
odkud a za jakých podmínek se k  nám 
zboží dostává. Máme možnost řadu věcí 
ovlivnit. 

Výrobky označené ochrannou znám-
kou FAIRTRADE® můžeme v  Otnicích 

koupit v  prodejně Salvia nebo si může-
me dát fairtradový mátový či zelený čaj 
v Pohostinství U Marků. Zda si fairtra-
dové výrobky koupíme nebo ne, to je 
rozhodnutí každého z nás. Vzorem nám 
může být obecní úřad. V  jeho kancelá-
ři se již delší dobu podávají fairtradové 
produkty, například čaje a káva. Místním 
podporovatelem fair trade se stala také 
stavební firma Prostavby. 

V  pondělí 2. března se uskuteční 
přednáška pro občany, na které se do-
zvíte informace o systému FAIR TRA-
DE a jeho konkrétních přínosech. Na 
vaše otázky bude odpovídat Standa 
Komínek, který mimo jiné i osobně 
navštívil pěstitele v Africe.

Jitka Bublová

Zapojili jsme se do kampaně Fairtradová města
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 kNIHOVNA 
 ŽIJE

Tajemství knihovny
TEREZA PAVLÍČKOVÁ

Donedávna jsem žila v domnění, že náš nový dům je obyčejný, nudný a nezajímavý. Až jednou…
    Všechno to začalo ke konci školního roku, kdy jsem se dozvěděla, že se budeme stěhovat. Nebyla jsem vůbec překvapená. 

Všechno to bylo kvůli mámině práci. Žiji jenom s mámou, protože se moji rodiče rozvedli, když mi byly čtyři roky. Máma nikdy 
nevydrží v žádné práci dlouho. Hledá tu „perfektní“. Tentokrát našla podle jejích představ. Jediný háček byl v tom, že bychom 
se musely přestěhovat. S mámou mám dobrý vztah. Ale co se týče její práce, tak se vůbec neohlíží na mě: jak se cítím, když mu-
sím každý rok měnit školu a hledat si nové kamarády. Mamka ale tu práci vážně moc chtěla. Takže mi nezbylo nic jiného, než ji 
poslechnout a souhlasit se stěhováním. Z krásných Karlových Varů jsme se tentokrát přestěhovaly na jižní Moravu. Když jsme 
dorazily do malého města a našly ulici našeho nového bydliště, začaly jsme se stěhováním. Všechno bylo obyčejné a v pořádku, až 
na jedny dveře. Připadaly mi takové jiné než ostatní. Byly velmi staré, tak z minulého století. Ano, dům byl sice starší, ale uvnitř 
zrekonstruovaný. Ty dveře mě však lákaly čím dál víc. Poprvé jsem je zkusila otevřít, ale byly zamčené. Chtěla jsem je otevřít. 
Podívat se, co ukrývají. S maminkou jsme v tom domě v podnájmu. Majitelka domu na nás působila zvláštně, jako kdyby před 
námi něco skrývala. Ubíhaly dny a já jsem nemohla přestat myslet na ty dveře. Co za nimi asi je? Maminka v zásuvce kuchyňské 
linky našla několik starých klíčů. Napadlo mě vyzkoušet, jestli některý nepatří k záhadným dveřím. Ano! Patřil! Začala jsem po-
malu otevírat dveře. Otevřela je a objevila se přede mnou velká místnost. Vypadala jako knihovna. Já sama čtu velmi ráda, takže 
pro mě to bylo jako najít poklad. Začala jsem si ty knihy prohlížet a nikdy jsem o žádné z nich neslyšela. Začala jsem je hledat 
na internetu, ale žádné informace se o nich nevyskytovaly. Pokaždé když jsem knihu vzala do rukou, písmenka zmizela, nebylo 
najednou na nich nic napsáno. Dokonce ani autor, název, ani obsah! Když jsem přejela po knize prsty, zázračně se na ní objevilo 
všechno, co chybělo. Všechny knihy jsem vytáhla a poskládala do komínků. Když jsem si četla knihy, pomalu všechny obživly 
a vrátily se na místo, kde byly. Byla jsem vyděšená. Ale co se stalo potom! Sama knihovna se začala hýbat! Posunovala se sama 
od sebe. Ke mně a zpět a pak začala poskakovat. Po chvilce přestala. Stála jsem udivená a nevěděla, co to znamená. Bála jsem se. 
Nechala jsem to být a utekla pryč. Dveře jsem zavřela a utíkala do pokoje. Za tři dny jsem se ke dveřím vrátila. Otevřela jsem a 
knihovna byla pryč! Zůstala tam prázdná, holá místnost. Jen uprostřed na zemi ležela kniha. Šla jsem k ní blíž a na knize bylo 
napsáno „Nikdy se nic nedozvíš.“

     Od té doby se tam každý den chodím dívat, jestli se ta tajemná knihovna znovu neobjeví…

Jižní Morava čte
Projekt knihoven na podporu čtenářství v Jihomoravském kraji se jmenuje Jižní Morava čte.
Do čtvrtého ročníku soutěže pro děti a mládež se letos poprvé zapojila i naše obecní knihovna. 
Soutěž je určena pro děti od 4 do 15 let, pro jednotlivce i kolektivy. Děti, které ještě neumí číst a psát, mohou své dojmy z poslechové četby 

zpracovávat kresbou či malbou. Ti starší čtenáři se mohou zapojit především psaním, ale i nahráváním videí, vymýšlením komiksů apod. Důleži-
té však je, že tak mohou učinit pouze přes „svou“ knihovnu. Přihlášené soutěžní příspěvky jsou v obecní knihovně vystaveny a literární povídky 
si můžete přečíst na následující straně. Z výtvarných prací byli oceněni:  Filip Chudaszek, Marika Bosáková a Šárka Štipčáková. Z literárních 
pak Tereza Pavlíčková a Jakub Šebeček. Do krajského kola byl zaslán výtvor, který namaloval Filip Chudaszek a povídka Terezy Pavlíčkové. 
Téma soutěže se volí s ohledem na významné události daného roku.  Letošní téma bylo Tajemství knihovny. Připomnělo tak sté výročí veřejných 
knihoven v naší zemi. První  knihovní zákon z roku 1919 ukládal všem obcím povinnost založit a fi nancovat knihovnu. 

V současnosti má Česká republika nejhustší síť knihoven nejen v Evropě, ale dokonce i na světě.      
Více informací najdete na www.jiznimoravacte.cz

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Laurents Stephanie – Vynález lorda 

Randolpha
Steel Danielle – Vévodkyně
Kearsley Susanna – Beznadějný osud
Jones Sandie – Matčina hra
Coben Harlan – Na útěku
Fleet Rebecca – Výměna
Gibney Patricia – Andělé smrti
Roberts Nora – Stejně se vrátíš
Keleová-Vasilková Táňa – Tři sestry
Di Fulvio Luca – Sen, který se naplnil
Mayne Andrew – Teorie vraždy
Braithwaiteová Oyinkan – Má sestra je 

sériový vrah
Pinborough Sarah – Tiché lži
Bogdan D. L. – Zapomenutá královna

BELETRIE 
PRO MLÁDEŽ A DĚTI

Rives Karen – Něco si přej
Hoňková Iva – Andělské pohádky
Sekaninová Štěpánka – Bav se s Olafem
Reitmeyer Andrea – Mlsný ježek Toník
5minutové Spider-Manovy příběhy

Nové knihy v místní knihovně 
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Byl podzimní deštivý den. 
Takový, kdy se nejraději zaba-
líte do deky s báječnou knihou 
a plnými doušky si ji vychutná-
váte. Jste totiž rádi, že jste doma 
v suchu a  teple. Já jsem ale jel 
na  strýčkovu chatu společně 
se sestrou Jane a  bratrem Mi-
kem, kde vykopeme časovou 
schránku. Náš strýc ji zako-
pal před padesáti lety. Strýc se 
jmenoval Thomas Drake. Vím 
o  něm pouze to, že toho moc 
nenamluvil a nejraději byl sám. 
Rodina strýčka Thomase vidě-
la jednou, výjimečně dvakrát 
za  rok. Nejvíce volného času 
trávil se svým milovaným ko-
courem Nickem, nebo nějakou 
knihou. Tomas byl velký čte-
nář, vlastnil rozsáhlou soukro-
mou knihovnu. Rozkládala se 
přes celé jedno velké patro jeho 
chaty. Thomas byl archeolog, 
a podle toho co mi říkala babič-
ka, tak velmi úspěšný. Doufá-
me, že ve  schránce nalezneme 
něco zajímavého, nebo snad 
vodítko, proč Thomas zmizel. 
Strýc zmizel přesně před pa-
desáti lety. Jediné, co po  něm 
zbylo, byl dopis s  žádostí, aby 
byla schránka otevřena přes-
ně padesát let od  zakopání. 
Nesmí být otevřena o den dří-
ve, ani o  den později. Dojel 
jsem po dlouhé cestě na chatu, 
kde už mě vítal bratr. Dorazil 
pár hodin přede mnou. Mike 
ke mně přiběhl a vítal mě: „Čau 
Jacku, moc jsem se na tebe tě-
šil.’’ „Ahoj, dlouho jsme se ne-
viděli. Kde je Jane?’’ zeptal jsem 
se. „Jane prostírá k obědu, přijel 
jsi právě včas,’’ odpověděl Mike, 
mezitím mi pomohl se zavaza-
dly a šli jsme do chaty. Přivítala 
mě sestra a  objala mě: „Ahoj, 
tak ráda tě zase vidím, musíš 
mít hlad. Odlož si věci a  pů-
jdeme se najíst’’.  Během oběda 
jsme přemýšleli a dumali, co by 
mohlo být ukryto ve schránce. 
Budou tam peníze? Nebo něja-
ký poklad? Uvidíme, co přesně 
se ve  schránce nachází. Dou-
fáme však, že objevíme nějaký 
důvod, proč Thomas zmizel.

    Po  obědě, i  když prše-
lo, jsme šli schránku otevřít. 
Schránka byla zakopaná za cha-

tou u stromu, kde Thomas čítá-
val. S Mikem jsme začali kopat. 
Schránka se nacházela zhruba 
metr pod zemí. Po prvním po-
hledu na schránku nám došlo, 
že se nebude jednat o nic velké-
ho. Byla to kovová krabička se 
zlatými ornamenty po  bocích, 
o  velikosti menšího kufříku. 
Krabička nebyla zamčená ani 
zapečetěná, což nám ušetřilo 
hodně práce. Nastal ten oka-
mžik, kdy zjistíme, co strýc 
do  schránky ukryl. Byli jsme 
plní zvědavosti a  touhy. Ote-
vřel jsem schránku a  nemoh-
li jsme uvěřit vlastním očím, 
co vidíme. Chvíli jsme jen tak 
stáli a  byli zmatení, protože 
jsme našli pouze starou, mod-
rou, poničenou knihu. „Cože? 
Pouze jedna stará kniha? Nic 
víc?’’ naštvaným hlasem reago-
val Mike. Jane ho uklidňovala: 
„Klid, v  knize určitě najdeme 
něco zajímavého. Určitě se to 
nějak objasní, proč byla uvnitř 
kniha.’’ Rychle jsem knihu vytá-
hl a nervózně ji otevřel. Nic v ní 
nebylo. A  když říkám nic, tak 
myslím doslova nic. V  knížce 
nebylo jediné slovo ani čárka. 
Mike mlčky s  naštvaným vý-
razem v  tváři odešel do  chaty. 
Podíval jsem se na Jane a stejně 
jako já pouze stála a zmateně se 
koukala. „Proč by dával do ča-
sové schránky pouze prázdnou 
knihu?’’ sklesle se mě zeptala 
Jane. „Nemám tušení. Nenašli 
jsme nic zajímavého, dokonce 
ani žádné vodítko, proč strýc 
zmizel,’’ zklamaně jsem odpo-
věděl. Večer jsme nějakou chví-
li ještě přemýšleli nad tím, proč 
se ve schránce nacházela pouze 
prázdná kniha. Nenapadl nás 
žádný důvod. Rozhodli jsme 
se tedy, že tu knihu nebudeme 
prozatím nadále zkoumat. Uži-
jeme si zbytek večera a trochu 
se pobavíme, když jsme se tak 
dlouho neviděli. Mike a  Jane 
už šli spát, ale já stále přemýš-
lel. S  knihou jsem si šel sed-
nout do  Thomasovy knihov-
ny.  Thomasova knihovna byla 
doopravdy velmi rozsáhlá 
a  nádherná. Na  první pohled 
šlo poznat, že do  vytvoření 
téhle knihovny investoval ne-

malé peníze. Chápu už, proč 
v  ní trávil tolik času. Na  zemi 
byl položený rudý hebký ko-
berec. Knihovny s  knížkami 
byly vyrobeny z  tmavě hně-
dého dřeva a  na  některých 
bočních stranách se nacházela 
světla. Střed knihovny zdobi-
la dvě křesla, která stála vedle 
nádherného zdobeného stolu, 
pod kterým ležel pěkný, čer-
ný pelíšek se vzorem červe-
ných tlapek, ve  kterém spával 
Nick. Posadil jsem se do křesla 
a rozsvítil zdobenou lampičku, 
postavenou na  stolku. Otevřel 
jsem opět knihu a nemohl jsem 
uvěřit vlastním očím. Na  prv-
ní straně se objevila uprostřed 
stránky dvě slova: „Calyau-
lundo!‘‘. Neměl jsem tušení, co 
to znamená, ale bylo mi jasné, 
že tohle není normální kniha. 
Knihu jsem odložil na  stolek. 
Byl jsem najednou tak unavený, 
že jsem usnul v křesle.

     Probudil jsem se a hned 
jsem se chtěl podívat, zda se 
v  knížce něco změnilo. Jenže 
nebyla položená na stolku. Nej-
spíš brácha nebo ségra si ji vzali, 
napadlo mě. Ale přišlo mi, že se 
knihovna nějak změnila, to se 
mi nejspíš jenom zdálo. Půjdu 
se podívat, kde je Mike s Jane. 
Nejspíš už budou snídat, mys-
lel jsem si. Vstal jsem z křesla 
a šel směrem pryč z knihovny. 
Když jsem došel ke  knihov-
nám, u kterých se měly nachá-
zet dveře vedoucí z  knihovny, 
zjistil jsem, že tu dveře nejsou. 
Byla zde pouze prázdná zeď. 
Nejspíš jsem si spletl cestu, 
pomyslel jsem si. Vrátil jsem 
se zpět ke křeslům. Tam, však 
žádná křesla, ani stůl nebyl. Co 
to má znamenat? Tady ta křesla 
byla a myslím si, že ani tu cestu 
ven z  knihovny jsem nesple-
tl. Ano, knihovna je velká, ale 
abych nenašel cestu z ní? To si 
nemyslím, uvažoval jsem. Šel 
jsem zpět k místu, kde se měly 
dveře nacházet, místo však bylo 
jiné. Tam, kde měly být dveře, 
pokračovala knihovna. Zou-
fale jsem vykřikl: „Jane! Miku! 
Haló!“ A v ten moment jsem si 
byl jistý, že nejsem v knihovně 
u  strýce, protože jsem usly-

šel ozvěnu mého výkřiku. Že 
bych byl celou dobu ve  snu? 
Napadlo mě. Zaslechl jsem hla-
sitý vrzavý zvuk. Celá knihov-
na se začala najednou měnit. 
Zem se začala tak moc třást, 
až jsem se musel opřít o  jed-
nu z  knihoven. Po  chvilce vše 
utichlo. Nevěděl jsem, co mám 
přesně dělat. Rozhodl jsem se, 
že prostě půjdu a  pokusím se 
najít něco zajímavého, dokud 
se neprobudím. Přišlo mi, že 
už jdu asi tak hodinu a  stále 
se nic neděje. Zjistil jsem jen, 
že knihovna se mění každých 
patnáct minut. Doufal jsem, že 
se vzbudím a nebudu muset být 
v  tomhle zvláštním snu. Opět 
se začala knihovna třást. Otřesy 
byly větší než předtím, až jsem 
nakonec spadl na zem a všech-
na světla zhasla. Seděl jsem 
na  zemi a  přemýšlel nad tím, 
co se to vlastně děje a jaký má 
tenhle sen důvod. Najednou se 
vedle mě rozsvítila lampička. 
Chvíli potom se rozsvítila dal-
ší a  takhle to pokračovalo až 
do  neznáma. Následoval jsem 
lampy. Po nějaké době jsem se 
konečně blížil ke konci. Uslyšel 
jsem rozhovor dvou osob, dvou 
mužů. Po  chvíli jsem z  dál-
ky uviděl sedící siluety jejich 
postav. Jakmile jsem se k  nim 
přibližoval, zakřičel jsem na ně: 
„Haló, kdo jste? Kde to jsem?’’  
Jeden z nich se zasmál a odpo-
věděl: „Aaaa, nováček, vítej.’’ 
Mezitím jsem se k nim přiblížil, 
sedl si za nimi ke krbu a koneč-
ně si je mohl prohlédnout. Prv-
ní muž byl velmi veselý, mohlo 
mu být asi čtyřicet let. Byl ob-
lečený v hnědém rouchu stejně 
jako druhý muž, kterému moh-
lo být asi padesát let. Nebyl už 
tak usměvavý a veselý jako prv-
ní muž, ale nevypadal, že by ho 
něco trápilo. Starší muž se mě 
zeptal: „Chlapče, jak se jmenu-
ješ?’’ „Jack a vy jste?’’ zmateně 
jsem se zeptal. Starší odpově-
děl: „Já jsem Luke a  tohle je 
John.’’ Zeptal jsem se: „Kde to 
vlastně jsme?’’. Luke i  John se 
začali smát. „Ty to nevíš?’’ Otá-
zal se mě John. „Jsi uvnitř kni-
hy kamaráde, uvnitř Eldarin 
parma mordo česky Elfská kni-

Tajemství knihovny aneb Eldarin parma mordo
JAKUB ŠEBEČEK
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ha temna. Tahle kniha vtáhne 
ve spánku každého, kdo ji vzal 
a  otevřel přesně po  padesáti 
letech,’’ vysvětlil mi Luke. Ne-
chápavě jsem se zeptal: „Takže 
my všichni jsme uvnitř knihy?’’ 
„Ano, přesně tak,’’ odvětil John. 
„Jediná cesta, jak se z  knihy 
dostat, je ta, že splníte zkouš-
ku pána temnot. My sami ne-
víme, jak stvůra vypadá, víme 
jen, že pokud splníš zkoušku, 
dostaneš se z  knihy ven. Ni-
kdo však neuspěl,’’ vysvětlil mi 
Luke. „A co tu děláte vy? Proč 
nejdete k té stvůře a nepokusíte 
se odejít? Stejně nemáte moc 
na vybranou,’’ zajímal jsem se. 
„Náš úkol je ten, abychom ty, 
kteří se sem dostanou, dostali 
ke  stvůře,’’ odvětili.  Najednou 
oba dva vstali, rozpažili ruce 
a  začali vyslovovat nějaká, há-
dám, že elfská slova: ,,Vénëul-
callomordofírëiquin.’’. 

V  ten moment se všechno 
kolem mě proměnilo v hustou 
mlhu a  na  okamžik jsem byl 
opět v  naprosté tmě. Po  chví-
li se začala ozývat dramatická 
hudba, přesněji piano a  hous-
le.  Konečně jsem uviděl něja-
ké světlo skrz ustupující mlhu. 
Objevil jsem se ve  větší míst-
nosti. Po  obvodu černých zdí 
stály staré knihovny, u kterých 
ve  vzduchu levitovaly svíčky. 
Na stropě byl pověšený kostěný 
velký lustr. Na konci místnosti 
byl trůn, vytvořený z kostí. Ko-
lem něj se klaněli lidé. Z niče-
ho nic zafoukal silný vítr, který 
sfoukl všechny svíčky. Postup-
ně se začaly všechny svíčky 
rozsvěcovat, až na svíčky kolem 
trůnu. Na  trůnu se již nachá-
zel pán temnot osobně. Přímo 
jsem ho neviděl, ale byl asi dva 
a  půl metru vysoký. Hlubo-
kým, chraplavým hlasem pro-
mluvil. Nerozuměl jsem mu 
však ani slovo, protože mluvil 
elfsky. Stvůra si všimla, že jí ne-
rozumím. Otráveně povzdech-
la a  luskla prsty. U  nohou se 
mi objevil velký had, který mě 
uštknul do nohy a s bolestivým 
výkřikem jsem upadl na  zem. 
Pán temnot ke mně promluvil, 
ale nyní už jsem mu rozuměl: 
„Začneme jednoduše, odpověz 
mi na jednoduchou otázku. Co 
je na  světě nejmocnější?’’ Ze 
začátku jsem byl lehce zasko-
čený, vzpomněl jsem si však, 
co mi jednou řekla babička. 
Nadšeně jsem ze sebe vyhrkl: 

„Odpověď zní...’’ „Oslovuj mě 
pane!’’ naštvaně a hlasitě vykři-
kl, až mi naskočila husí kůže. 
Znovu jsem odpověděl: „Pane, 
na světě není mocnější věc než-
li dobrý příběh. Nic jej nemůže 
porazit. Nic jej nemůže zastavit 
a  žádný nepřítel jej nemůže 
zničit.’’ „Ooh, to jsem od  tebe 
nečekal, to je správná odpo-
věď.’’ Ptal se mě na další otáz-
ky, na  které jsem naštěstí znal 
odpověď. Zatím mi ta zkouška 
přišla nějaká jednoduchá, če-
kal jsem, kdy se mě zeptá a  já 
nebudu znát odpověď. „Už mě 
to unavuje, uděláme to o něco 
zajímavější,” otráveně řekl 
a  luskl prsty. Všechny svíčky 
opět zhasly. Jakmile se všechny 
naráz rozsvítily, místnost byla 
desetkrát větší a já se nacházel 
uprostřed ní. A na zemi místo 
koberce byly šedé velké dlaždi-
ce. Pán zla se zasmál a zakřičel: 
„Nechť zábava započne.’’ Zem 
se otřásla a  náhle se z  konce 
místnosti, kde neseděla ta stvů-
ra, začaly řetězově propadat 
dlaždice do neznáma. Srdce mi 
začalo bít jako o závod a s pa-
nikou jsem se rozběhl. Takhle 
rychle jsem nikdy v životě ne-
běžel, ani jsem se neotáčel. Sta-
čilo mi slyšet otřesy padajících 
dlaždic. Snažil jsem se běžet, 
jak nejrychleji jsem mohl. Žel 
mi už nestačil dech a  padají-
cí vlna dlaždic se už ke  mně 
přibližovala. Vypadalo to, že 
se stihnu k  trůnu dostat včas, 
jenže jakmile jsem byl už blíz-
ko něj, všiml jsem si, že u trůnu 
se klaní jiní lidé, a hlavně jeden 
z klanících mi připomínal Tho-
mase. To mě zarazilo a zpoma-
lil jsem, ale blížící se padající 
vlna ne. Pode mnou již mizela 
zem. Snažil jsem se ještě vyběh-
nout po  padajících dlaždicích, 
ale nestihl jsem to. Selhal jsem, 
padal jsem vysokou rychlostí 
do  neznáma. Tohle byl konec. 
Najednou jsem přestal padat 
a  objevil jsem se zpět v  míst-
nosti, kde jsme byli předtím. 
„Selhal jsi človíčku, jako všich-
ni před tebou. Od  teď budeš 
navždy můj poddaný, pokloň 
se mi!” zlostně se zasmál. Kro-
kem jsem šel k  pánu temnot 
a  vzpomněl jsem si na  nápis, 
který se objevil v  knize. Před-
tím jsem nerozuměl, co ta slo-
va znamenají. „Calyaulundo!’’ 
Teď už vím, že to v  překladu 
z  elfštiny znamená „osvětli 

stvůru“. Když jsem šel k stvůře, 
všiml jsem si, že nyní u kniho-
ven jsou louče. Rychle jsem 
běžel pro jednu z nich. „Co to 
děláš, pojď sem!’’ vstal z trůnu 
a zakřičel na mě. S loučí v ruce 
jsem běžel k  trůnu. „Zastavte 
ho!’’ zavelel. Všichni lidé u trů-
nu se na mě seběhli. Stále jsem 
běžel a  dařilo se mi vyhýbat 
poddaným, dokud mě jeden 
z  nich nepovalil na  zem. Byl 
to Thomas Drake. „Thomasi! 
Nejsi žádný jeho poddaný! Jsi 
Thomas Drake, slavný arche-
olog!’’ zakřičel jsem na  něj. 
Zaraženě se na  mě podíval. 
V  ten moment jsem ho ode 
mě odstrčil a běžel dál. Bohu-
žel neměl jsem šanci, doběhlo 
jich ke mně příliš moc. Vytrh-
li mi z rukou louč a svalili se 
na mě. „Sis myslel, že ti to tak 
jednoduše projde?’’ zasmál 
se. Náhle zakřičel bolestí. 
Za stvůrou stál Thomas s lou-
čí, ale už ne jako poddaný. Pán 
temnot upadl na zem a svíjel 
se v bolestech, až se nakonec 
proměnil v  prach. Všichni 
poddaní mě pustili a já mohl 
vstát. Celá místnost se začala 
rozpadat a  silně se otřásala. 
Přiběhl ke  mně strýc: „Pojď, 

jdeme pryč.’’ Na  konci míst-
nosti se vytvořil portál. Vběhli 
jsme do něj. 

Objevili jsme se opět 
v knihovně u strýčka. Ta ďábel-
ská kniha vedle nás se promě-
nila v prach. Strýček mě objal 
se slzami v očích: „Děkuji ti, že 
jsi mě zachránil. Myslel jsem, že 
tam budu navěky.’’ Chvílí jsme 
byli ještě v knihovně a vzpama-
továvali jsme se z toho, co jsme 
zažili. Poté jsme šli najít bratra 
se sestrou. Zjistil jsem však, že 
jsem nebyl v  té knize den, ale 
jeden rok. Thomas byl zmate-
ný ještě více než já, protože on 
si myslel, že je v knize zhruba 
měsíc. Zavolali jsme tedy čle-
nům rodiny a  všem řekli, co 
se stalo a že jsem se vrátil spo-
lečně se strýčkem. Od té doby, 
co jsme se však vrátili, jsem už 
nedokázal usnout bez rozsví-
ceného světla, nebo se jít večer 
jen tak projít. Tenhle zážitek 
si budu pamatovat do  konce 
mého života a  budu si užívat 
každičký den s myšlenkami, že 
nemusím být v té hrozné knize. 
Ale na  čtení a  knihy jsem ne-
zanevřel a rád se zase zabalím 
do deky a plnými doušky si je 
opět vychutnávám.
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rok utekl jako voda v našem rybní-
ku, po letních rybářských závodech pro 
děti pořádaných rybářským spolkem je 
tu září, a to je termín rybářských závo-
dů pro dospělé. Letos se závody usku-
tečnily 14. září, dle již vyzkoušených 
a zažitých pravidel.

Začátek závodů započal zápisem chy-
tajících v sedm hodin, o start v osm ho-
din se jako již tradičně postaral svým 
osobitým způsobem náš Poldík. Konec 
závodů byl oznámen výstřelem v 15 ho-
din a slavnostní vyhlášení pořadí s pře-
dáním cen bylo v  15:30. K  naší radosti 
se letos opět navýšil počet startujících 
rybářů ve  srovnání s  minulým rokem, 
a  to na 36 chytajících. Stále se zvyšující 
nárůst rybářů nás samozřejmě těší, ale 
zároveň nás to také zavazuje v  této akci 
pokračovat. Závodů se zúčastňují ne-

jen rybáři z  Otnic, Újezdu u  Brna, ale 
i z okolních obcí, ba i z Brna.

Počasí nám vyšlo na  jedničku, a  tak 
jsme všichni společně strávili pěkné 
chvíle a vytvořili si nové zážitky na ryb-

níku Pod Poltňou. O  tom svědčí i  fakt, 
že na rybník za námi přišli i spoluobčané 
a kamarádi, kteří se těchto závodů přímo 

nezúčastnili a  přišli se za  námi jen tak 
podívat, užít si krásný den, občerstvit se 
a načerpat novou energii do dalšího pra-
covního týdne.

S  velkou radostí musím konstatovat, 
že 1. místo konečně obsadil místní rybář, 
a  to Marcel Štěpánek, a  přerušil tak ví-
těznou vlnu rybářů z Brna. Touto cestou 
ještě jednou upřímně blahopřeji vítězi 
a  věřím, že za  rok se s  Marcelem opět 
na  rybníku sejdeme, neboť bude muset 
své prvenství obhajovat. Brňáci si již 
brousí háčky na  další ročník našich ry-
bářských závodů.

Další věc, která nám udělala velikou 
radost na  letošních závodech je ta, že 
se po dvou letech podařilo zajistit cim-
bálovou muziku, jak jsme dříve slibo-
vali, a  tou byla Donava ze sousedního 
Újezdu u  Brna.  Členové Donavy byli 
po našem pozvání upřímně rádi, neboť 

Rybáři soutěžili Pod Poltňou
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Otnice znají dobře z dob minulých. Jak 
mně sami řekli: „V  Otnicích se nám 
vždy dobře hraje, protože tam s  námi 
všichni zpívají.“ Kdo tam byl, tak to 
vše viděl i slyšel. Jsme moc a moc rádi, 
že jsme se na  tuto hudební projekci 
sešli v  hojném počtu. Děkujeme všem 
za účast. A ten, kdo tam nebyl, nemusí 
litovat a může se těšit na příští rok, je-
likož nám 12. září 2020 po rybářských 
závodech Donava opět zahraje. 

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat 
Obecnímu úřadu Otnice za podporu při 
organizování této akce a  za  financování 
cimbálové kapely Donava. Poděkování 

patří také všem našim členům RSO, kteří 
jakkoliv pomohli při realizaci těchto zá-
vodů. Díky, chlapi!

RSO pro všechny spoluobčany i přes-
polní pořádá jako každoročně akci Ště-
pán, takže všichni jste 26. prosince srdeč-
ně zváni na rybník Pod Poltňou na rybí 
speciality připravené ze sladkovodních 
ryb. Veškeré kapří speciality jsou připra-
vované z kaprů chycených v našem ryb-
níku. A kdo nerad ryby, ten s prázdným 
bříškem domů také neodejde.

Poděkování patří také všem spoluob-
čanům a ostatním návštěvníkům za to, že 
nás svou hojnou účastí podporují na na-

šich akcích, které připravujeme, a věřte, 
že to pro vás rádi děláme.

Závěrem mi prosím dovolte, abych 
vám všem jako člen výboru RSO v tom-
to vánočním čase popřál za  všechny 
rybáře příjemné prožití vánočních 
svátků, a  nejen dětem bohatého Ježíš-
ka a v novém roce hodně štěstí, pevné 
zdraví a  s  velkým přáním, ať se opět 
všichni ve zdraví, štěstí a spokojenosti 
sejdeme na  našich kulturně společen-
ských akcích v krásném prostředí ryb-
níka Pod Poltňou.

 Miroslav Tichý, 
za Rybářský spolek Otnice
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Jelikož letošní výstava nebyla okresní, ale jen místní, tak se konala mnohem dřív 
než vloni. Termín 20. a 21. září, který se jako jediný nabízel s ohledem na ostatní 
výstavy, není pro ptactvo příliš vhodný. I přes tuto skutečnost výstava proběhla opět 
úspěšně. O tom nás přesvědčily spokojené reakce dospělých i malých návštěvníků, 
kterých se za dva dny sešly bezmála dvě stovky. 

Každý rok se snažíme výstavu nějak ozvláštnit a vylepšit. Letos jsme oslovili cho-
vatele akvarijních rybiček a terarijních zvířat. A tak se sešla neobyčejná a zajímavá 
expozice této, dá se říct stále nové, ale čím dál víc oblíbené odbornosti v rámci celého 
svazu chovatelů. S přípravou byli osloveni nebo sami nabídli pomoc chovatelé, kteří 
zapůjčili svoje netradiční chovance a v mnoha případech dokonce nejsou členy naší 
organizace. Ať už to byli přespolní z  Křenovic, z Brna nebo Veronika Čermáková 
z Otnic. Při sobotní návštěvě akvarijní část obohatily jedny z nejhezčích rybiček svě-
ta, tři bojovnice pestré, nečekaně přivezené panem učitelem Kleisem a jeho dcerami. 
Mezi ptáky byla novinkou expozice okrasných bažantů. Všem samozřejmě patří za 
výpomoc obrovský dík.

V pátek před výstavou proběhlo posuzování ptáků, ze kterého vyšli vítězové letoš-
ního klání. Mezi vítězi se od loňska stala pouze menší změna. Jakub Jochman z Otnic 
znovu vyhrál mezi mladými chovateli, navíc ale získal cenu za nejlepší kolekci výsta-
vy. První místo obhájil další náš člen Pavel Jochman, druhé místo patřilo Jaroslavu 
Šedému z Křenovic a třetí místo získal Zdeněk Lejsek ze ZO Vyškov I.

Závěrem mi dovolte, abych vás všechny pozval k návštěvě výstavy drobného hos-
podářského zvířectva, kterou bychom rádi uspořádali v  příštím roce u příležitosti  
90. výročí založení prvního chovatelského spolku v Otnicích. Tato výstava proběhne 
19. a 20 září 2020 na farní zahradě. Jak se u takového výročí sluší, máme připraveny 
zajímavosti z historie, ale nezapomeneme ani na novinky z chovatelství.

Chovu zdar!
Pavel Jochman, za Český svaz chovatelů ZO Otnice

Podzimní výstava exotů
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Do Otnic jsme se nastěhovali s mojí ženou kdysi dávno. To 
se ještě na kraji vesnice pásli koně, aniž by tušili, že budou 
muset uvolnit svoje místo průmyslovému areálu. Telefonovalo 
se z  budky, tráva se kosila kosou nebo srpem a většina lidí 
chovala králíky nebo slepice. Zdejší lidé byli milí. Mimo jiné 
i svým typickým nářečím. Slučovací spojky „a“, „i“ zaměňo-
vali se spojkou „ani“. Potom věta: „Navštívili nás dědeček ani 
babička.“, vzbuzovala v  nás úsměv. Také se tu místo „krev“ 
říkalo „krííív“ a nám přistěhovaným se dodnes říká „naplave-
niny“.  (Ještě si pamatuji na první ples naplavenin, kam byli 
zváni též rodáci.)

Nedávno jsme s přáteli seděli v místním kině a zhlédli doku-
ment o životě v naší obci v roce 2018.

Bylo úžasné sledovat, kolik aktivit během jediného roku v Ot-

nicích proběhlo. A to dokument ještě nestihl vypovědět o všech 
činnostech. Třeba o tvůrcích Otnického zpravodaje ani zmínka 
(anebo jsem nedával pozor). Většina organizátorů, takzvaných 
„tahounů“, kteří se pohybovali na plátně, byli samozřejmě opět 
na značkách. Buďto pomáhali se zabezpečením hladkého průbě-
hu promítání, nebo jen podpořili svojí účastí akci, kterou pořádal 
někdo jiný. Sál byl plný.  Po skončení filmu jsme seděli s přáteli 
dál, povídali si a nechtělo se nám domů. Kam jsem se podíval, 
samé úsměvy. Přitom mě napadlo, že tady bydlíme už 35 roků a 
jsme tady šťastní. Komu za to ale poděkovat?

Tak tedy díky všem „rodákům“ i „naplaveninám“, kteří se na 
sebe nemračí a snaží se vytvořit něco krásného pro ostatní, aby 
nám tady společně bylo dobře. 

Vladislav Pšenák

Šťastná naplavenina

V neděli odpoledne jsme se sešli v děl-
nickém domě, abychom zhlédli nový do-
kumentární film, který se natáčel o dění 
v naší obci během celého roku 2018.

Sváteční odpoledne zahájil starosta 
obce Pavel Mezuláník, který připomněl 
kulatá výročí 17. listopadu – uzavře-
ní českých vysokých škol v roce 1939 a 
sametovou revoluci v  roce 1989. Státní 
hymnou jsme uctili tento významný den.

Před čtyřmi lety byla za podpory Ji-
homoravského kraje a obce vyměněna 
stará promítací technika v místním kině 
za moderní digitální techniku. Za tuto 
dobu bylo promítnuto již více než sto fil-
mů různých žánrů pro dospělé i dětské 
diváky. 

Těšíme se s vámi na setkání při dalším 
promítání v naší kinokavárně v polovině 
ledna. Filmový klub

Státní svátek jsme oslavili společně se čtvrtým výročím digitalizace kina
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Přes veškeré podzimní práce si otničtí 
zahrádkáři našli čas pro potěchu oka i du-
cha. V říjnu tak zavítali na divadelní před-
stavení do Boleradic. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Bole-
radice patří mezi vyhlášené ochotnické 
spolky jižní Moravy. Osobně jsem se je-
jich představení zúčastnila poprvé, tak-
že jsem byla velmi překvapena velikostí 
a vybaveností divadla i samotnou kvalitou 
představení. Historická komedie Počestné 
paní aneb Mistr ostrého meče autorů Karla 
Krpaty a Karla Steklého sice nepatří mezi 
nejznámější divadelní kusy, ale  svým pří-
během a humorem si nás všechny získala. 
Nemalou zásluhu na tom měly i herecké 
výkony divadelníků, kteří spíš než ochotní-
ky připomínali profesionální herce. Domů 

jsme tak odjížděli s hezkým kulturním zá-
žitkem a s myšlenkou, že se do boleradic-
kého divadla příští rok zase rádi vrátíme.

Na další akci pořádanou otnickými za-
hrádkáři jsme však nemuseli čekat celý rok. 
Už o týden později proběhla přednáška 
Dany Šimkové. Ta v naší obci přednášela 
již po čtvrté a tentokrát si pro nás připra-
vila povídání o Napoleonu Bonapartovi. 
Věděli jste, že nejznámější Francouz mlu-
vil se silným italským přízvukem? A že se 
svými 168 centimetry byl tehdy zcela prů-
měrně vysokým mužem? O Napoleonově 
životě a bitvách jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavostí a připomněli si tak slavného 
vojevůdce, který dosáhl jednoho ze svých 
největších bitevních úspěchů jen něko-
lik kilometrů od Otnic. Také u přednášky 
Dany Šimkové platí, že se už teď těšíme na 
příště! 

Miroslava Stejskalová

Nejen zahrádkou je člověk živ

Otnické tradiční farmářské trhy 



	 otnický	zpravodaj	 	23

V sobotu 9. listopadu jsme měli příleži-
tost navštívit již 10. jubilejní ročník výsta-
vy řemesel a ručních prací, kterou pořádá 
Český zahrádkářský svaz Otnice. Na naši 
již tradiční výstavu zavítali tvůrci a prodej-
ci samých krásných věcí. Ani je nemohu 
všechny vyjmenovat, protože bych na ně-
koho mohla zapomenout a pak by jim to 
třeba přišlo líto. Bylo jich 48, což je nejvíce 
za celé období pořádání této akce. Kdo při-
šel, viděl sám. Fakt je, že návštěvnost před-
čila veškeré očekávání. Jiřinka Havelková, 
která je hlavní pořadatelkou výstavy a má 
na svých bedrech největší díl starostí, mi 
vždycky na začátku říká: „Jen a aby ti lidé 
přišli.“  A vy jste přišli.  A bylo vás skoro 
370, naši milí návštěvníci. Vždyť vy víte, 
že bez vás by to všechno nemělo smysl.  
Děkujeme vám všem, kteří jste naše vysta-
vovatele a tvůrce podpořili a zakoupili si 
něco hezkého pro potěšení nejen svoje, ale 
i svých blízkých a přátel. 

Základním znakem výrobků umělecké-
ho řemesla je výrazný podíl ruční práce. 

Výrobky jsou zhotovovány většinou z 
klasických přírodních materiálů původní-

mi, často jedinečnými výrobními postupy. 
Je třeba si vážit práce těch, kteří se snaží o 
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby 
a tvořivosti. 

Já jsem dostala od Zdeňky Křivánkové, 
která patří mezi naše výrobce a vystavova-
tele, moc hezké povídání, které jsem měla 
na zahájení přečíst, ale protože by to v davu 
zaniklo, cituji nyní:

„Pokud kupujete ruční výrobek, neku-
pujete pouze ten. Kupujete i výrobcův čas 
a um. Kupujete tisíce hodin, kdy sbíral 
zkušenosti, učil se, jak opravit chyby. Jak 
co vylepšit, jak dělat vše od začátku zas a 
znova, protože nikdo učený z nebe nespa-
dl. Kupujete jeho vrásky, probděné noci, 
ukradené chvilky, kdy děti spí, kupujete 
výčitky svědomí, jestli to nedělal na úkor 
důležitých věcí, třeba rodiny. A kupujete 
v neposlední řadě jeho lásku a vášeň, bez 
níž by to nedělal.“  

Kromě toho, že jsme měli letos asi nejví-
ce návštěvníků i vystavovatelů, zaznamenali 
jsme i další ojedinělou věc. Vinaři mohli po-
prvé, zcela netradičně, prodávat Svatomartin-
ské víno před 11. listopadem. Dřívější datum 

prodeje schválil Vinařský fond, který vlastní 
na Svatomartinská ochrannou známku, a tak 
jsme mohli na naší jubilejní desáté výstavě 
ochutnat i nabídku Svatomartinských vín 
z Rodinného vinařství Pavel Husák a připít si 
na úspěch výstavy, šikovnost výrobců a krásu 
jejich výrobků. 

A co by byla naše ukázka řemesel bez 
zabijačkových, sýrových, sladkých a jiných 
pochoutek? Opět byly připraveny ty nej-
lepší zabijačkové dobroty, které provoněly 
hned vstupní prostor dělnického domu, 
kde se výstava pořádala. Každý měl mož-
nost přinést si domů nějakou tu pochutinu, 
nebo něco pěkného, co zpříjemní vánoční 
atmosféru. Dovolte mi tedy popřát všem 
krásný adventní čas a šťastné a veselé vá-
noční svátky. 

Závěrem bych chtěla poděkovat man-
želům Havelkovým a všem ostatním, kte-
ří tuto akci připravovali a přiložili ruku k 
dílu. Velké poděkování rovněž patří pro-
dejcům a především všem příznivcům této 
akce. Doufáme, že přijdete i příští rok. 

Naďa Fojtů

Festival řemesel a ručních prací
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Podzimní výsadba stromů v Otnicích

Počátkem léta přišla moje žena Šárka s nápadem, že bychom 
jako rodina mohli věnovat čas a energii do výsadby zeleně 
v obci. Dlouhodobě se zajímáme o aktuální sucho, stav stromů 
a zeleně. S realizací nápadu jsme se rozhodli počkat do pod-
zimního období, kdy je nejideálnější čas pro výsadbu. Oslovil 
jsem místostarostu obce Pavla Murice a dohodl se s  ním na 
lokalitě, kde by bylo vhodné stromy sázet.

Zároveň jsem oslovil SDH (Sbor dobrovolných hasičů) Ot-
nice s návrhem, zda by se této výsadby nechtěli také účastnit a 
na náklady SDH Otnice zakoupit další stromy.  Můj návrh byl 
jednomyslně přijat.

Pro sázení jsme vybrali stromy odpovídající místu výsadby, 
a to buk, dub, břízu, jeřabinu, habr, lípu, modřín a třešeň. Spo-
lečně s  místostarostou nejdříve proběhlo vytyčení vytipova-
ných míst.

Poté, v  sobotu 2. listopadu, za velmi chladného počasí a deš-
tě došlo k samotné výsadbě. V lokalitách za starým rybníkem a 
v parku u základní školy jsme vysadili celkem 40 stromů. Členové 
SDH Otnice zároveň přislíbili zajištění zálivky, bez které by stromy 
jistě nepřežily první roky, a výsadba by tak byla zbytečná.

Chtěl bych velmi poděkovat obci Otnice, SDH Otnice, mís-
tostarostovi a jeho kolegům za iniciativu a ochotu nám pomo-
ci, jelikož bez nich by nebylo možné náš rodinný záměr takto 
hladce realizovat.

Vzhledem k  četným pozitivním ohlasům bychom rádi do 
budoucna v další výsadbě pokračovali s SDH Otnice a zapojili 
do ní i občany obce. Věřím, že každá takto zaměřená akce, ať 
už jedince či skupiny, přinese prospěch nám i budoucím gene-
racím.

Lubomír Fiala
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Drakiáda 
V sobotu 26. října pořádaly otnické maminky již tradiční podzimní drakiádu. Počasí 

nám přálo, byl to jeden z posledních teplých a slunečných dnů, takže se na louce vedle 
hřbitova sešlo více než 30 dětí. Dráčci krásně lítali, někteří až do soumraku. Každý zú-
častněný dostal odměnu a kdo měl chuť, mohl zakončit příjemné odpoledne v místní 
cukrárně. Markéta Jirků

Už více než měsíc jsem slyšela všetečné otázky: „Kdy už bude lampiónový průvod?“ 
nebo: „Přijdou zase vodníci a víla?“ Děti i my, dospěláci, se těšíme na tradiční Uzamykání 
pramene před radnicí. Na jaře jsme nezapomněli pomoci vodníkům u rybníka Pod Polt-
ňou pramen otevřít, a tak nesmíme chybět ani u jeho zamykání. 

V sobotu 16. listopadu se před sedmnáctou hodinou blížila k základní škole různorodá 
světýlka. Lampióny, lampičky, baterky, osvětlené kočárky. Spousta dětí i dospělých se sešla 
na průvod, který vyšel po 17. hodině od školy. I vítr, který celý den foukal, začal postupně 
slábnout. Průvod přišel na náves, kde čekali vodníci i krásná víla. Víla vítala děti drobným 
dárečkem a sladkostí. Vodníci už střežili pramen. Po příchodu všech přítomných začalo 
čarování. Zaklínadlo vodníků pomohli zopakovat i ostatní a pramen na zimu usnul. Pro 
zahřátí hořel oheň, který mnozí využili k opékání špekáčků. Občerstvení bylo zajištěno 
pro děti i dospělé. 

Opět jsme zažili skvělou atmosféru podzimního večera. Děti si odnesly pěkný zážitek. 
Chci poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podílejí. Je vidět, že ji dělají rádi a ochotně 
věnují svůj čas i energii pro druhé. Tak ještě jednou děkujeme a těšíme se na shledání na 
jaře.  Marie Dufková

Uzamykání pramene před radnicí
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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

26. září se od roku 2001 slaví Evropský 
den jazyků. Do oslav se zapojilo 45 zemí. 
Cílem tohoto dne je především podpo-
ra jazykového vzdělávání. V  rámci hodin 
českého jazyka a výtvarné výchovy jsme 
vyhledávali bližší informace o tomto dni. 
Zpracovávali jsme ve skupinách či dvo-
jicích malý projekt. Dozvěděli jsme se, že 
Rada Evropy při EU apeluje nejen na záko-

nodárce, ale i na veřejnost, aby posilovala 
jazykové a kulturní znalosti. Poukazuje na 
důležitost studia jazyků, na mezikulturní 
porozumění, ale i na celoživotní vzdělává-
ní. Dozvěděli jsme se, že mrtvým jazykem 
není jen latina, ale i staroslověnština nebo 
stará angličtina. Zajímavé byly statistické 
údaje: např. v Evropě se vyskytuje asi 225 
domorodých jazyků, což činí asi 3 % z cel-

kového počtu jazyků na světě, 150 milionů 
obyvatel Evropy mluví rusky, 95 milionů 
německy, 65 milionů anglicky a 65 milionů 
francouzsky. V současnosti je v Evropě nej-
populárnější angličtina a němčina. Na naší 
škole patří angličtina k oblíbeným předmě-
tům. Jsme rádi, že v rámci výběru druhého 
cizího jazyka máme kromě němčiny na vý-
běr i španělštinu.  Žáci 8. A

Evropský den jazyků

Na podzim se naše škola zapojila do 15. 
ročníku vzdělávacího projektu Příběhy 
bezpráví – Měsíc filmu na školách spo-
lečnosti Člověk v tísni. Letošní projekt byl 
věnován 30. výročí pádu železné opony. 
Získali jsme z Prahy zdarma DVD s doku-
mentárními filmy, doplňkový metodický 
materiál a plakáty.

Nejstarší žáci tak ve výuce zhlédli film 
s  názvem „1989: Z dopisů psaných přes 
železnou oponu“. Dokument přiblížil na 
příběhu studenta Petra fenomén emigrace: 
nelehké začátky ve Francii, osamělost, ale 
i radost z nabyté svobody. Archivními do-
bovými záběry připomněl klíčové události 
včetně studentských demonstrací ústících 
v sametovou revoluci. Na promítání filmu 
jsme pozvali místního pamětníka těchto 
událostí Pavla Prokopa. Po zhlédnutí filmu 
poutavě vyprávěl o svém životě a o situaci 
80. let minulého století v našem regionu. A 

co žáky nejvíce zaujalo a překvapilo z do-
kumentu a z besedy?

Ostnaté dráty na hranicích, hlídající vo-
jáci se psy, střílení lidí, kteří chtěli hranice 

tajně přejít, zákaz cestovat k moři a pozná-
vat jiné země, schovávání se pod vagóny a 
ve vagónech s uhlím, když chtěli emigrovat 
po železnici, chybějící ovoce a spotřební 
zboží v  obchodech ve srovnání s  tehdej-
ší   francouzskou tržnicí, sledování těch, 

kteří docházeli do kostela, paradox v tom, 
že když měl někdo příbuzné v jiné západ-
ní zemi, tak jej nepřijali na vysokou školu 
apod. 

Plakátovou výstavu 1989-Rok zázraků, 
přibližující dění v roce 1989 pomocí uni-
kátních dobových fotografií, svědectví pa-
mětníků žáci instalovali na chodbě školy. 

 
   Dagmar Kovaříková

Příběhy bezpráví
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V  sobotu 12. října se kona-
ly v  Otnicích tradiční Babské 
hody. Jsme velmi rádi za  tuto 
tradici, protože se zde mohou 
ukázat i  naše děti v  krojích. Je 
velmi hezké, že paní učitelky 
vždy s dětmi nacvičí krátký pro-
gram, který předvedou u obec-
ního úřadu i  v  sále dělnického 
domu. Počasí letos vyšlo náram-
ně a  krásné sluníčko vylepšilo 
výbornou hodovou atmosféru. 
Starosta na  úvod pronesl krát-
kou veršovanou zprávu, co se 
v  poslední době v  Otnicích 
odehrálo, předal hodové právo 
a všichni si společně před obec-
ním úřadem zatancovali.

Chtěl bych tímto velmi podě-
kovat všem rodičů, kteří zajistili 
kroje pro své děti. Určitě to dalo 
hodně práce, ale jen díky vám se 
mohu pochlubit těmito krásný-
mi fotografiemi, které pohladí 
na duši. Snad se vám budou líbit 
a udělají vám také radost.

Poděkování patří i  učitelkám 
Ivě Martináskové, Daně Matyá-
šové, Haně Veselé a Lence Kur-
díkové.

Hynek Zavřel

Děti na Babských hodech
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Mí svěřenci mají za sebou malbu, kresbu, 
kombinované techniky. Učím je od páté 
třídy estetickému vnímání a vkusu. Není 
to vždy snadné. Nejdříve sklouzávali k jed-
notvárnosti až kýči, ale postupně všichni 
zvládli výtvarné vyjadřování na výbornou. 
Zúčastnili se také výtvarných soutěží. Ně-
kolikrát byli úspěšní a získali za své výkresy 
ocenění. Rádi tvořili s keramickou hlínou. 
V deváté třídě je výtvarná výchova pouze 
hodinu týdně. Pro některé radost, pro  ně-
které smůla.  Než žákům sdělím téma, než 
je motivuji, než si rozmyslí, jak začnou, 
polovina vyučovací hodiny je pryč.  Větši-
na absolventů se již s výtvarnou výchovou 
jako povinným předmětem nesetká. Je 
to škoda. A tak využívám poslední chvíle 
k rozvoji kreativity. Na podzim si z přinese-
ných šípků, kaštanů, žaludů a ořechů tvořili 
závěsné dekorace. Sami navrhovali, sami 
aplikovali, sami dotvářeli. Náplně do tav-
ných pistolí mizely okamžitě po rozehřátí. 
Adventní čas jsme si zpříjemnili recyklo-
váním: z  plastových barevných lahviček, 
které byly vyřazeny z výroby pro drobnou 
vadu a odsouzeny k vyhození, žáci tvořili 
netradiční adventní svícen. Jednoduchým 
bílým motivem ozdobili každou ze čtyř 
lahviček. Přilepili bílou svíčku a originál-
ní adventní svícen byl hotov. Doufám, že i 
v budoucnu využijí zkušenosti ze školního 
tvoření a rádi si zkrášlí domov. 

 Dagmar Kovaříková

Rozvoj kreativity
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V pátek 11. října jsme se s dětmi vypravili na první společný 
třídní poznávací výlet do Technického muzea v Brně. 

V plánu jsme v první řadě měli navštívit velmi oblíbenou 
technickou hernu, ve které je spousta zajímavých exemplářů 
a experimentů a hlavně možností si je vyzkoušet. 

Děti se rozmístily po celé obrovské místnosti a zkoušely si 
pokusy v rozsahu od mechaniky až po optiku. Velký úspěch 
měla plazmová koule nebo funkční model parního stroje. 
K vyzkoušení byla například i možnost posoudit výhody pev-
né a volné kladky přímo zvedáním břemene nebo „dálkový 
telefon“ a spousta dalších zajímavých věcí.  Velkým překvape-
ním pro nás byl nový velký Van de Graafův generátor, který 
vydával elektrický výboj a v neposlední řadě zaujaly děti i kos-
tičky, ze kterých si stavěly svůj originální domeček.

Po  technické herně následovaly výtvarně-technické dílny. 
Žáci si mohli vyrobit deníček starou metodou knihtisku Jo-
hannese Gutenberga a na chvilku se stali knihvazači či knih-
tiskaři. Za  pomoci starých technik si vyrobili osobní diář 
s originálním logem a tiskem.  Anebo se děti vrhly do tavení 
a odlévání, kdy si z nízkotavitelného kovu vyrobily odlitky dle 
vlastního výběru a pak si je opracovaly.

Výrobky si děti mohly pyšně odnést domů, protože se jim 
všem podařily, a hlavně si užily společné zážitky a čas v tříd-
ním kolektivu i mimo školní lavice.

 Dagmar Mácová, třídní učitelka

Exkurze 6. B do Technického muzea v Brně

Každoročně se koncem listopadu otevře škola také pro všechny rodiče a prarodiče, aby mohli nahlédnout do tříd a podívat se na svoje 
děti při vyučování. 

Pro nás, rodiče žáků deváté třídy, to byla poslední možnost vidět je v lavicích v základní škole. Navštívili jsme první hodinu českého 
jazyka. Se svojí třídní učitelkou Hanou Třetinovou probírali popis obrazu. I my rodiče jsme si rozšířili slovní zásobu. Dětem jsme přines-
li sladké občerstvení a jedna maminka jim upekla krásné perníkové medaile, které na konci hodiny všem včetně paní učitelky rozdala. 

Prohlédli jsme si krásně vyzdobenou školu, výtvory dětí i plakátovou výstavu k 30. výročí sametové revoluce, která byla instalována 
na šatnách II. stupně. 

Rodiče žáků 9. B

Den otevřených dveří v základní škole



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	78	–	prosinec	201930

 Poslední říjnový pátek vyrazily osmé 
třídy na velmi zajímavou exkurzi po slav-
kovských bojištích. Nejdříve jsme s  žáky 
navštívili slavkovský zámek, kde nás prů-
vodkyně seznámila s  historií barokního 
zámku a s rody, které na zámku žily. Prošli 
jsme si celou expozici a  průvodkyně nás 
pochválila za vzorné chování. Po prohlídce 
nás čekal pan Lízal z Nesvačilky, který se 
stal na celé dopoledne dalším naším prů-
vodcem. Po prohlídce slavkovského zám-

ku a blízké zahrady jsme zamířili na kopec 
Santon, kde najdeme hezkou kapličku. 
Průvodce začal zajímavé vyprávění o roze-
stavění vojsk před bitvou a o vrcholu takti-
ky Napoleona, který zde slavil svůj největší 
triumf. Poté jsme se přesunuli na  blízký 
kopec Žuráň, kde se nachází měděná ry-
tina znázorňující bojiště velké bitvy, která 
se konala 2. prosince roku 1805. Také jsme 
se dozvěděli, kolik kilometrů museli vojá-
ci ujít a dokonce, že řada z nich používala 

obuv univerzální a na levou či pravou nohu 
si ji museli rozšlápnout. Na závěr naší ces-
ty jsme navštívili Mohylu míru, kde nám  
průvodce popsal smysl této stavby a  také 
to, že ruská strana dala na její výstavbu nej-
větší finanční prostředky.

 Ranní mlha se rychle rozplynula a tak 
nás pěkným dopolednem provázelo pří-
jemné počasí.  Podobné počasí, jen o tro-
chu chladněji, čekalo na  vojáky všech tří 
válčících stran před bitvou. Hynek Zavřel

Exkurze žáků 8. tříd po slavkovských bojištích

Čtu, čteš, čteme
Než ráno zazní „zvonění do šaten“, 

děti mohou ráno čekávat ve vestibulu 
školy, anebo v  jídelně. Těší nás, když 
děti vytáhnou z aktovky knížku a krátí 
si čekání čtením. Pravidelná ranní ptá-
čata tak jako první usednou na modré 
čalouněné pohovky. Udělají si pohodlí, 
nohy natáhnou přes aktovku a otevřou 
svou oblíbenou knihu. Rozečtenou, 
obrázkovou, komiks. Je radost na ně 
pohledět! Děkuji rodičům, kteří své ra-
tolesti malé i velké podporují v četbě a 
věřím, že všechny děti najdou pod stro-
mečkem alespoň jednu knihu. 

  Dagmar Kovaříková
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F l O R B A l O V é  k U k á T k O

Florbalová nadílka pro starší žákyně
Závěr florbalových turnajů na Vyškovsku patřil dívčím týmům. Naše starší žákyně vybojovaly 

na florbalovém turnaji vyškovských škol 1. místo, kdy v napínavém finále až na nájezdy porazi-
ly žákyně z bučovického gymnázia. Zaslouží si velkou pochvalu za vytrvalost, nasazení, touhu 
po vítězství a chuť bojovat za své družstvo. Je vidět, že i děvčata osmých a devátých tříd mají 
sportovního ducha a že neváhají ve svém volném čase navštěvovat tréninky s novou učitelkou 
tělesné výchovy Ivanou Sedláčkovou. Nejen jí, ale i všem učitelům patří velké poděkování za ne-
zištné vedení zájmových útvarů, které se koná v jejich volném čase a bez finančního ohodnocení. 

Ta radost z vítězství nad soupeřkami z Bučovic je víc než zasloužená. Naši školu reprezento-
valy za osmé třídy: Ester Daňková, Zuzana Fortelná, Petra Jadrná, Nikola Kachlířová, Petra Kaš-
paříková, Eliška Konečná a Iva Nestrojilová, za deváté třídy: Alena Kosíková, Nikola Sadílková 
a Vendula Šebrová.

 Ke gratulaci se připojuje za vedení školy Hynek Zavřel

Benjamínci z 1. stupně
Florbalový turnaj kluků, benjamínků z prvního stupně, byl ve Vyškově naší generálkou. Šli 

jsme si vyzkoušet, jak silní mohou být soupeři, kteří hrají florbal již několik let. Jaká je atmosféra 
na tak velkém turnaji a jaké zkušenosti ještě musíme posbírat, abychom obstáli.

Musím je pochválit za velkou bojovnost, chuť po vstřelení gólu, za dostatečnou houževnatost 
a tvrdost v osobních soubojích. Často se soupeři o hlavu větších. I přes chybějící střeleckou muš-
ku, jsme dvakrát skórovali z hokejky Davida Šebečka a Daniela Matuly.

Děkuji za reprezentaci školy Jiřímu Hofrovi, Sebastianu Jelínkovi, Jakubu Kolaříkovi, Štěpánu 
Markovi, Danielu Matulovi, Adamu a Jakubu Navrátilovi, Lukáši Novotnému, Lukáši Rafajovi 
a Davidu Šebečkovi. Těším se na stoupající kvalitu naší florbalové líhně.   Luboš Kleis

Mladší žáci
Florbalový tým mladších žáků 

se vydal bojovat o postup do okre-
su začátkem listopadu.

Ve  Slavkově u  Brna je tradičně 
pořádán turnaj v  nádherné spor-
tovní hale. Asi 100x větší než náš 
tréninkový sál. Právě co nejrych-
leji se rozkoukat bývá velmi často 
problém pro naše hráče. Ale, svě-
te, div se, naši mladí florbalisti se 
s tímto jevem letos poprali na vý-
bornou. Opravdu pěkná a nápadi-
tá hra, krátké i  dlouhé přihrávky 
a udržení pozic útočníků a obrán-
ců se nám povedly. To přineslo 
i  výsledky a  dvě vítězství ve  sku-
pině.

Poslední zápas o postup se nám 
však vymknul z  rukou. Jediný 
hráč ze ZŠ Šaratice procházel ko-
lem našich hráčů jako nůž máslem 
a  góly do  naší brány následovaly. 
Než jsme zjistili, jak na  něj, už 
bylo pozdě. Ani naše dobrá a vy-
rovnaná hra nestačila ke  zvratu 
utkání.

Neklesejme však na  mysli. 
V Otnicích rostou dobří florbalis-
ti, kteří i letos hráli bravurně:

Matyáš Goiš, Michal a  Štěpán 
Doležal, Vojtěch Kolařík, Do-
minik Rosendorf, David Ryšavý, 
Filip Skalák, Michal Salajka (gól-
man), Adam Vokurka, Jakub Vo-
kurka.  

  Luboš Kleis

Mladší žákyně
Ani děvčata sportovně nezahá-

lela: děvčata 6. a 7. ročníku byla též 
začátkem listopadu reprezentovat 
naši školu ve florbale. Byla to je-
jich první turnajová zkušenost. Ze 
základní skupiny dívky postou-
pily především výbornou hrou 
v  druhém zápase. I  přes velkou 
bojovnost a  snahu však prohrály 
s  týmem GOA Bučovice důležitý 
zápas o postup do okresu. Zde se 
projevila nervozita a malá zkuše-
nost týmu. Pochvalu zaslouží celý 
dívčí tým: brankářky – Františka 
Bublová a  Karolína Kouřilová, 
útok – Kristýna Fillová, Veronika 
Hujíčková, Aneta Jurdová a  Ma-
riana Řezníčková, obrana – Jana 
Horáková, Michaela Šebestová 
Vanessa Tomanová,  Františka 
Bulvová, Karolína Kouřilová, cen-
tr – Barbora Zicháčková.

  Ivana Sedláčková
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Cvičení dětí s rodiči 
Každý čtvrtek probíhá v tělocvičně základní školy 

cvičení pro malé děti s rodiči. Cvičení je primárně 
určeno pro děti od 2 do 6 let, ale přijít mohou také o 
něco mladší nebo starší děti. I během dlouhých zim-
ních večerů se děti mají kde proběhnout, zacvičit si a 
pobavit se. Cvičíme na žíněnkách, na nářadí, s míči 
i s obručemi, hrajeme různé pohybové hry, učíme se 
říkanky a mnoho dalšího. Pobaví se nejen děti, ale i 
maminky, tatínci nebo babičky, všichni, kteří děti do 
cvičení doprovázejí. Přidat se k nám můžete během 
celého roku vždy ve čtvrtek od 16 hodin. Děti mo-
hou aktivně strávit volný čas se svými rodiči, poznat 
nové kamarády a něco nového se naučit.

Markéta Jirků

Pomalu nám končí podzimní část ping-
pongové sezony 2019/2020 a je čas na krát-
ké ohlédnutí. Stejně jak v  oddíle kopané, 
tak i v  oddíle stolního tenisu nemůžeme 
být příliš spokojeni s  šířkou hráčského 
kádru. Sice máme v soutěži dospělých cel-
kem tři mužstva a  jedno mužstvo žáků, 
ale všechna bojují s  nedostatkem hráčů. 
V případě jakékoliv absence jednoho hráče 
nemáme náhradníka a dochází k velkému 
oslabení celého mužstva. I přes tento pro-
blém nejsou výsledky špatné.

Družstvo žáků odehrálo dosud pět zá-
pasů a nepoznalo porážku. Čtyři vítězství 
a jedna remíza. A to i přestože svoje utkání 
odehráli jen ve dvou hráčích a v každém 
zápase díky tomuto hendikepu prohrávalo 
hned na začátku 0-3. Výborně hraje a druž-
stvo žáků drží především Petra Jadrná, kte-

rá nepoznala v patnácti utkáních hořkost 
porážky. Výborně jí sekunduje Filip Skalák 
s 80% úspěšností. Věřím, že pokud si náš 
nejlepší žák na tréninku – Ondřej Foj-
tík najde čas na soutěžní utkání žákovské 
ligy, tak má toto družstvo velkou naději po 
dlouhé době tuto soutěž ovládnout a stát se 
nejlepším mužstvem na okrese.

„C“ mužstvo hraje Okresní soutěž 3 a po 
loňské neradostné sezoně – bez jakéhokoliv 
vítězství prožívá podstatně příjemnější po-
city. Drží se v poklidném středu tabulky a je 
dobrou školou pro mladé hráče při přechodu 
z žákovské kategorie do kategorie dospělých. 
Mužstvo vede Petr Jelínek a společně s ním 
nastupují Jan Šebeček, Martin Cikánek a 
Bolek Oplt. Po zdravotní přestávce brzy 
mužstvo doplní Dominik Jelínek a žákovská 
naděje – Ondřej Fojtík. Snad by mohla být  

u tohoto mužstva otázka potřebné šíře kádru 
pro druhou část sezony vyřešena.

Také „B“ mužstvo, hrající okresní pře-
bor, se celý podzim potýká především se 
skutečností, že minimum utkání odehrálo 
v nejsilnější nebo alespoň v kompletní se-
stavě. Pokud totiž k utkání nastoupí jen ve 
třech, hned na začátku prohrává mužstvo 
0-5, a to se téměř nedá otočit. Zdravot-
ní problémy trápily dlouhodobou oporu 
mužstva – Zdeňka Rafaje. Věříme, že je má 
již za sebou a v další části soutěže nasmě-
řuje mužstvo ke klidnému středu tabulky. 
Vedoucím mužstva je další opora Martin 
Heřmanský, jemuž sekundují Josef Heř-
manský, Radim Cupák a Jan Šebeček.

Naše nejlepší „A“ mužstvo hraje dlou-
hodobě krajskou soutěž. Vedoucím a vel-
kou oporou je Marek Šebeček. Mužstvo 
doplňují Jaromír Vojáček, Jaroslav Salajka 
a Jaroslav Bubla. Jsme přesvědčeni, že ani 
letos nebude těžké uhájit postavení v hor-
ní polovině tabulky a zachovat i pro příští 
sezonu krajskou soutěž v Otnicích. Zvláště 
po vynikajících výkonech mužstva v  po-
sledních dvou zápasech podzimní části 
soutěže. Silná mužstva Znojma a Mokré 
jsme doma doslova převálcovali, a v obou 
utkáních jsme zvítězili neskutečným vý-
sledkem 10 – 0. Byla to krásná tečka za 
nevýraznou pingpongovou sezonou. Za 
zmínku určitě stojí, že skvělému závěru 
přispěla hra na nových stolech a v nových 
dresech, pořízených pro všechna mužstva. 

Jaroslav Bubla, trenér mládeže

Hledáme další mladé naděje pro ot-
nický stolní tenis. Pokud máte zájem, 
přijďte si vyzkoušet tuto nádhernou 
rychlou hru. Ideální věk pro začátek 
trénování je 8 až 12 let. Tel. 776 040301. 

Novinky v oddíle stolního tenisu 
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 O přihlášení mladších žáků do soutěže 
nebylo pochyb. 15 hráčů byl dostatečný 
počet k  tomu, abychom se dali do  práce. 
Po  úspěšné loňské sezóně, kdy naši žáci 
tuto soutěž vyhráli, jsme věděli, že nás čeká 
těžký úkol. Je škoda, že jsme na to nedoká-
zali navázat, protože výkony týmu byly ve-
lice kvalitní. Úvodní zápas se Slavkovem to 
vše potvrdil a vítězství 5:1 bylo zasloužené.

Když pominu zápas v Ivanovicích, kde 
vše vyhráli a  jasně dominují okresní-
mu přeboru mladších žáků a zapomenu 
na zápas ve Vážanech se Slavkovem „B“, 

který se nám vůbec nepovedl, musím 
podzimní část sezóny hodnotit kladně. 
Jediné, co mi dělá vrásky, je nepromě-
ňování šancí. Díky tomu jsme ztratili 
další dva zápasy doma s Křižanovicemi, 
a hlavně ve Vyškově, kdy se soupeř dostal 
za druhou půlku jednou do vážnější šan-
ce a hned z toho byl vítězný gól.

Zápas, na který budeme dlouho vzpomí-
nat, byl s Bučovicemi. Hrálo se na našem 
hřišti za umělého osvětlení. Bylo to velice 
emotivní utkání. Ne k  soupeři, ale k  roz-
hodčímu. S tím, co pan rozhodčí předve-

dl, jsem se nesetkal, i když jsme si zápasy 
pískali sami jako trenéři. Hodně mě to roz-
ladilo. Poločas jsme prohrávali 2:1. To, co 
hráči předvedli v druhé půlce, bylo neuvě-
řitelné. Výsledek 4:3 v náš prospěch, hovoří 
za vše. Euforie po zápase byla obrovská.

V podzimní části sezóny jsme odehrá-
li devět zápasů. Tři zápasy jsme vyhráli, 
dva remizovali a čtyři prohráli, se skóre 
25:23. Z deseti týmů jsme na šestém mís-
tě. Líbí se mi vyrovnanost soutěže, kde 
sedmý tým ztrácí na třetího čtyři body.

Za mladší žáky hráli: Vojta Kolařík, Pavel 
Jochman, Bára Zicháčková, Max Muric, Pa-
trik Horák, Adam Kosík, Dan Kotlár, Mar-
tin Bulva, Jiří Polanský, Radim Rafaj, Domi-
nik Rosendorf, Jiří Hofr, Adam Žuchovský, 
Tomáš Navrátil, Michal Matoušek. 

Tímto bych chtěl všem poděkovat za  pří-
stup a nasazení jak v zápasech, tak i na trénin-
cích. Dále chci poděkovat Jaromíru Navrátilovi 
a Pavlu Jochmanovi, kteří mi pomáhali s přípra-
vou hřiště a předzápasových rozcviček a  také 
rodičům, prarodičům a fanouškům, kteří nás 
doprovázejí na všechny zápasy a poskytují nám 
svoje auta pro dopravu hráčů na hřiště soupeřů.  
Doufám, že v této spolupráci budeme i nadále 
pokračovat. Díky.

  Marek Matoušek, trenér mladších žáků

Soutěž pro mladší přípravku je pro se-
zónu 2019/2020 vypsána pro kluky naro-
zené v roce 2011 a mladší. Z loňské sesta-
vy mladší přípravky nám zůstali pouze tři 
hoši (ostatní věkem postoupili do násle-
dující kategorie – tedy starší přípravky), a 
proto bylo potřeba výrazně doplnit sestavu 
a vznikl nám tak téměř nový tým. Ten má 
aktuálně 11 hráčů, ale osm z nich obléklo 
dres k utkání se soupeři z okolních vesnic 
vůbec poprvé v životě. Přesto se tito menší 
kluci na hřišti již rok předem scházeli a se-
znamovali se se základy fotbalu a disciplíny 
samostatně jako MINI přípravka. 

Náš tým sehrál na podzim osm zápasů 
(vždy doma a venku s  týmy Šaratic, Ko-
beřic, Zbýšova a Vážan nad Litavou) a se 
stoprocentní  bilancí osm vítězství dosáhl 
celkového skóre 94 : 50 a stal se tak „po-
myslně“ nejúspěšnějším týmem podzimu 
v této soutěži, přestože tabulka se u mlad-
ších přípravek oficiálně nikde neuvádí. Zá-
roveň bych ale chtěl zdůraznit, že u těchto 
malých fotbalistů nejsou dosažené výsled-
ky tím nejdůležitějším faktorem.

Aktuální složení našeho týmu (v závorce 
je vždy uveden počet vstřelených branek za 
podzimní část). 

Ročník 2011: Jakub Kolařík (36), Šimon 
Štěpánek (30), Martin Šebeček, Josef Jed-
lička (brankař/hráč), Matěj Sadecký (bran-
kař/hráč).

Mladší přípravka

Ročník 2012: David Zapletal (2), Jakub 
Jochman (1), Poldík Šebr (1), Tomáš Vojta.

Ročník 2013: Vladimír Kypr (20), Voj-
těch Struha (4).

V  zimní přípravě pokračujeme dále 
v  trénincích v  otnické malé „POLO-tělo-
cvičně“ a sehrajeme také několik zimních 
turnajů v  okolních halách a tělocvičnách 
(např. v Těšanech, Šaraticích, Velkých Pav-
lovicích, Drnovicích atd.). Pokračujeme 
také v  projektu MINI přípravky, kde se 

snažíme pomalu připravovat další men-
ší děti pro nadcházející roky. Zde s námi 
spolupracují také děti a rodiče z okolních 
menších vesnic, zejména Lovčiček a Mi-
lešovic. S  těmito malými dětmi tráví na 
hřišti aktuálně čas Roman Šmíd z  Lovči-
ček, za jehož pomoc (trénování) mu velmi 
děkujeme. Trenéry mladší přípravky jsou  
Vladimír Kypr a Pavel Jochman.

Vladimír Kypr, 
za trenéry mladší přípravky

Mladší žáci
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p o z v Á n k y
24.	prosince	2019	

TROUBENÍ TRUBAČŮ
pořádá:	obec	otnice

26.	prosince	2019	
SETkáNÍ NA ŠTĚPáNA 

U RYBNÍkA POD POlTŇOU
pořádá:	rybářský	spolek	otnice

4.	ledna	2020	
TŘÍkRálOVá SBÍRkA

pořádá:	Farnost	a	obec	otnice

11.	ledna	2020	
MYSlIVECkÝ PlES

pořádá:	Myslivecký	spolek	Hubert	otnice

8.	a	9.	února	2020
MARYŠA

divadelní	představení	uskupení	ochotnice

15.	února	2020	
OSTATkY

pořádá:	tj	Sokol	otnice

23.	února	2020	
GOOD WORk 

pop	gospelová	hudební	skupina
kostel	sv.	aloise	

pořádá:	Farnost	otnice

29.	února	2020	
DĚTSkÝ MAŠkARNÍ PlES
pořádají:	otnické	maminky

2.	března	2020
PŘEDNáŠkA O FAIRTRADE

pořádá:	obec	otnice

6.	a	7.	března	2020	
BURZA DĚTSkéHO OBlEČENÍ 

A SPORTOVNÍCH POTŘEB
pořádají:	otnické	maminky

14.	března	2020
VÍTáNÍ OBČáNkŮ NA RADNICI

pořádá:	obec	otnice

14.	března	2020	
POSEZENÍ PRO SENIORY

pořádá:	obec	otnice

21.	března	2020
VZTAHY NA ÚROVNI

divadelní	společnost	Háta
rezervace	vstupenek:	otnicky.sad@seznam.cz

kINOkAVáRNA

17.	ledna	ve 20	hodin
STAŘÍCI

z amerického	oregonu	přilétá	na pražskou	ruzyň	emi-
grant	vlastimil	reiner	(jiří	Schmitzer),	válečný	veterán	

a bývalý	politický	vězeň.	je	mu	už	hodně	přes	osmdesát,	
je	připoutaný	na invalidní	vozík	a do značné	míry	odká-
zaný	na pomoc	ostatních.	proto	na něj	už	na letišti	čeká	
antonín	(ladislav	Mrkvička),	dávný	kamarád	z protiko-

munistického	odboje.	záhy	vyjde	najevo,	že	vlasta	přijel	
do Česka	uskutečnit	poslední	misi	svého	života.

drama	/	road	movie	/	Česko	/	Slovensko,	2019,	85	min
nevhodný	mládeži	do 12	let

19.	ledna	v 17	hodin
lVÍ kRál

Snímek	lví	král	od studia	disney,	jenž	režíroval	jon	Fa-
vreau	(kniha	džunglí),	se	odehrává	v africké	savaně,	kde	
se	narodil	budoucí	panovník	všeho	živého.	Malý	lví	princ	
Simba	zbožňuje	svého	otce,	lvího	krále	Mufasu,	a připra-
vuje	se	na svou	budoucí	vládu.	avšak	ne	všichni	se	z ma-
lého	Simby	radují.	Mufasův	bratr	Scar,	původní	následník	
trůnu,	spřádá	své	vlastní,	temné	plány.	Souboj	o lví	skálu	
plný	intrik,	dramat	a po nečekané	tragédii	skončí	Simbo-
vým	vyhnanstvím.	za pomoci	dvou	nových	přátel	musí	

Simba	dospět	a stát	se	tím,	kým	je	mu	souzeno	být. 
animovaný	/	dobrodružný	/	drama	/	rodinný	/	Muzikál	

USa,	2019,	118	min

31.	ledna	ve 20	hodin
PŘES PRSTY

příběh	filmu	se	odehrává	na beach	volejbalových	hřištích,	
ale	nejen	na nich.	linda	(petra	Hřebíčková)	a pavla	(denisa	
nesvačilová)	jsou	parťačky,	které	obětují	beach	volejbalu	

všechno.	tedy	skoro	všechno.	Mladší	pavle	tak	trochu	
začínají	tikat	biologické	hodiny	a s přítelem	Hynkem	

(vojta	dyk)	chce	co	nejdříve	otěhotnět.	to	starší	svobodná	
a bezdětná	linda	nechápe.	zvlášť,	když	se	jim	podařilo	

kvalifikovat	na mistrovství	Evropy…
komedie	/	Sportovní	/	Česko,	2019,	101	min

nevhodný	mládeži	do 12	let

2.	února	v 17	hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEk 

kovboj	Woody	vždycky	dobře	věděl,	co	je	smyslem	jeho	
života.	a tím	bylo	starat	se	a chránit	jeho	dítě,	ať	už	to	byl	

chlapeček	andy	nebo	holčička	bonnie.	když	však	bon-
nie	přinese	do svého	pokojíku	novou	hračku,	které	říká	
„vidlík“,	otevře	se	Woodymu	a jeho	věrným	kamarádům	

docela	nový	velký	svět.
animovaný	/	dobrodružný	/	komedie	/	rodinný

USa,	2019,	100	min
zdroj:	csfd.cz
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