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A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
knížek či slabikářů, které ze školy zapůjčila paní učitelka Hana Veselá. 
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Nad dopisy čtenářů

Ta moje rodná vesnička
v údolí si pěkně sedí, 
pěkná je a taky čisťoučká
sluníčko na ni z výšky hledí. 

Kolem domů na stráních 
do lesa když zaběhneme, 
ozývá se dětský smích
houby vždycky přineseme. 

Fotbalové mužstvo máme
hrajeme vždy pro radost, 
když do toho všechno dáme
úspěchů je celkem dost. 

Od školky přes školu větší
bude na co vzpomínat
do světa až odejdeme
z vesničky, co mám tak rád. 

Drahomíra Tišerová

VÁŽENÍ RODÁCI!
Ze vzdálených oblastí severních („Sudetských“) Čech, přicházím k Vám, do rodného kraje s náručím po-

zdravů a přáním všeho dobrého do Vašich životů. 
Celkem otevřeně se přiznám, že mne už dlouho pronásleduje touha, moci ještě jednou navštívit své rodiš-

tě. Projít se tak cestičkami, které by mi připomenuly dávné doby mládí. Současně ale vím, že vysoký věk (85 
roků) a s ním spojené onemocnění mi v této návštěvě brání. 

A tak často beru do rukou Otnický zpravodaj a spolu s ním pak putuji jeho stránkami. Tak se dozvídám, 
co vše se v Otnicích děje. 

To poslední vydání Zpravodaje je přímo úžasné. Hovoří jasnou řečí, co všechno se za poslední čtyři roky 
pro rozkvět vesnice podařilo udělat. S úctou a obdivem se skláním nad úsilím zainteresovaných zástupců 
obce, jakož i všech Otničáků, kteří obětovali svůj volný čas a ochotně přiložili ruce k dílu. 

V závěru mi dovolte vyslovit přání, aby při dalším zušlechťování vesnice dále mezi Vámi převládala ochota 
a shoda. Aby se tam všichni vždy cítili doma. 

Díky za pozornost a za Zpravodaj. 
4. srpen 2022

Hledání
Kde hledat krajinu něžného ticha, 
kde cítit sněžné vločky dýchat, 
když snášejí se v bělostném letu
by pozdrav z výšin odevzdali světu?
Kde hledat zem bez jedovatých příměsí, 
kde buchot ironií srdce neděsí, 
krajinu, kde vládne láska, shoda, 
kde pro každého je vždy každý doma?
Kde hledat krajinu bílého ticha, 
kde jen trn šípkový do těla píchá, 
kde vzduchem útočí jen medonosná včela, 
kde bomba smrtící v minulost uletěla?
Kde jen je krajina leskem duh napojená, 
krajina zelená, rosami zarosená, 
krajina něžných, konejšivých ruk, 
S arómou vanilky v zákrutách Božích muk?
Nehledej tu zem jen v azuru nebe, 
hledej ji všude, všude vůkol sebe, 
hledej ji v člověku i v drobném stvoření, 
v letícím oblaku i v prachu na zemi. 
Projdi pak krajinou – zlatem se neleskne, 
krajinou šedivou – s bodláčím při cestě. 
Posbírej ostny trápení – bolestí, 
přijmi svůj batoh – a dej se na cesty…

Marie Jakubčáková (roz. Rafajová)

Marie Jakubčáková, roz. Rafajová
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S láskou a velkou vděčností vzpomínáme na našeho tatínka, dědečka a tchá-
na Františka Hložka, který by letos 4. října oslavil 90 let. Narodil se 4. 10. 1932 
v Lovčičkách jako nejmladší dítě. Po studiu na Klasickém gymnáziu v Brně a po 
absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Bratislavě v roce 1956 se pře-
stěhoval do domu po svém bratru Bohumilovi v Otnicích. Zde zapustil své kořeny 
na celý život. Pracoval ve Výzkumném ústavu technických zařízení v Brně, kde 
kromě odborných znalostí využíval i vynikající znalost německého jazyka na ne-
sčetné pracovní cesty po Evropě. Ani v důchodu nezůstal pasivní a svůj čas kromě 
rodiny věnoval také svým zálibám. V roce 1992 byl zvolen starostou obce Otnice. 
V té době byly v Čechách veliké záplavy a starosta s panem farářem zorganizovali 
sbírku pro postižené povodněmi a osobně výtěžek odevzdávali starostům obcí, kte-
ří tuto pomoc nejvíc potřebovali.

Letos by František Hložek oslavil dvojí výročí: nedožitých 90 let a 30 let od zvo-
lení starostou obce Otnice.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 
Ať prožívá věčnou radost v nebeském domě. 

 Nie je nič blahodarnejšie, ako dobre zmýšľať o svojom blížnom. (sv. Terézia z Lisieux)

Jsem otnický rodák, dnes možná jeden z nejstarších občanů z Otnic. Vzpomínám, že jsem se v mládí snažil po-
dílet na zdejší kultuře, nebo jsem ji alespoň podporoval. Co to bylo zábav za celý rok, těch plesů! Každá organizace 
pořádala svůj ples, maškarní, Šibřinky, Ostatky, Velikonoce, 1. máj, Aloiské hody, Dožínky, Babské hody, (nechci 
vzpomínat na čaje o páté), Vinobraní, Martinské hody, Kateřinská, Štěpánská, velké Silvestry. To všechno byla 
místní tradice. Proto se stavěly kulturní domy ve všech vesnicích přímo ve středu obce, aby slavili všichni spolu. 
Dnes se obec rozšiřuje, stěhují se k nám noví občané, takzvaná „náplava“. Některým se u nás líbí a hned se zapojí 
do života obce, někteří váhají a trvá jim to déle. Moc mě ale mrzí, že se najdou až moc citliví, kteří možná přišli 
z města, kde jim vadil hluk trolejbusu a mysleli si, že na venkově budou mít svůj klid. Možná nevěděli, že tady u 
nás ještě někdy štěká pes, kdáká slepice, kokrhá kohout, kejhá husa, ráno zvoní zvony, že začíná den, večer, že je 
konec lopoty. To vše se jim zdá zbytečné a pro jejich klid nepřijatelné. Nejraději by kulturu vytlačili někam za ves-
nici. Tam, kam se dříve stěhoval dobytek, aby tady nesmrděl. Jenže když se sem stěhovali, věděli, kam jdou. Mohli 
pro svůj klid najít lepší místo někde v lese, kde v tichu roste jen mech a kapradí, jen jestli jim ten ptačí zpěv nevadí. 
Měli v klidu zapřemýšlet, že tu opravdu nebydlí jen oni sami. Omlouvám se těm, kterých se to dotklo. Jak by bylo 
krásné, kdyby celá dědina žila jako jedna rodina. Joška M.

Vzpomíná syn Petr s rodinou

 Slavnost Božího těla z roku 1936. Katolická slavnost, která se slavila ve čtvrtek, devátý týden po Velikonocích. 
Slavnostní žila celá vesnice. (Z knihy 100 let obce Otnice, str. 43)

Kéž by celá dědina žila jako jedna rodina
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4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 16) Projekt fotovoltaiky na budově radnice – bude 

řešeno samostatným bodem dnešního jednání.
5.  Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavební, územní-

ho plánování a životního prostředí:
a) Bohuslav a Helena Řípovi, Otnice – výzva k součinnosti 

při kontrolní prohlídce stavby „Prověření stavby rodin-
ného domu č.p. 141 a souvisejících pozemků, Otnice“ 
na pozemcích parc.č. 774, 775, 776, 777 v k.ú. Otnice. 
Kontrolní prohlídka bude provedena dne 16. 6. 2022 v 
9,00 hod. na místě stavby.

b) Ekostavby Brno, a.s. – rozhodnutí, kterým se schvaluje 
plán opatření pro případ havárie „Havarijní plán pro re-
alizaci akce Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní ces-
ty C36 v k.ú. Otnice, na pozemcích parc.č. 5614, 5597, 
5588 v k.ú. Otnice.

c) EG.D, a.s. Brno – územní rozhodnutí o umístění stavby 
„Otnice, kab. smyčka NN Ing. Doležel“ na pozemcích 
parc.č. 1, 6, 343/3 v k.ú. Otnice.

d) Obec Otnice – Rozhodnutí o prodloužení platnosti spo-
lečného povolení formou veřejné vyhlášky pro stavbu 
„Stezka pro chodce a cyklisty, Otnice“ na pozemcích 
parc.č. 3294/4, 3312/3, 3313/3, 3317/4, 3318/2, 6643, 
6646, 6746, 6750, 6751, 6754 v k.ú. Otnice. Stavební po-
volení se prodlužuje do 11. 2. 2024.

e) Libor Knesl, Iveta Kneslová, Otnice – rozhodnutí o po-
volení výjimky pro umístění stavby „Novostavba rodin-
ného domu, Otnice“ na pozemcích parc.č. 888, 890/2, 
893/1 v k.ú. Otnice. S ohledem na charakter zástavby je 
možno umístit stavbu až na hranici sousedního pozem-
ku.

f) Milan Marek, Otnice – sdělení k dělení pozemků. MěÚ 
Slavkov u Brna schvaluje navrhovaný záměr dělení po-
zemku parc.č. 6801 v k.ú. Otnice dle geometrického plá-
nu č. 914-219/2022, za účelem prodeje nově vzniklého 
pozemku parc.č. 6801/2.

6.  Krajský úřad Jihomo ravského kraje:
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí vydává pro společnost Respono, a.s. Cukro-
varská 486/16, Vyškov – Povolení provozu zařízení ke 
sběru odpadů „Sběrný dvůr Otnice“ umístěné na po-
zemcích parc.č. 1569, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576 v 
k.ú. Otnice, a to dle provozního řádu zařízení: „Provoz-
ní řád, sběrný dvůr Otnice“, duben 2022, který je nedíl-
nou součástí Rozhodnutí.

 V současné době je zařízení provozováno na základě 
rozhodnutí vydaného Krajským úřadem JMK s platnos-
tí do 31. 5. 2022. 

7.  Faktury ke schválení:                                                                                                                                       
 a) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. 
č. 03336051 ve výši 1 155 286,73 Kč – provedené sta-
vební práce v měsíci 05/2022 dle uzavřené smlouvy o 
dílo. (uznatelné náklady – podíl obce)

b) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336052 ve výši 1 293 881,94 Kč – provedené staveb-
ní práce v měsíci 05/2022 dle uzavřené smlouvy o dílo. 
(uznatelné náklady – dotace SFDI)

c) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336054 ve výši 1 992 022,03 Kč – provedené staveb-
ní práce v měsíci 05/2022 dle uzavřeného Dodatku č. 2 
Smlouvy o dílo.

d) Respono, a.s. Vyškov – Fa. č. 22601719 ve výši 85 951,45 

Kč – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za 
měsíc květen roku 2022.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle 

bodu č.7, zápisu.
8.  Závěrečný účet obce Otnice za rok 2021:
 Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce za 

rok 2021, který byl zveřejněn na úřední desce od 27.5. 
2022 do 13.6.2022. Součástí návrhu závěrečného účtu 
obce je Roční závěrka hospodaření obce za rok 2021 a 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2021. Připomínky obec neobdržela.

 Příjmy:  44 546 612,87 Kč
 Výdaje:  35 840 842,47 Kč
 Financování:  8 705 770,40 Kč
Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 

2021 – bez výhrad. 
9.  Závěrečný účet DSO Regionu Cezava za rok 2021:                                                                                                                                            

                 
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet 

DSO Region Cezava za rok 2021,  k terý byl schválen na 
Valné hromadě dne 2. 6. 2022.

 Příjmy:  4 078 196,61 Kč
 Výdaje:  4 469 830,26 Kč
 Financování:  -391 633,65 Kč
10. Oblastní charita Hodo nín, domácí péče Bučovice a 

Slavkov u Brna – žádost o příspěvek:                              
 Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Hodonín 

o fi nanční podporu projektu Domácí zdravotní péče a 
Hospicová péče Bučovice a Slavkov u Brna. Tento pro-
jekt poskytuje zdravotní péči občanům a dojíždí za pa-
cienty i do Otnic. V roce 2021 bylo provedeno 172 ošet-
řujících návštěv u našich občanů.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje fi nanční dar pro Oblastní cha-

ritu Hodonín, na zajištění projektu zdravotní péče pro 
občany obce Otnice, ve výši 10 000 Kč.     

11. Termíny jednání zastupitelstva obce v II. pololetí roku 
2022 – do konce volebního období:

 Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání zastu-
pitelstva na 2. pololetí roku 2022, do konce volebního 
období.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastup i telstva 

obce na 2. pololetí roku 2022. Termíny zasedání jsou 
zveřejněny na úřední desce.         

12. Projekt fotovoltaiky na budově radnice – porovnání na-
bídek: 

 Zastupitelé projednali obdržené cenové nabídky na do-
dávku a montáž fotovoltaických panelů a baterií na bu-
dovu radnice.

Elstrim s.r.o. Vojkovice –  457 603,- Kč bez DPH
ILIOS s.r.o.Brno–  597 188,- Kč bez DP H
ERDENERGIE, s.r.o. Dubňany –  512 000,- Kč bez DPH
Ke schválení byla doporučena cenová nabídka společnosti 

Elstrim s.r.o. Vojkovice, ve výši457 603,- Kč bez DPH.
Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společ-

nosti Elstrim s.r.o.Vojkovice, ve výši457 603,- Kč bez 
DPH, na  dodávku a montáž fotovoltaických panelů a 
baterií na budovu radnice.  

13. Letní kino Otnice v roce 2022:
 Obec Otnice uspořádá letní fi lmový festival ve dnech 1. 

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
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8 – 5. 8. 2022 v prostorách fotbalového hřiště. Bylo na-
vrženo jednotné vstupné ve výši 70,- Kč/osobu/předsta-
vení. Začátky představení ve 21 hod. Občerstvení zajistí 
TJ Sokol Otnice.

Usnesení: :
 Zastupitelstvo schvaluje vstupné na letní filmový festi-

val za jedno představení ve výši 70 Kč. 
14. Parkování před Dělnickým domem:
 Zastupitelé diskutovali o podmínkách parkování před 

Dělnickým domem. Starosta obce byl pověřen jedná-
ním na odboru dopravy MěÚ Slavkov u Brna, o mož-
nostech regulace parkování.

15. Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o fi-

nanční příspěvek pro zajištění oslav 90. let otnického 
fotbalu. Dne 25. 6. 2022 se uskuteční kulturně-sportov-
ní program ve sportovním areálu, zahrnující přátelská 
fotbalová utkání, hudební program a občerstvení hos-
tů. Celková rozpočtovaná částka na zajištění programu 
oslav je ve výši 60 000 Kč. Byla navržena výše finanční-
ho příspěvku 50 000 Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční pří-

spěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 50 000 Kč, na zajiš-
tění oslav 90. let kopané v Otnicích.

16. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR – HZS 
JMK:

 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy mezi obcí Otnice 
a Hasičským záchranným sborem JMK, o bezplatném 
převodu vypůjčeného materiálu do trvalého vlastnictví 
obce Otnice. Jednotka SDH Otnice má již několik let ve 
výpůjčce od Hasičského záchranného sboru JMK digi-
tální radiostanice Pegasa Pegas Easy s příslušenstvím. 
Smlouvou o bezplatném převodu budou radiostanice 
zařazeny do majetku obce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví 

k majetku ČR mezi obcí Otnice a HZS JMK, na bezplat-
ný převod vypůjčených radiostanic Pegas a Pegas Easy 
s příslušenstvím, do majetku obce Otnice.

17. Poskytnutí právních služeb a zastupování obce – JUDr. 
Martin Klimo:

 Zastupitelstvo projednalo návrh na uzavření spoluprá-
ce s advokátní kanceláří JUDr. Martin Klimo, Sukova 4 
Brno, k poskytnutí právní pomoci v oblastech obchod-
ního, občanského, správního, finančního, pracovního a 
případně též mezinárodního soukromého a trestního 
práva. Advokát nabízí spolupráci a právní pomoc obci 
uzavřením smlouvy o spolupráci s paušální částkou 10 
000,- Kč/ měsíc + DPH. Obec má právo kdykoliv a v ja-
kémkoliv směru požádat advokáta o právní zastupování 
pří soudních jednání, nebo poskytnutí jakékoliv právní 
pomoci. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje spolupráci s advokátní kanceláří 

JUDr. Martin Klimo, Sukova 4 Brno a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. Výše paušální odměny za právní 
pomoc obci je stanovena 10 000 Kč /měsíc + DPH.

18. Nákup postřikovače pro obecní účely:
 Zastupitelé projednali návrh na zakoupení postřikovače 

na motorový pohon, pro obecní účely. Zakoupený po-
střikovač bude v majetku obce, obsluha postřikovače 
bude zajištěna členy Zahrádkářů. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nákup motorového postřiko-

vače STIHL SR 450, pro obecní účely. Obsluhu postři-
kovače zajistí členové ZO ČSZ Otnice.

19. Odpadové hospodářství – diskuze:
 Zastupitelé vzali na vědomí přednesené informace k té-

matu odpadového hospodářství v obci. Přibližně v roce 
2024 budou vyměněny stávající kontejnery na sklo za 
nové, zvonové, na kombinovaný sběr bílého a barevné-
ho skla. Tím se sníží náklady za svoz. 

 Zastupitelé též diskutovali o návrhu na doplnění počtu 
popelnic na bioodpad o další kontejnery na bioodpad 
o objemu 770 l, které by byly rozmístěny na vhodných 
místech po obci.

20. Žádost o umístění reklamního billboardu – Lacík, s.r.o.:
 Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Lacík, s.r.o. Lov-

čičky o pokračování umístění reklamního billboardu na 
parc.č. 6758 v k.ú. Otnice na neurčito. Záměr pronájmu 
části 10 m² obecního pozemku parc.č. 6758 v k.ú. Ot-
nice, ve výši 500,- Kč/m2/rok, k umístění reklamního 
zařízení byl zveřejněn od 26. 5. 2022 do 10. 6. 2022. 
Umístění reklamního zařízení je zpoplatněno částkou 
100 Kč/rok.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje firmě Lacík s.r.o. Lovčič-

ky, pronájem části parcely parc.č. 6758 v k.ú. Otnice o 
výměře 10 m2, k umístění reklamního billboardu na ne-
určito za cenu 600 Kč/rok.

21. Diskuze,- Ve dnech 18. a 19. června se konají tra-
diční Aloiské hody. 

- Dne 25. 6. se uskuteční sportovní oslavy k 90. výročí 
kopané v Otnicích. Pořádá TJ Sokol Otnice.

- Bude zakoupena nová myčka na nádobí do kuchyně na 
Dělnickém domě.

25. 7. 2022
4. Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavební, územní-

ho plánování a životního prostředí:
a) Štefan Babej, Otnice – společný územní souhlas a sou-

hlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „No-
vostavba garáže u rodinného domu č.p. 124, Otnice“, na 
pozemku parc.č. 455 v k.ú. Otnice.

b) Rcharchitects s.r.o. Židlochovice – oznámení o zaháje-
ní společného územního a stavebního řízení pro stav-
bu „Soubor rodinných domů Otnice I. etapa – rodinné 
domy D3-D8“ na pozemcích parc.č. 2485/53, 2485/54, 
2485/55, 2485/56, 2485/57, 2485/58 v k.ú. Otnice.

c) EG.D, a.s. Brno – kolaudační souhlas a povolení uží-
vání stavby „Otnice – kab. smyčka NN Burianová“ na 
pozemku parc.č. 888, 963 v k.ú. Otnice.

d) Matej Franko, Otnice – souhlas s odstraněním stavby 
„Stavba garáže, Otnice“ na pozemku parc.č. 1189 v k.ú. 
Otnice.

e) Obec Otnice – oznámení o návrhu opatření obecné po-
vahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci ul. Pančava u Dělnického domu (odstavná 
plocha) v obci Otnice, dle předložené projektové doku-
mentace, kterou vypracovala firma Trasig, s.r.o. Vyškov.

f) Obec Otnice – kolaudační souhlas č.74/2022, kterým se 
povoluje užívání stavby „Komunikace Pod Vodárnou 
Otnice, SO 401 rozvody VO“ na pozemcích parc.č. 876, 
879, 891, 1000/1, 1000/2 v k.ú. Otnice.

g) Obec Otnice – územní souhlas ke stavebnímu záměru 
„Rekonstrukce tenisových kurtů, Otnice“ na pozem-
cích parc.č. 409/1, 409/5 v k.ú. Otnice.

5. Krajský pozemkový úřad JMK – schválení komplexních 
pozemkových úprav Bošovice:

 Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro 
JMK, pobočka Vyškov, jako příslušný správní úřad roz-
hodl o schválení návrhu Komplexních pozemkových 
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úprav v katastrálním území Bošovice. Návrh zpracovala 
společnost DD plus v.o.s., Brno, projektantem Pavlem 
Pospíšilem.

6.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – nabíjecí 
stanice pro elektrokola:

 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotač-
ního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistic-
ké dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2022“. Obci 
je poskytována dotace ve výši 100 926,- Kč na pořízení 
nabíjecí stanice pro elektrokola.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-

tace ve výši 100 926,- Kč, z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje, v  rámci dotačního programu: Podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji, 
na pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola.

7. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otni-
ce:                                                                                                                                                             

 Zastupitelstvo projednalo přijetí fi nančního neúčelo-
vého daru od pana Martina Kolenčíka Otnice ve výši 
10 000,- Kč, pro Mateřskou školu Otnice. Dar byl do 
pokladny přijat dne 23. 6. 2022. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelového fi -

nančního daru pro Mateřskou školu Otnice ve výši 
10 000,- Kč, od pana Martina Kolenčíka, Otnice.

8.  Faktury ke schválení:                                                                                                                                       
                      

a) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336096 ve výši 47 894,20 Kč – provedené stavební 
práce v měsíci 06/2022 dle uzavřené smlouvy o dílo. 

b) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336095 ve výši 5 135 747,15 Kč – provedené sta-
vební práce v měsíci 06/2022 dle uzavřené smlouvy o 
dílo. 

c) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336094 ve výši 569 114,88 Kč – provedené stavební 
práce v měsíci 06/2022 dle uzavřeného Dodatku č. 2 
smlouvy o dílo.

d) Respono, a.s. Vyškov – Fa. č. 22601943 ve výši 70 267,90 
Kč – sběr, svoz a odstranění odpadu ze sběrného dvora 
za měsíc květen roku 2022.

e) Respono, a.s. Vyškov – Fa. č. 22602128 ve výši 98 632,11 
Kč – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za 
měsíc červen roku 2022.

f) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 
20220018 ve výši 135 538,- Kč – stavební práce za 
6/2022 dle smlouvy o dílo na zakázce „Stavební úpravy 
BD, Školní 480, Otnice“

g) Karásek s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 22200225 ve 
výši 92 000,- Kč – zálohová faktura na dodání a montáž 
2 ks posuvných zástěn do Mateřské školy Otnice. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle 

bodu č.8, zápisu.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2022:
 Zastupitelé vzali na vědomí předložené rozpočtové 

opatření č. 4/2022.
 Příjmy: 0,- Kč
 Výdaje:  50 000,- Kč
 Financování:  -50 000,- Kč
10. Výsledky hospodaření obce za 1. pololetí roku 2022:                                                                                                                                            

Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce 
za 1. pololetí roku 2022.

Příjmy:  17 837 888,46 Kč (42,82 %)
Výdaje:  14 429 746,64 Kč (29,52 %)

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022:
 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
4/2001 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území 
obce Otnice, která již není aktuální.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č.4/2001.

12. Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021: 
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný 

účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021, který byl 
schválen na Valné hromadě dne 28. 6. 2022.

 Příjmy:  4 286 646,57 Kč
 Výdaje:  4 363 193,42 Kč
 Financování:  -76 546,85 Kč
13. Dodatky ke smlouvám o zajištění nakládání s odpady – 

Respono a.s. Vyškov:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o zajištění nakládání s odpady č. 17030040 a 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nakládání s nebezpečnými a 
ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozaří-
zením č. 17030170, uzavřenými mezi obcí Otnice a spo-
lečností Respono, a.s. Vyškov. Předmětem Dodatků ke 
smlouvám je změna části příloh, nadepsané jako „Ce-
ník“. Od 1.7. 2022 se navyšuje cena za provedené služby 
dle Příloh k Dodatkům (cca o 10%).

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlou-

vě o zajištění nakládání s odpady č. 17030040 a Do-
datek č. 3 ke Smlouvě o nakládání s nebezpečnými a 
ostatními složkami komunálního odpadu a elektro-
zařízením č. 17030170, se společností Respono, a.s. 
Vyškov.

14. Smlouva na fotovoltaický systém na budově Radnice – 
Elstrim, s.r.o. Vojkovice:

 Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o dílo mezi 
obcí Otnice a fi rmou Elstrim s.r.o. Vojkovice o dodávce 
a montáži fotovoltaických panelů na budovu obecního 
úřadu za cenu 457 603 Kč bez DPH, tj. 553 700 Kč včet-
ně DPH.

 Dodavatel zajistí vypracování a podání žádosti o prv-
ní paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě, 
včetně veškeré administrativy s tím spojené, dodávku a 
montáž kompletního fotovoltaického systému.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s  fi rmou Els-

trim s.r.o. Vojkovice, na dodávku a montáž fotovoltaic-
kých panelů na budovu radnice, za cenu 457 603 Kč bez 
DPH.

15. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na školní byt – Vlasti-
mil Baník:

 Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě na služební byt v Základní škole, mezi obcí Ot-
nice a panem Vlastimilem Baníkem. Nájemní smlou-
va ze dne 1. 9. 2021 byla uzavřena na dobu určitou do 
31.8.2022. Dodatkem č. 1 se mění odstavec III. Smlou-
vy, kterým se pronájem služebního bytu prodlužuje na 
dobu určitou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2023. Ostatní ustano-
vení se nemění.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k  nájemní 

smlouvě na služební byt ZŠ pro Vlastimila Baníka, kte-
rým se prodlužuje doba pronájmu na dobu určitou do 
31. 8. 2023

16.  Oznámení o spáchání přestupku proti veřejnému po-
řádku – manželé Pokorní:
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 Dne 15. 6. 2022 obdržela obec od manželů Pokorných 
Otnice „Oznámení o spáchání přestupku proti veřej-
nému pořádku ze dne 28. 5. - 29. 5. 2022“, které bylo 
adresováno Zastupitelstvu obce. Zastupitelé se tímto 
„Oznámením“ zabývali adle právního názoru je toto 
„Oznámení“směřováno nesprávnému orgánu.Pokud 
má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, má 
toto své podezření adresovat Policii ČR nebo přísluš-
nému úřadu. Poněvadž obec Otnice má uzavřenou ve-
řejnoprávní smlouvu s městem Slavkov u Brna, který 
zajišťuje přestupkovou agendu, budou manželé Pokorní 
písemně informováni, že v případě podezření o spáchá-
ní přestupku je nutno toto podezření adresovat Měst-
skému úřadu ve Slavkově u Brna nebo na Policii ČR.

17. Parkování před Dělnickým domem:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že z důvodu zajištění 

parkování automobilů návštěvníků Dělnického domu, 
podala obec v  zastoupení firmy Trasig, s.r.o. Vyškov, 
žádost na změnu místní úpravy dopravního značení 
na místní komunikaci před Dělnickým domem, a to 
instalací značky„Parkoviště reserve“ + dodatková tabul-
ka „6x návštěvníci Dělnického domu 14-22 hod.“. Na 
odstavné ploše u Dělnického domu již byla firmou Tra-
sig s.r.o. Vyškov vyznačena parkovací stání + parkovací 
stání pro postižené.

18. Odpadové hospodářství – diskuze:
 Zastupitelé diskutovali k tématu odpadového hospodář-

ství v obci.  DSO Ždánický les a Politaví nabízí možnost 
realizace společného projektu odpadového hospodář-
ství v obcích spolku, zavedením systému door-to-door, 
který má výhodu maximálního třídění odpadu, ale ne-
výhodou je zaplnění obce barevnými popelnicemi. Za-
stupitelé vyjádřili názor, že se obec nebude připojovat 
ke společnému projektu DSO Ždánický les a Politaví. 
V rámci zlepšení třídění komunálního odpadu má obec 
záměr navýšit počet sběrných míst v obci a na vybra-
ných místech umístit kontejnery o objemu 770 l na bio-
odpad. 

19. Žádost o povolení úpravy nájezdové cesty k RD – Kate-
řina Pernicová:

 Zastupitelé projednali žádost paní Kateřiny Pernico-
vé, Dědina 45, Otnice o povolení opravy nájezdové a 
přístupové cesty k rodinnému domu. Stávající betono-
vá dlažba bude odstraněna a vyměněna za zámkovou 
dlažbu. Cesta bude rozšířena o 1,5 m. Nově bude dlažba 
doplněna kolem zdi budovy v šíři cca 1,5 m. Veškeré 
stavební práce budou prováděny ručně s ohledem na 
umístění inženýrských sítí, vedoucích přes pozemek. 
Travnatá plocha bude zajištěna betonovou palisádou. 
Stavbou bude dotčený pozemek parc.č. 343/3 v k.ú. Ot-
nice, který je ve vlastnictví obce.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou nájezdové a pří-

stupové cesty k rodinnému domu paní Kateřiny Perni-
cové Otnice, na pozemku parc.č. 343/3 v  k.ú. Otnice. 
Přístupová cesta bude vybudována na vlastní náklady 
žadatelky.

20. Oprava plotu s podezdívkou u Mateřské školy – infor-
mace:

 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace, že v rámci 
výstavby plotu u MŠ došlo ke změně v realizaci. V pro-
jektové dokumentaci bylo řešeno zabezpečení zeminy v 
okolí nově vybudovaného bezbariérového přístupu do 
školky pouze zahradním obrubníkem.  Dodavatelskou 
firmou bylo navrženo umístění zídky ze štípaných, pří-
padně jiných, svahových tvárnic.

21. Diskuze, závěr:

- Poděkování stárkům, členům SDH Otnice a zaměst-
nancům obce za přípravu tradičních Aloiských hodů ve 
dnech 18. - 19. 6.2022 a následně i akce „Kácení máje“ 
dne 9.7.2022.

- Poděkování redakci zpravodaje za přípravu nového čís-
la Otnického zpravodaje

- Poděkování TJ Sokol Otnice za organizaci oslav 90. vý-
ročí kopané v Otnicích

- Dne 29. 7. 2022 od 15 do 18 hod. se uskuteční slavnost-
ní otevření Domova pro seniory v Křenovicích. Mož-
nost prohlídky.

- Z  důvodu sjednocení zapnutí a vypnutí veřejného 
osvětlení v obci, bylo doporučeno seřídit fotobuňky 
v rozvaděčích veřejného osvětlení. 

- Pavel Prokop doporučil začlenit do plánu akcí instalaci 
venkovních žaluzií na okna budovy radnice z jižní stra-
ny.

15. 8. 2022
4. Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavební, územní-

ho plánování a životního prostředí:
a) Rcharchitects s.r.o. Židlochovice – rozhodnutí o vydá-

ní stavebního povolení pro stavbu „Soubor rodinných 
domů Otnice I. etapa – rodinné domy D3-D8“ na po-
zemcích parc.č. 2485/53, 2485/54, 2485/55, 2485/56, 
2485/57, 2485/58 v k.ú. Otnice.

b) Roman a Miloslava Prosovi, Otnice – oznámení o za-
hájení společného územního a stavebního řízení pro 
stavbu „Novostavba garáže u rodinného domu č.p. 323, 
vč. kůlny, přístřešku, oplocení a sjezdu na účelovou ko-
munikaci, Otnice“, na pozemcích parc.č. 165/2, 166/2 v 
k.ú. Otnice

c) Roman a Dagmar Kalvodovi, Újezd u Brna – společ-
ný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru „Novostavba pasivního rodinného 
domu, vč. napojení na IS, tepelného čerpadla, zpev-
něných ploch, terasy a oplocení“ na pozemcích parc.č. 
318/2, 319/2, 322/2, 343/5 v k.ú. Otnice.

d) Obec Otnice – oznámení o provedení závěrečné kon-
trolní prohlídky stavby „Chodník v ulici Na Konci v 
k.ú. Otnice“ na pozemcích parc.č. 225, 1458/2, 1458/3, 
1461/11, 1460/31, 1461/4, 3318/1, 3318/3, 3319/1, 
3319/2 v k.ú. Otnice. Kontrolní prohlídka stavby se 
uskuteční dne 19. 8. 2022 v 9 hod. na místě stavby. 

5.  Městský úřad Slavkov u Brna – odbor kanceláře tajem-
níka a živnostenský úřad:

 Oznámení, kterým se dle ustanovení § 12 odst.1 písm.b) 
a § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí oznamuje seznam zaregistrova-
ných kandidátních listin, které byly zaregistrovány pro 
volby do zastupitelstva obce Otnice, konané ve dnech 
23. a 24. září 2022: KSČM, KDU-ČSL, Moravané.

6.  Krajský úřad JMK – hejtman Jihomoravského kraje:
 Poděkování hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana 

Grolicha, zastupitelům obce, za odpovědnost a práci v 
uplynulém volebním období 2018-2022.

7.  Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
a) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 

03336133 ve výši 695 920,60 Kč – provedené stavební 
práce v měsíci 07/2022 dle uzavřené smlouvy o dílo. 

b) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336138 ve výši 172 932,82 Kč – provedené stavební 
práce na základě Smlouvy o dílo k vybudování přístu-
pového chodníku k cyklostezce.

c) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336144 ve výši 368 408,97 Kč – provedené práce na 
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úpravě mokřadu a sjezdu na pozemcích 3294/3, 3294/4, 
6624/2 v k.ú. Otnice.

d) Respono, a.s. Vyškov – Fa. č. 22602508 ve výši 91 984,82 
Kč – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za 
měsíc červenec roku 2022.

e) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 
20220023 ve výši 1 299 495,- Kč – stavební práce za 
7/2022 dle smlouvy o dílo na zakázce „Stavební úpravy 
BD, Školní 480, Otnice“

f) Prostavby, a.s. Otnice – Fa. č. 202220102 ve výši 594 
403,41 Kč – stavební práce za období 7/2022 dle smlou-
vy o dílo akce „Oprava plotu s podezdívkou MŠ Otni-
ce“.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle 

bodu č.7, zápisu.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene „Otnice, kabel NN 

Rafaj“:                                                                                                                                           
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene“ č. PR - 014330078406/001-ADS, mezi 
obcí Otnice a EG.D, a.s. Brno, v rámci stavby „Otnice, 
kabel NN Rafaj“- kabelové vedení NN a pojistková 
skříň. Věcné břemeno se zřizuje do pozemků parc.č. 
278, 439/1, 439/10, 439/6, 439/9 v k.ú. Otnice. V návr-
hu je věcné břemeno zpoplatněno částkou 7 800,- Kč.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného 

břemene“ č. PR - 014330078406/001 – ADS do pozem-
ků parc.č. 278, 439/1, 439/10, 439/6, 439/9 v k.ú. Otni-
ce, mezi obcí Otnice a EG. D, a.s. Brno.

9.  Stavební práce na bytovém domu v ul. Školní – víceprá-
ce:                                                                                                                                                             

 Zastupitelé projednali návrh víceprací, které je nut-
no realizovat v rámci akce „Stavební úpravy bytového 
domu, Školní 480 Otnice“:

 - montáž bitumenové stěrky nad povrch terénu – 
11370,-Kč

 - provedení vnitřních omítek na stropech ve sklepě – 
15680,-Kč 

 - výměna popraskaných stávajících tašek a dořez kolem 
střešních oken – 13000 Kč 

 - montáž nadstřešního žlabu vč. okapnice a rozkrytí a 
za krytí střechy – 96 000 Kč

 - montáž nového hřebenového pásu, zpětná montáž 
hřebe ne a tašek – 26 750 Kč

 Celkem cena za provedení víceprací: cca 162 800 Kč.
Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s provedením víceprací v rámci 

stavebního záměru „Stavební úpravy bytového domu, 
Školní 480 Otnice“ ve výši 162 800 Kč.

10. Nájemní smlouva k bytu nad Zdravotním středis-
kem:                                                                                                                                                             

 Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s 
paní učitelkou ZŠ Mgr. Terezou Vodovou, na proná-
jem bytu č.1 nad Zdravotním střediskem, ulice Boženy 
Němcové č.p. 49. Nájemní smlouva se uzavírá od 1. 9. 
2022 na dobu určitou do 31.8.2023, s tím že v případě 
pokračování nájmu bude toto řešeno Dodatkem k ná-
jemní smlouvě. Celková výše nájemného je stanovena 
na částku 2 377,- Kč /měsíc, což celkem činí 28 524,- Kč 
/rok. Platbu za energie si zajišťuje podnájemník sám.

Usnesení: :
 Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu č. 1 nad Zdra-

votním střediskem, ul. Boženy Němcové č.p. 49 Otnice, 
pro Mgr. Terezu Vodovou, na dobu určitou od 1.9.2021 
do 31.8.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 2 377,- Kč /
měsíc.

11. Studie rekonstrukce a navýšení kapacity Mateřské ško-
ly – Ing. arch. Walter:

 Zastupitelé se seznámili s informacemi a částí architek-
tonické studie rekonstrukce a navýšení kapacity Mateř-
ské školy, kterou zpracovává Ing. arch. Jaromír Walter, 
Brno. Návrh architektonické studie je již zčásti připra-
ven. Nyní se zapracovávají do studie podmínky a poža-
davky ze strany vedení mateřské školy.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním prací na dodání 

celkové architektonické studie rekonstrukce a navýšení 
kapacity Mateřské školy Otnice, od Ing. arch. Jaromíra 
Waltera Brno.

12. Diskuze, závěr:
- Poděkování zaměstnancům obce a TJ Sokol Otnice za 

přípravu a zajištění občerstvení letního kina v Otnicích 
od 1. - 5. 8. 2022.

- Moravská zemská knihovna v Brně organizuje soutěž 
„Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022“. 
Obec do této soutěže nominovala místní knihovnu v 
Otnicích.

- Dne 20. 8. 2022 pořádá MS Hubert Otnice „Dětské od-
poledne s myslivci“ a country večer. Akce se koná u ryb-
níka v Poltni.

- Dne 27. 8. 2022 pořádá Římskokatolická farnost Otnice 
ve spolupráci s SDH Otnice tradiční „Farní den“ na far-
ní zahradě.

- Dne 27. 8. 2022 pořádá TJ Sokol Otnice ve sportovním 
areálu tenisový turnaj Otnice Open.

- Dne 2. 9. 2022 v 16 hod. se uskuteční slavnostní předání 
Cyklostezky. Organizuje obec Otnice společně s fi rmou 
Swietelsky stavební s.r.o.

- V časopise Znojemský týden vyšel dne 5. 8. 2022 článek 
o Otnické tvrzi.

- Letní kino – fi lm Prezidentka se odehraje v náhradním 
termínu v Dělnickém domě

5. 9. 2022
4. Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavební, územní-

ho plánování a životního prostředí:
a) Zdeněk Pokorný, Otnice – usnesení o přerušení řízení o 

nařízení odstranění stavby „Stavební úpravy rodinného 
domu č.p. 222, Otnice“ na pozemcích parc.č. 522, 523 v 
k.ú. Otnice.

b) Obec Otnice – rozhodnutí o společném územním a 
stavebním řízení, kterým se schvaluje stavební záměr 
„Veřejný prostor – ulice Květná, Otnice“ na pozemcích 
parc.č. 787/1, 882/2, 932/1, 963, 986, 987, 988, 989/3, 
1000/1 v k.ú. Otnice.

c) Obec Otnice – oznámení o návrhu opatření obecné po-
vahy formou veřejné vyhlášky ve věci „stanovení místní 
úpravy provozu na silnici č. II/418 ul. Pančava (parc.č. 
546), a na místní komunikaci parc. č. 442 v obci Otni-
ce“, dle předložené projektové dokumentace stavební-
ho záměru „Komunikace Hudeček Otnice – Dopravní 
značení trvalé“.

d) Obec Otnice – kolaudační souhlas a povolení užívání 
stavby „Chodník v obci Otnice ul. Na Konci v k.ú. Otni-
ce“ na pozemcích parc.č. 225, 1458/2, 1458/3, 1460/11, 
1460/31, 1461/4, 3318/1, 3318/3, 3319/1, 3319/2, 1461/7 
v k.ú. Otnice. (Přístupový chodník k cyklostezce)

e) Státní pozemkový úřad Praha – oznámení o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Polní cesta C36 
Na Zumru“ na pozemcích parc.č. 5588, 5597 v k.ú. Ot-
nice.

f) EG.D, a.s. Brno – územní souhlas ke stavebnímu zámě-
ru „Kab. smyčka NN Šebeček – Otnice“ na pozemcích 
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parc.č. 1556/1, 1556/2 v k.ú. Otnice.
5. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
A) Povolení výjimky z počtu žáků
 Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele Základní ško-

ly a Mateřské školy Otnice, o povolení výjimky z počtu 
žáků v 9.B třídě na 31 žáků. Zvýšení počtu žáků nebude 
na újmu kvality výchovně vzdělávací činnosti a budou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku v počtu žáků 9.B tří-

dy Základní školy Otnice na 31 žáků.
B) Schválení změny odpisového plánu na rok 2022
 Zastupitelé projednali návrh změny odpisového plánu 

Základní a Mateřské školy Otnice na rok 2022. Roční 
odpis bude činit 150 354,- Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje změnu ročního odpisového 

plánu Základní a Mateřské školy Otnice na rok 2022, ve 
výši 150 354,- Kč. 

6.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Zateplení, revitalizace 
Pekstav, s.r.o. Brno:

 Zastupitelé projednali Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo se 
společností Zateplení, revitalizace Pekstav, s.r.o. Brno, 
která je dodavatelskou firmou akce: „Stavební úpravy 
BD Školní 480, Otnice“. Předmětem dodatku je pro-
dloužení termínu dokončení stavby a předání díla do 
30. 9. 2022 a navýšení ceny za provedené vícepráce ve 
výši 231 250,- Kč vč. DPH. Nedílnou součástí Dodatku 
č.2 je rozpočet víceprací a méněprací.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 

mezi obcí Otnice a společností Zateplení, revitalizace 
Pekstav, s.r.o. Brno,která je dodavatelskou firmou akce: 
„Stavební úpravy BD Školní 480, Otnice“.

7.  Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
a) Ing.arch. Jaromír Walter, Brno – Fa. č. 052022 ve výši 217 

800,- Kč – vypracování a dodání architektonické studie 
„Nástavba MŠ Otnice“

b) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336156 ve výši 235 849,69 Kč – provedené stavební prá-
ce za 08/2022 na základě Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Cyklostezka Otnice. 

c) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336157 ve výši 103 375,94 Kč – provedené stavební prá-
ce za 08/2022 na základě Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 
realizace akce Cyklostezka Otnice. 

d) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 
03336159 ve výši 116 941,66 Kč – provedené stavební prá-
ce za 09/2022 na základě Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Cyklostezka Otnice. 

e) Pavel Kalouda, Otnice – Fa. č. 1422 ve výši 552 000,- Kč 
– výměna 6 ks plynových kotlů na obecní bytovce v ulici 
Školní 480, Otnice.

f) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 20220030 
ve výši 556 250,- Kč – stavební práce za 8/2022 dle smlou-
vy o dílo na zakázce „Stavební úpravy BD, Školní 480, Ot-
nice“.

g) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 20220031 
ve výši 231 250,- Kč – provedené stavební práce dle Dodat-
ku č.2 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Stavební úpravy BD, 
Školní 480, Otnice“.

h) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 20220032 
ve výši 472 478,- Kč – dokončovací práce dle smlouvy o 
dílo na zakázce „Stavební úpravy BD, Školní 480, Otnice“.

i) Zateplení, revitalizace Pekstav s.r.o. Brno – Fa. č. 
20220033 ve výši 59 046,- Kč – stavební práce dle Do-
datku č.1 Smlouvy o dílo na zakázce „Stavební úpravy 

BD, Školní 480, Otnice“ – navýšení ceny oken.
j) Prostavby, a.s. Otnice – Fa. č. 202220114 ve výši 360 

579,92 Kč – stavební práce za období 8/2022 dle smlou-
vy o dílo akce „Oprava plotu s podezdívkou MŠ Otni-
ce“. 

k) Zdeněk Rafaj, Otnice – Fa. č. 2022/45 ve výši 365 420,- 
Kč – provedené podlahářské práce – oprava a renovace 
parket ve třídách 46, 47, 48, 49 v Základní škole Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle 

bodu č.7, zápisu a pověřuje starostu podpisem faktur 
nad 50 000 Kč, které mají dobu splatnosti v období do 
ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce.

8.  Plánovací smlouva k záměru „Výstavba inženýrských 
sítí a komunikace“ – Zdeněk Šášek 

 bec Otnice obdržela od pana Zdeňka Šáška, Svinošice 
návrh Plánovací smlouvy ke stavebnímu záměru pana 
Šáška „Výstavba inženýrských sítí a komunikace v k.ú. 
Otnice“. Stavebním záměrem budou zatíženy pozem-
ky ve vlastnictví obce parc.č. 838, 839, 2104/2, 1000/7, 
1008, 2109, 5675 v k.ú. Otnice. K tomuto bodu proběhla 
diskuze. Zastupitelé vzali návrh Plánovací smlouvy na 
vědomí. Do návrhu Plánovací smlouvy je nutné začle-
nit též stavební záměr na pozemcích parc.č. 1005, 1006 
v k.ú. Otnice ve vlastnictví paní Jany Trundové, Těšany.

9.  Fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ – cenová nabíd-
ka Renards, a.s. Brno:                                                

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku od společnosti 
Renards, a.s. Brno, která nabízí zajistit obci Otnice služ-
by k obdržení dotace v rámci investičního záměru obce 
s názvem „Fotovoltaická elektrárna umístěná na bu-
dově ZŠ Otnice, současně se zapojením dalších budov 
obce“. Předmětem cenové nabídky je posouzení projek-
tu, výběr vhodného dotačního titulu a následné podání 
žádosti o dotaci. Celková cena zajištění služeb se odvíjí 
od velikosti požadované dotace do žádosti a přiznané 
dotace.

 Základní cena ve výši 50 000,- Kč bez DPH, odměna v 
případě přiznání dotace ve výši 50 000 -75 000,- Kč bez 
DPH, dle výše přiznané dotace.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti 

Renards, a.s. Brno, k zajištění dotace v rámci stavebního 
záměru “Fotovoltaická elektrárna umístěná na budově 
ZŠ Otnice, současně se zapojením dalších budov obce“ 
a pověřuje starostu obce podpisem Příkazní smlouvy

10. Rekonstrukce tenisových kurtů Otnice – dotační mana-
gement Husák Invest management s.r.o.:                     

 Zastupitelé projednali a schválili dokumenty, které jsou 
součástí žádosti o dotaci na rekonstrukci tenisových 
kurtů.  Žádost o dotaci bude zaslána na Národní spor-
tovní agenturu, Dotační program č. 162 52 Regionální 
sportovní infrastruktura 2020-2024, a pro obec bude 
zajišťovat společnost Husák Invest management s.r.o. 
Telnice.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
A) Příkazní smlouvu č. M-007/2022 mezi obcí Otnice a 

Miroslavou Husákovou, K Nádraží 191, Telnice, k zajiš-
tění organizačního a administrativního výkonu činnos-
tí veřejného zadavatele při zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce tenisových kurtů Otnice“. 
Odměna za zajištění služeb je ve výši 31 000,- Kč.

B) Příkazní smlouvu č. M-008/2022 mezi obcí Otnice a 
Miroslavou Husákovou, K Nádraží 191, Telnice, k zajiš-
tění komplexní administrace žádosti o dotaci na Národ-
ní sportovní agenturu – Program č. 162 52 Regionální 
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sportovní infrastruktura 2020-2024. Odměna celkem 
za jednotlivé části vykonaných služeb 176 000,- Kč.  

C) Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek na re-
alizaci akce. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 
4 860 000,- Kč bez DPH. Předpokládaný termín realiza-
ce 4/2023-11/2023. 

D) Seznam uchazečů: Prostavby a.s. Otnice, JM Demicarr 
s.r.o. Slavkov u Brna, Merat s.r.o. Nivnice.

E) Zastupitelstvo obce jmenuje členy komise pro vyhod-
nocení nabídek: Pavel Prokop, Pavel Muric, Dušan Ma-
toušek. 

F) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vydat Roz-
hodnutí o výběru dodavatelské fi rmy – dle doporučení 
komise.

G) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlou-
vy o dílo.

H) Schvaluje podání žádosti o dotaci na NSA – Program č. 
162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 a 
vyčlenění vlastních zdrojů z obecního rozpočtu ve výši 30 
% - cca 1,9 mil. Kč.

11. Studie rekonstrukce a n avýšení kapacity Mateřské školy – 
Ing. arch. Walter:

 Zastupitelé vzali na vědomí informace o dodání architek-
tonické studie rekonstrukce a navýšení kapacity Mateřské 
školy, kterou zpracoval Ing. arch. Jaromír Walter, Brno.  
Cena za vypracování a dodání dle cenové nabídky 217 
800 Kč.

 Předpokládané investiční náklady na rekonstrukci a navý-
šení kapacity MŠ jsou ve výši cca 20 mil. Kč.

12. Žádost o fi nanční příspěvek – MS Hubert Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého spolku 

Hubert Otnice o neúčelový fi nanční příspěvek ve výši 
5 000,- Kč na zajištění společenské akce „Dětský den 
a Country večer s myslivci“ u rybníka v Poltni. Částka 
bude využita na provozní výdaje spojené s pořádáním 
akce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neúčelového 

fi nančního daru ve výši 5 000 Kč pro Myslivecký spolek 
Hubert Otnice, k zajištění společenské akce „Dětský den 
a Country večer s myslivci“

13. Rozpočtové opatření č. 5/2022:
 Zastupitelé vzali na vědomí předložené rozpočtové opatře-

ní č. 5/2022.
Příjmy: 367 000,- Kč
Výdaje:  367 000,- Kč
Financování:  0,- Kč
14. Plnění plánu akcí na rok 2022:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled ukončených i ne-

dokončených investičních akcí, které byly začleněny do 
plánu na rok 2022.

15. Zvýšení nájmu v obecních bytech nad Zdravotním stře-
diskem:

 Zastupitelé projednali návrh zvýšení nájemného od 
1.1.2023 v bytech nad Zdravotním střediskem, na ulici 
Boženy Němcové č.p. 49, na pozemku parc.č. 369 v k.ú. 
Otnice. Dle zákona 89/2012 Sb. je možné navýšit cenu 
nájemného ve výše uvedených bytech až o 20 % ročního 
nájemného. O návrhu na zvýšení nájemného budou ná-
jemníci informováni a budou podepsány dodatky ke stá-
vajícím nájemním smlouvám.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného o 20 % roč-

ního nájemného u bytů nad Zdravotním střediskem na 
ulici Boženy Němcové č.p. 49, od 1.1.2023.    

16. Žádost o úpravu stromu na obecním pozemku – Petr Sed-
lák:

 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Petra Sedláka,U 
Parku 92, Otnice, o úpravu (prořezání) stromu ořechu, 
nacházejícím se na obecním pozemku parc.č. 729 v k.ú. 
Otnice. Strom je ve velmi špatném stavu. Přerostlé a ulo-
mené větve již porušily elektrické vedení a ohrožují děti na 
dětském hřišti.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou (prořezáním) stro-

mu ořechu v parku sv. Jana Nepomuckého, na obecním 
pozemku parc.č. 729 v k.ú. Otnice.

17. Žádost o stanovisko – Rostěnice, a.s:
 Zastupitelé projednali žádost společnosti Rostěnice a.s., o 

stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu ří-
zení o změně užívání stavby bývalého polního mlatu na 
„Sklad zemědělské techniky“. Stavba historicky stojí v are-
álu zemědělské farmy Otnice, společnosti Rostěnice a.s., 
na pozemku parc.č. 266/1 v k.ú. Otnice. Stanovisko obce 
bude sloužit ke stavebnímu řízení o změně užívání stavby.

Usnesení: :
 Zastupitelstvo souhlasí s předloženou projektovou doku-

mentací od společnosti Rostěnice a.s., o změně užívání 
stavby bývalého mlatu na „Sklad zemědělské techniky“, 
který se nachází v areálu farmy Rostěnice, bez připomínek. 

18. Enviromentální venkovní učebna – nabídka dotačního ti-
tulu RPA, s.r.o. Brno:

 Zastupitelé diskutovali o nabídce spolupráce s Regionál-
ní poradenskou agenturou s.r.o. Brno, o možnosti získá-
ní dotace na realizaci venkovní enviromentální učebny 
v prostorách dvora a přilehlého parku v Základní škole. 
Z důvodu velké investice a malého využití učebny, vedení 
ZŠ a MŠ Otnice i zastupitelé nedoporučují realizaci.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce nedoporučuje nabídku spolupráce 

s Regionální poradenskou agenturou s.r.o. Brno, o mož-
nosti získání dotace na realizaci venkovní učebny v prosto-
rách dvora a přilehlého parku v Základní škole.

19. Oprava komunikace v ulici Za Drahy:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu komunikace 

v ul. Za Drahy, kde je narušena komunikace. Bude začle-
něno do plánu akcí na rok 2023.

20. Diskuze, závěr:- Poděkování MS Hubert Otnice 
za organizaci akce „Dětské odpoledne s myslivci“ a count-
ry večer.  

- Dne 8. 9. 2022 se koná v obecní knihovně „Férové odpo-
ledne“ (Hrátky pro děti, beseda)

- Dne 10. 9. 2022 pořádá TJ Sokol Otnice akci „Gulášfest 
Otnice“ v prostorách sportovního areálu.

- 16. 9. od 14 hod. se uskuteční v Otmarově tradiční spor-
tovní odpoledne Regionu Cezava pod názvem „Cezava 
cup“.

- Dne 17. 9. 2022 pořádá Rybářský spolek Otnice na rybní-
ku v Poltni „Rybářské závody pro dospělé“

- Ve dnech 17. -18. 9. 2022 pořádá Český svaz chovatelů Ot-
nice v prostorách farní zahrady tradiční „Výstavu drobné-
ho zvířectva“.

- Paní Dana Sekaninová informovala o zahájení lekcí Zum-
by v sále Dělnického domu.

- Z důvodu úspory elektrické energie zastupitelé diskutovali 
k návrhu možného vypínání veřejného osvětlení v době od 
24,00 hod. do 4,00 hod.

- Poděkování SDH Otnice a zaměstnancům obce za zajiš-
tění technického zázemí při konání farního dne apři slav-
nostním otevření cyklostezky.  Poděkování všem za účast 
na této akci.

- Starosta poděkoval místostarostovi obce i všem zastupite-
lům za spolupráci, obětavost a práci v uplynulém voleb-
ním období 2018-2022.
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STAROSTOVY STAROSTI

Vážení a milí spoluobčané,
skončilo volební období 2018 

až 2022 a ve dnech 23. září a  
24. září si zvolíme nové zastupite-
le obce. Věřím, že vaše volba bude 
úspěšná, že si zvolíme ochotné  
a obětavé zastupitele. Neboť dob-
ré zastupitelstvo je vždy základem 
pro úspěšný rozvoj obce. Za uply-
nulé čtyřleté období jsme na zase-
dáních zastupitelstva projednávali 
řadu běžných záležitostí, ale padla 
i rozhodnutí, která měla zásadní 
vliv na další chod a rozvoj obce. 
Jsem velmi rád, že se všechna jed-
nání nesla v korektním duchu. 
Děkuji všem zastupitelům i všem 
zaměstnancům obce, kteří se za-

pojují do dění obce, za jejich práci 
odvedenou ve prospěch naší obce. 
Jsem přesvědčený, že všechna naše 
rozhodnutí budou k něčemu dob-
rá i pro nově zvolené zastupitel-
stvo, které bude mít na čem stavět. 

Vážení spoluobčané, mám 
upřímnou radost, že se nám v uply-
nulém období podařilo zrealizovat 
několik velkých projektů, které 
přispívají k rozvoji naší obce. A to 
i přesto, že jsme se museli společně 
potýkat s událostmi, které byly pro 
nás zcela nové, náročné a nevy-
zpytatelné. Nemá smysl na tomto 
místě jmenovat všechny projekty, 
jelikož jsem vás průběžně po celé 
volební období informoval o pro-
bíhajících investičních akcích. Ale 
mám radost z  realizace výsadby 
biokoridorů a biocentra v Poltni, 
i z výsadby dalších stromů a zele-
ně, které byly vysazeny za přispění 
nejen obce, ale i ostatních občanů. 
Zeleň nám tu chybí, a proto je moc 
dobře, že se všichni snažíme obno-
vit a ozelenit naši obec. Také mě 
velmi těší, že se nám podařilo po 

dlouhých třech letech příprav zre-
alizovat výstavbu první etapy nové 
cyklostezky, která snad v  příštích 
letech zajistí bezpečnost chodců 
i cyklistů při cestě do Újezdu u 
Brna. Ke svému dokončení se blí-
ží i realizace výstavby rybníku Na 
Zumru a přístupové polní cesty. 
Celou výstavbu financoval Státní 
pozemkový úřad, pobočka Vyškov 
a po úplném dokončení budou 
tyto nové stavby předány do ma-
jetku a užívání obce.

Na tomto místě bych rád po-
děkoval všem občanům, zvláště 
členům spolků a organizovaných 
sdružení za vše, co dobrého dělá-
te pro naši obec a pro naše děti, ze 
kterých tak vyroste další generace 
dobrých „Otničáků“. Bez vás by 
bylo všechno ostatní snažení asi 
zbytečné. 

A na úplný závěr vám všem 
přeji pohodové podzimní dny, 
mnoho zdraví, klidu a radosti.

Pavel Mezuláník
starosta obce

V Otnicích dne 15. 9. 2022                                                                                           
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Letní fi lmový festival 
Již  tradičně se v prvním srp-

novém týdnu proměnil otnický 
sportovní areál v kino pod širým 
nebem s jedinečnou atmosférou a 
výborným výběrem snímků.

Letní kino není záležitostí pou-
ze dospělých, ale je pěknou příleži-
tostí pro rodiny, aby spolu strávily 
hezké chvíle všichni pohromadě. 
Proto letní přehlídku fi lmů od-
startovala dobrodružná rodinná 
pohádka Zakletá jeskyně. V úterý 
proběhl cílovou páskou v  našem 
kině běžec Emil Zátopek. Krás-
né životopisné drama o slavném 
běžci a jeho ženě Daně, které jsme 
zhlédli k  výročí 100 let od jejich 
narození. Následovala animova-
ná pohádka pro nejmenší diváky, 
která bývá zpravidla nejnavštěvo-
vanější. I letos tomu nebylo jinak. 
Příšerákovi 2 navštívilo 256 diváků, 
což je fi lm s nevyšší návštěvností 

letošního kina. Po úspěšné středě 
nás však při očekávaném promítá-
ní nové romantické komedie Pre-
zidentka zklamala technika, za což 
se omlouváme. Kdo o fi lm opravdu 
stál, dočkal se této komedie v  tep-
le otnické kinokavárny v  pátek 30. 
září. Tentokrát pro všechny návštěv-
níky se vstupem zdarma. Filmovou 
přehlídku uzavřel Vyšehrad Fylm, 
který nás přesunul na jeden večer 
do úplně jiné ligy. U řady diváků, 
a nejen fotbalových měl také veliký 
úspěch. 

Letošní ročník letní fi lmové 
přehlídky navštívilo celkem 849 
diváků. Výběr fi lmů byl pestrý, 
proto věřím, že si vybral každý. 
Tímto bych také chtěla poděkovat 
TJ Sokol Otnice za zajištění občer-
stvení a provoznímu týmu kina za 
skvělou organizaci.  

 Jana Štěpánková

Do této charitativní akce se každoročně zapojují 
zástupci z Otnic. V celé České republice se běhu zú-
častnilo 73 146 běžců. Letošního ročníku se zúčastnili 
někteří občané naší obce a podpořili tak svojí účastí 
Českou olympijskou nadaci, která pomáhá sportovat 
dětem, jejichž rodičům chybí fi nanční prostředky na 

jejich sportovní aktivity. T-Mobile Olympijský běh se 
letos konal ve středu 22. června. Start, cíl i zázemí byl 
v areálu „Komec“, v městské části Brno – jih. Trasa 
běhu vedla podél řeky Svratky na asfaltových trasách 
i polních cestách. A délka běhu? 500 m pro děti od 5 
do10 let, 800 m pro děti od 11 do 15 let. 5 km a 10 km 
tratě byly připraveny pro ostatní. Aniž bychom o sobě 
vzájemně věděli, tak v letošním roce jsme se z Otnic 
a Šaratic na startu sešli: rodina Kubátova (David, Ri-
chard, Radka), rodina Jirků (Adam, Dominik, Pavel, 
Markéta) rodina Mezuláníkova (Pavel, Jakub), Dušan 
Matoušek a Petra Jedličková. 

„Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka“. 
To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský 
běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo 
běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli bě-
háš raději ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. 
Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o  to 
se hýbat, a hlavně pro radost. Na tomto běhu se sla-
ví radost z pohybu a sport jako takový. Akcí se totiž 
připomíná mezinárodní Olympijský den, tedy zalo-
žení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile 
Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí 
u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým 
startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé 
České republice. Budeme rádi, když se příští rok při-
pojí i další běžkyně a běžci. 

Sportu a běhu Zdar.    Pavel Mezuláník                                                                

T-Mobile Olympijský běh
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Každoročně pořádají nadšenci retro strojů z Velkých Hostěrádek tradiční FECHTL CUP. Jízdou po okolí se pra-
videlně zastavují u rybníka Na Sadkově a před radnicí s občerstvovací stanicí v cukrárně U Žbánků. Letošního 
srazu se zúčastnilo 27 motocyklů, převážně značky Jawa.

Už je to nějaký ten pátek, co si chodívají děti hrát 
do Otnaparku.

Je radost vidět, že je tento parčík dobře využit a 
slouží všem. Snažíme se, společně s Obecním úřadem 
Otnice, aby tu bylo krásné posezení a odpočinek pro 
všechny.

Na jaře jsme na pískoviště navozili nový písek a 
pořídili zakrývací plachtu, aby byl písek chráněn proti 
zvířatům a taky proti dešti.

No a co se nestalo? Plachta je fuč. Proč? To už se 
kradou i takové věci a ještě k tomu na dětském hřiš-
ti? Ach jo. Jasně, že pořídíme novou plachtu, protože 
chceme, aby si děti mohly hrát v pěkném písku, ale 
na jak dlouho? Toť otázka. Budeme doufat, že ten, co 
plachtu nutně potřeboval, už ji má, a  ta nová tam vy-
drží déle. manželé Fialovi

Starosti Otnaparku

Obec Otnice odkoupí ornou půdu od vlastníků pozemků za cenu 35,- Kč/m2. V případě zájmu zajistíme 
veškeré smlouvy a dokumenty na Katastrálním úřadě ve Vyškově. Informace jsou k dispozici na OÚ Otnice. 
Tel.: 544 240 018 nebo 544 240 035.
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V pátek 2. září byla slavnost-
ně otevřena nová cyklostezka u 
Otnic. Jsem rád, že po více než 
třech letech příprav, zpracování 
projektu a další administrativy, 
jako např. schvalování a komuni-
kace s úřady, jsme mohli společ-
ně otevřít cyklostezku. Jsem pře-
svědčený, že v  dnešní době mají 
takové projekty velkou hodnotu 
a sílu, protože se zvýší bezpeč-
nost chodců a cyklistů. Na slav-
nostní otevření cyklostezky byli 
pozváni zástupci dodavatelské 
fi rmy Swietelsky stavební s. r. o 
Brno, projektantka, další zástup-
ci zainteresovaných stran i obča-

né naší obce. Přijelo také hodně 
nadšených cyklistů z  Bošovic 
a z Újezda u Brna. Společného 
symbolického přestřižení pás-
ky se zúčastnila starostka města 
Újezd u Brna, Marie Kozáková, 
která přítomným občanům sdě-
lila: „Město Újezd u Brna usiluje 
o výstavbu pokračování cyklostez-
ky až do Újezda u Brna. Věřím, 
že po dokončení bude cyklostezka 
pro všechny spoluobčany krásným 
a bezpečným místem pro cestování 
na kole, ale i třeba na procházku 
krajinou, nebo na návštěvu přá-
tel.“ Chtěl bych velice poděkovat 
členům SDH Otnice a zaměst-

nancům obce, kteří zajistili ob-
čerstvení a technické zázemí celé 
akce. Děkuji též členkám výboru 
pro mládež, rodinu  a tělovýcho-
vu, které rozdávaly občanům na 
cyklostezce malé dárečky. Podě-
kování patří všem zastupitelům 
obce, se kterými jsme společně 
projednávali na zasedáních zastu-
pitelstva všechny změny v projek-
tu i realizaci výstavby. Věřím, že 
naše nová cyklostezka bude po-
těšením pro všechny občany, ale 
hlavně bude bezpečným místem 
pro pohyb chodců a cyklistů.

 Pavel Mezuláník, starosta obce

Slavnostní otevření cyklostezky
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Farní odpoledne
Příjemné rozloučení s prázdninami a potažmo létem mohli zažít všichni, kdo navštívili v sobotu 27. srpna 

farní zahradu, otnickou oázu klidu. Ačkoliv v okolí se potýkali mnozí s prudkými lijáky, nad Otnicemi toho 
odpoledne svítilo sluníčko a atmosféra společně stráveného odpoledne v krásném prostředí vykouzlila úsměvy 
na tvářích všem přítomným. Cimbálová muzika Lalia z Velkých Bílovic hrála dlouhé hodiny pro potěchu míst-
ních i přespolních hostů. O občerstvení se tradičně postarali naši hasiči. Zkrátka a dobře - závěr prázdnin jsme 
si nemohli přát lepší. Myslím, že mohu za všechny hosty říci, že farní odpoledne se vydařilo na jedničku a bylo 
příjemné si tak hezky sousedsky pobýt. Vlastimil Baník

Už je to dávno, kdy mi někdo půjčil knihu s  ná-
zvem „A bude hůř“. Mám za to, že jsem ji tenkrát záhy 
odložil. Věřím, že nejen podle toho, jaký má název, 
bylo to těžké čtení. Máme zkušenost, jak se toto úsloví 
někdy při řeči použije: „… a bude hůř“. Nechtěl bych 
určitě nic zlehčovat, ale myslím na to, že by toto spo-
jení snad nikdo nechtěl říci například, když mluví o 
vztazích ve své rodině, když jsou hosté na svatbě, když 
uvažujeme o událostech ve světě a podobně.

Věřím, že to nemusí být jen něco naivního, laciné-
ho, jestli hledáme, jak dál a jak doopravdy, aby to za 
to stálo. A pokud možno, tak s pohledem nadějným. 
Může to být náhoda, když jsem koupil asi zatím po-
slední sbírku z té řady „Příběhy pro duši.“ Jmenuje se: 
Požehnání pro duši – a rád bych z ní nabídl nám všem, 
doufám, příběh s nadějí. Má prostý název: Učitel

Bývalý učitel se setká s jedním mladíkem, který se 
ho ptá: „Vzpomínáte si na mě?“ Učitel řekne, že ne. 
Tak mu mladík prozradí, že byl jeho žákem.

A ten starý učitel se ho zeptá: „Opravdu? A co dě-
láš?“ Mladík odpoví: „No, jsem učitel.“ „To je hezké, 
tedy jako já?“ podotkne učitel. „No, ano. Vlastně jsem 
se stal učitelem, protože jsem chtěl být jako vy.“  Starý 
učitel zvědavě požádá mladíka, aby mu vyprávěl, jak se 
to stalo. A mladík mu vypráví tento příběh:

„Jednou přišel můj spolužák do školy s krásnými no-
vými hodinkami a já jsem mu je ukradl. Zanedlouho si 
toho můj kamarád všiml a postěžoval si učiteli, to jste 
byl vy. A vy jste řekl třídě: „Při dnešním vyučování byly 
vašemu spolužákovi ukradeny hodinky. Kdo je ukradl, 
ať je prosím vrátí.“ Já jsem je ale nevrátil, protože jsem 
nechtěl. Vy jste pak zavřel dveře a řekl nám, ať se všichni 
postavíme a zavřeme oči, že nám postupně prohledáte 
kapsy. Tak jsme si stoupli a vy jste postupně hledal ve 
všech kapsách, a když jste došel ke mně, našel jste ho-
dinky a vzal jste si je. Pak jste prohledal ještě všechny 
zbývající kapsy a nakonec jste řekl: „Můžete otevřít oči, 
hodinky jsem našel.“

Nikdy jste mi nic neřekl, a o příhodě jste už nikdy 
nemluvil. Nikdy jste neřekl, kdo hodinky ukradl. Toho 
dne jste mi navždy zachránil čest. Styděl jsem se jako 
nikdy v  životě. Nikdy jste mi nic neřekl, a i když jste 
mi nikdy nevynadal ani si mě nezavolal na kobereček, 
dostal jsem od vás pořádnou lekci. Díky vám jsem po-
chopil, že takhle jedná skutečný vychovatel. 

„Pamatujete si na tu událost, pane učiteli?“ A učitel 
odpoví: „Pamatuji si na tu událost, na ty ukradené ho-
dinky a jak jsem hledal ve všech kapsách, ale tebe jsem 
si nepamatoval, protože jsem měl při hledání také za-
vřené oči.
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Víte, kdo jsou Blonďáci? Možná jste je slyšeli zpí-
vat. Možná jste si o nich přečetli v minulém vydání 
Otnického zpravodaje. A kdo neví, tak jsou to muži 
z Otnic, kteří rádi zpívají a svým zpěvem dělají ra-
dost nejen sobě, ale i jiným. Schází se na farní za-
hradě a v létě můžete jejich krásný zpěv, doprováze-
ný harmonikou, slyšet široko daleko. 

Často vystupují i v domovech důchodců. V červ-
nu jeli zpívat až na Slovensko. Kam? Do Domova 
dôchodcov a Domova sociálných služeb pre dospe-
lých v  Seredi. Odtud se vrátili nadmíru spokojení 
a nadšení z příjemného setkání, z povedeného vystou-
pení, ze skvělých služeb. Radost z nich jen sálala. Ještě 
na hodech se usmívali. Do Seredi jeli speciálním auto-
busem ve čtvrtek 16. června společně se zaměstnanci 
a klienty Domova pro seniory v Sokolnicích. O spo-
lečném zájezdu jsme našli příspěvek i v  Zámeckém 
zpravodaji:

„Jeli také naši velmi oblíbení a už téměř naši kamará-
di – Blonďáci z Otnic. Jejich harmonika v autobuse byla 
předzvěstí toho, že cestou budeme zpívat naše krásné mo-
ravské písničky, což se beze zbytku naplnilo.S harmonikou 
a s písničkou na rtech nám cesta rychle utekla a pod dvou 
hodinách už jsme vjížděli do vyzdobeného areálu domova 
v Seredi, kde nás vítaly desítky usměvavých tváří…

…Po obědě začal odpolední program, ve kterém vy-
stoupily děti z  místní mateřské školy a hudební skupina 
Veselí starci. Nenechali se zahanbit ani naši Blonďáci, kte-
ří představili svoje písničky, přičemž nezapomněli ani na 
slovenské, které známe i my a mohli jsme si tak zazpívat 
všichni společně.“

Přejeme našim Blonďákům spoustu krásných chvil 
s písničkou. -red-

Blonďáci vyjeli z Otnic za hranice všedních dnů
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    Vzpomínám si na první moment, v který jsme se s kamarády bavili o účasti na letošních Aloiských hodech jakožto 
stárci, a tedy i na své odpudivé pocity a myšlenky, které bez jakéhokoliv hlubšího promyšlení v mé mysli začaly vyskakovat 
a tuto účast okamžitě zamítat. 

    Vybavit si však dokážu i chvíli, v níž do mé mysli prorazily i myšlenky pozitivní, které mě nabádaly k účasti za příno-
sem nových zkušeností, dovedností, zážitků a snad i přátelství. Tyto dvě dílčí myšlenky se mezi sebou konfrontovaly až do 
okamžiku, než ty pozitivní převrhly negativní a bylo definitivně rozhodnuto. Jdu za stárka.

    Všechna moje očekávání byla naplněna, a to tak vrchovatě, že ke konci i přetékala. Tolik vzrušení, potěšení, hrdosti, 
zodpovědnosti, napětí, radosti a dalších plno pocitů a emocí, které nejlépe vystihne víno a jídlo za doprovodu muziky a 
které se pouze stěží převádějí do slov, jsem za tak krátkou dobu jaktěživ nezažil. Byl jsem mnohokrát vystaven situaci, do níž 
bych se za normálních okolností nevrhl, ale jelikož už jsem byl v tom, byl jsem za stárka, tak jsem se do nich bez zbytečných 
výmluv a výčitek střemhlavě vrhnul a překonal sám sebe. Lépe poznal sám sebe. Změnil se. Změnil se díky hodům. 

    Tak neváhejte a přijďte si příští rok změnit život taky. Nové stárky uvítáme s úsměvy na tváři. Nejste jedinými, komu se 
do toho nechtělo. Litovat toho nebudete, to vám mohu zaručit.  Adam Sekanina

Aloiské hody a kácení máje 
Letošní Aloiské hody byly v  ně-

čem výjimečné. Po dvou ročnících, 
které byly ovlivněny a omezeny 
epidemií, jsme si konečně moh-
li užít tyto oslavy života na 100 %. 
Přípravy začaly již tři měsíce před 
hodovým víkendem. Nové páry se 
učily tancovat, či zpívat lidové pís-
ničky, ostatní páry zase vyráběly 
výzdobu z  krepových papírů, nava-
zovaly mašličky, anebo pomáhaly 
s  organizací. Práce byla spraved-
livě rozdělena, šla nám takzva-
ně od ruky a hlavně s  úsměvem. 

Po dlouhém nacvičování to koneč-
ně přišlo. Hodový týden je tu. Již 
tradičně se ve čtvrtek ráno vyrazilo 
do lesa pro máju. Ten den se ještě 
zpracovala a nachystala tak, aby se 
v  pátek podařilo její stavění na ná-
vsi s  pomocí dobrovolníků. Když 
se úspěšně vztyčila k nebi, mohlo 
započít víkendové hodování. Ale 
také jsme si ji museli řádně ohlí-
dat, protože hladoví vlci z okol-
ních vesnic si na ni brousili své pily. 
V sobotu dopoledne kluci stárci vy-
razili v krojích na zvaní místních 

na večer, holky stárky zase dokon-
čovaly poslední přípravy. Večerní 
zábavy jak v  sobotu, tak v  neděli 
proběhly před Základní školou Ot-
nice. V  sobotu k  tanci a poslechu 
zahrála kapela Vonička V-band. 
Věříme, že sobotní zábavu jste si užili 
a protancovali střevíce stejně jako my. 
V neděli jsme se oblékli do krás-
ných otnických krojů, v  kostele 
sv. Aloise jsme dostali požehná-
ní od pana faráře a vyrazili jsme 
na průvod obcí společně s  de-
chovou kapelou Lácaranka, která 
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nám krásně po celý den vyhrávala.
Součástí průvodu bylo starostovské 
sólo před radnicí a zatancování vr-
těné, které jsme letos dali přednost 
před verbuňkem. Po celý průvod 
panovalo úmorné vedro, které nám 
dalo hodně zabrat. Zastavení se u 
stárek, kde bylo nachystané občerst-
vení, nás vždy vzpružilo. Večer jsme 
si ještě z posledních sil užili nedělní 
zábavu až do ranních hodin a tradič-
ní Aloiské hody roku 2022 tak byly 
u konce.

Ne však docela. O tři týdny poz-
ději jsme se ještě rozhodli uspořádat 
„Kácení máje“ před radnicí. Jako hu-
dební doprovod nám přijela zahrát 
perfektní Starobřeclavská cimbálo-
vá muzika. Po skácení máje přišla 
na řadu soutěž o samotnou máju. 
Soutěže se zúčastnilo 11 závodní-
ků a cílem bylo sníst co nejrychle-
ji 11 tyčinek a vypít co nejrychleji 
půllitr piva. Závod byl nervydrá-
sající, ale vítěz mohl být jen jeden. 
Nakonec nejrychlejším účastní-
kem byl Vojta Václavek a my mu 
tímto ještě jednou moc gratulujeme. 

Skvělou náladu a atmosféru však 
tentokrát zhatilo počasí. Déšť a vítr 
nás donutily schovat se, ale kapelu 
to od hraní neodradilo. Jejich nadše-
ní hrát i přes nepřízeň počasí se tak 
přeneslo na nás a my jsme s nimi zpí-
vali a tancovali až do nočních hodin.
Až tehdy pro nás opravdu skončily 
letošní Aloiské hody.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nám s  organizací hodů 
pomohli - SDH Otnice za výborné 
občerstvení, ženám z  Kosu za vy-
půjčení zázemí pro stárky, Dagmar 
Holubové a Jitce Brtníkové za na-
chystání krojů. Samozřejmě děku-
jeme vedení obce Otnice za to, že 
jsme hody a kácení mohli s  jejich 
souhlasem uspořádat. Děkujeme 
za obrovskou podporu a také děku-
jeme všem, kteří se jakkoliv na pří-
pravě a organizaci hodů podíleli. A 
na závěr děkujeme vám všem, kteří 
jste si za námi přišli zatancovat, za-
zpívat a celkově nás podpořit v tom, 
co děláme. Opět jste nás přesvědči-
li, že zachovávat tradice má smysl.
Doufáme, že se setkáme zase příští 
rok. Otničtí stárci

Letos byly Aloiské hody pro naši 
rodinu opravdu zvláštní. Jako každý 
rok tak i letos jsme měli doma stárka, 
a letos dokonce hlavního.

Párů bylo dost, ale sklepníci pořád 
žádní. Nikomu se nechtělo. Tak jsme 
navrhli, že pokud se nikdo nepřihlásí, 
tak půjdeme my. V duchu jsme doufa-
li, že se z mladých přece jenom někdo 
najde.

Hody se přiblížily a nám začalo 
docházet, že do toho budeme muset 
opravdu jít. Někdo přeci tu hodo-
vou káru, v našem případě krásně 
nazdobený vozík s vínečkem, táhnout 
musí.

Byl to pro nás nezapomenutelný 
zážitek strávit celý hodový víkend se 
super omladinou a taky obrovská čest 
prochodit neděli po naší krásné dědi-
ně za doprovodu dechovky a krojova-
ných stárků.

Je pravda, že to byl velmi náročný 
víkend, ale my jsme moc rádi, že jsme 
tu krásu mohli prožít. A jen doufá-
me, že příští hody už nebudou mít o 
sklepníky nouzi a že budou stejně tak 
úžasné, jako ty letošní. 

 Otničtí sklepníci
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Ve čtvrtek 2. června se v otnické knihovně usku-
tečnila beseda s Ondřejem Daňkem, ředitelem 
obecně prospěšné společnosti Čisté nebe. Cílem 
společnosti Čisté nebe je nejen šířit informace o 
problematice znečištěného ovzduší, ale také budo-
vat v lidech a zejména v politicích odpovědnost za 
naše životní prostředí. 

Odpoledne bylo určeno dětem, které si mohly 
vyzkoušet kvíz. Podvečerní přednáška byla zajímavá 
i poučná. Některé z přítomných překvapilo, že v Čes-
ké republice jsou hlavním zdrojem znečištění lokální 
topeniště. Na zlepšení situace se může podílet každý 
z  nás. Měli bychom omezit používání krbu. Netopit 
čerstvým dřevem. Dřevo by mělo alespoň dva roky 
vysychat. Neměli bychom pálit listí, nevypalovat trá-
vu. Omezit cestování automobilem a co nejvíc vyu-
žívat veřejnou dopravu. Nakupovat lokální potraviny, 
abychom snížili množství spálených fosilních pa-
liv při jejich přepravě. Že jste to všechno už slyšeli? 
Hmm… Kolik z nás se tím řídí? Škoda, že byl o tuto 
besedu malý zájem. Vážím si toho, že se besedy zú-
častnil starosta i místostarosta naší obce a oba dva 
se aktivně zapojili do diskuse. Přednášející na závěr 
řekl: „Bylo to takové milé, komorní. Především bychom 
měli k problému přistupovat vždy s otevřenou hlavou 
a holisticky*. Nehledat jednoduchá řešení. Je potřeba se 
snažit i na osobní úrovni.“  

*holisticky - přístup k řešení určitého problému jako celku, tj. 
nikoliv pouze jeho částí

Znečištěné ovzduší významně ovlivňuje naše zdraví

Další akce v knihovně byla určena dětem a tvoři-
vým maminkám. Vyzdobili jsme okna knihovny, která 
doslova rozkvetla do krásy.  Blížilo se léto. Děti malo-
valy barevné květiny, včeličky, motýly a nad vším zá-
řilo veliké žluté slunce. Dáša Sloupová připravila další 
tvořivou dílnu. Tentokrát jsme potřebovali barevný 
krepový papír, tyčky z papíru na stonky, nůžky a lepi-
dlo… a šikovné ruce. Vyráběli jsme květiny. Růže, ka-

rafi áty, gerbery, ale i jiné kytky, které nikde nenajdete. 
Každý vytvořil květinu podle své vlastní fantazie a ob-
líbené barvy. O tuto dílnu byl tak velký zájem, až nám 
pomalu docházel materiál na výrobu kytiček. Děkuji 
Dáše za zajímavé nápady i za čas, který věnuje tvoření 
s dětmi v naší knihovně.

Otnická kytka
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Hurá prázdniny!
Kdo by se netěšil na prázdni-

ny? Léto, sluníčko, žádné úkoly, 
nová přátelství, výlety, spousta 
zajímavých zážitků... Na co se 
děti o prázdninách těší, co je asi 
čeká, to namalovaly křídami na 
parkoviště u knihovny. Parko-
viště bylo před závěrem školního 
roku nádherně vyzdobené. Bo-
hužel v  noci přišel déšť a celou 
tu nádheru smyl. Škoda. Ale díky 
setkání malých i větších malířů a 
malířek, drobnému občerstvení a 
dobré náladě nejen dětí, ale také 
maminek, babiček i tatínků, kte-
ří je doprovázeli, jsme společně 
prožili příjemné, sluncem prozá-
řené pondělní odpoledne. 

Obaly na knihy ze starých kalendářů
S nápadem vyrobit obaly na učebnice přišla Dáša Sloupová. Obaluje tak se svojí dcerou sešity i učebnice 

již několik let a má s tím výborné zkušenosti. Ušetří peníze za nové obaly, neničí životní prostředí nákupem 
dalších plastových obalů a každý obal je originál. Na začátku letošního roku jsme vyhlásili sbírku starých ná-
stěnných kalendářů. Děkujeme všem, kteří vysloužilé kalendáře nevyhodili do sběru, nespálili je, ale přinesli 
do knihovny. A v srpnu, před začátkem nového školního roku, přišel jejich čas. Děti si přinesly do knihovny 
pomůcky – tužky, dlouhá pravítka, nůžky a sešity, učebnice nebo knihy, které si chtěly obalit. Z radniční půdy 
jsme snesli dolů do knihovny sesbírané kalendáře a začali jsme tvořit. Obalování nám šlo hladce. Je to jedno-
duché. Chcete-li si vyrobit papírové obaly sami doma, přidáváme odkaz na webové stránky, na kterých najdete 
návod, jak na to. https://sijtesnami.cz/2019/08/obaly-na-sesity-trochu-jinak/ Jitka Bublová
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Je tu podzim, léto za sebou za-
vřelo dveře, hlavní čas prázdnin 
a dovolených je za námi. Pojďme 

však ještě trošku ty dveře pootevřít 
a zavzpomínat.  Náš tábor je více 
než 25 let časem her, zážitků, ra-
dosti a společně strávených chvil, 
který připravují lidé, kterým v těle 
bije srdce pro děti a jejich radost a 
vzájemné přátelství celé táborové 
rodiny. Setkávají se zde děti s  Ot-
nic, Lovčiček, Milešovic, Bošovic, 

Kobeřic, Šaratic, Dambořic i dal-
ších, například kamarádů z  Prahy 
či Brna. I letos jsme jeli na tábořiště 

uprostřed lesů na Vysočině, na Bal-
du kousek od Jedlové u Poličky. 

Letošní téma bylo „Rytíři“. Tábor-
níci se formou her stali příslušníky 
šlechtických rodů. Při prvním tábo-
ráku všichni složili slib. Jednotlivé 
družiny se svými vévody a vévod-
kyněmi se učili různým rytířským 
dovednostem, aby se mohli vydat na 

záchranu královského pokladu. 
Tábor přijeli navštívit otec Petr 

Severín a otec Pavel Buchta, kteří slou-
žili mše svaté během pobytu.  

Předposlední den jsme prožili mši 
svatou v kostele v Jedlové a rozzářili ho 
svým zpěvem a otevřeností.  Odpo-
ledne bylo volnější a hrály se hry dle 
výběru dětí a došlo i na menší vodní 
bitvu. Vrcholem dne byl závěrečný ve-
čer, taneční párty, kde bylo vyhlášení 
celotáborové hry, předání diplomů a 
poděkování. 

Poděkování patří všem lidem, kte-
ří tábor připravovali a na jeho vzniku 
i průběhu se podíleli. Velké díky mla-
dým vedoucím, kteří vymysleli skvělé 
hry a propracovaný příběh. Na reak-
cích dětí je poznat, jak moc je to bavi-
lo. Dále díky zdravotníkům za jejich 
práci a podporu. Díky za důležitou 
práci v kuchyni, neb z úst mnohých 
dětí zaznělo, jak moc je jídlo skvělé. 
Díky za organizační a na první po-
hled méně viditelnou hospodářskou 
práci. Díky všem za podporu. Díky 
za to, že tvoříme příběh tábora Srdce 
a kříž a že jsme jedna velká táborová 
rodina. 

Hynek Spáčil
Redakčně upraveno a zkráceno

Tábor Srdce a kříž 2022
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Letošního, v pořadí již 7. ročníku, 
fotbalového kempu Luboše Kaloudy 
se z TJ Sokol Otnice účastnil Vladi-

mír Kypr s bratrancem Tobiášem Fri-
edrichem, Jakub Kolařík, Josef Jed-
lička, Jakub Jozífek, Antonie  a Josef 
Sekaninovi. Základnu zajištoval opět 
sportovní areál TJ Tatran Bohunice. 
Trenérský tým tento turnus tvořil Lu-
boš Kalouda, Marek Střeštík, Domi-
nik Bureš, Honza Votava, Petr Musil, 
Matěj Jetmar a Tomáš Černý. 

První den kempu  proběhl ve 
sportovním centru Viktoria v Komá-
rově, kde se konal kondiční trénink 
v plážovém písku.  Tento trénink se 
zaměřuje na výbušnost, rychlost, 
sílu a dynamiku. Nechybí zde ale 
ani zábava v podobě her, soutěží a 
pilování techniky. Jedno ze stano-
višť  patřilo Ralphovi, který dětem 
zadával fotbalové úkoly v angličtině.
     V úterý  byl naplánovaný cyk-
lovýlet, kterého jsme se s radostí 
účastnili i my rodiče.  Cílem bylo 
koupaliště Riviéra. Zde se strávilo, 
díky parnu, celé dopoledne.  Vodní 
radovánky jsme si velmi užili. Po ná-
vratu na Tatran jsme byli pohoštěni 
obědem a děti se po chvíli odpočin-
ku vrhly na odpolední trénink. Sta-
noviště na trávníku byla zaměřena 
na poziční hru, hru na více branek, 
střelbu a vedení míče s následnou 
střelbou. Sluníčko pálilo a  tré-
nink byl v horku opravdu náročný.

     Středa byla „třešničkou na fot-
balovém dortu“ v podobě  výletu za 
poznáním velkých sportovních klu-

bů. Tentokrát bylo cílem tréninkové 
centrum fotbalového klubu ETO 
GYÖR v  Maďarsku. Prohlídka byla 
zahájena vstupem na stadion z pro-

stor, kudy vstupují hráči na hřiště při 
zápasech. Nástup na hrací plochu byl 
zpestřen hymnou Ligy mistrů. Děti si 
prohlédly stadion, prostory pro VIP 
hosty a zaběhly si na ovále 2 x 400 m. 
Dále  zvládly tréninkovou jednotku 
na několika stanovištích. Teploměr 
ukazoval 35 stupňů Celsia, proto bylo 
nutné se velmi často ochlazovat pod 
závlahou, která kropila hřiště.  Pro-
hlídkový okruh zakončily návště-
vou  prostor pro A mužstvo a také 
pro všechny mládežnické týmy. Do-
zvěděly se něco o historii stadionu, 
historii klubu a také o významných 
osobnostech, které na stadionu kdy 
soutěžily.  Překladu z maďarštiny do 
češtiny se výborně zhostil trenér Ma-
rek Střeštík, který spoustu  význam-
ných výher s klubem ETO GYÖR 
zažil coby hráč. 

Čtvrteční dopolední program pa-
třil speciálnímu atletickému trénin-
ku, který se konal  ve Sportovním 
areálu Pod Palackého vrchem. 
     Páteční zakončení kempu bylo ve 
znamení turnajů, vyhlášení výsledků 
a posezení s rodiči. 

Významné ocenění za svoji 
píli, vytrvalost a sportovní odhod-
lání získal Vladimír Kypr v  kate-
gorii Talent kempu, který byl vy-
brán ze 74 dětí z celého turnusu. 
Byl odměněn pohárem s věnová-
ním a dostal reprezentační dres 
od Marka Střeštíka. Gratulujeme! 
  
    I tento ročník se mohl pyšnit profe-
sionální úrovní a kamarádským pří-
stupem trenérského kolektivu. Pro 
děti je to další motivace a sportovní 
zkušenosti se spoustou nových zážit-
ků. Věříme, že si děti užily každý den 
a smysluplně tak mohly strávit svůj 
volný čas. Důraz je kladen i na to, aby 
se děti vzájemně respektovaly, aby 
dokázaly uznat porážku a radovat 
se z maličkostí. Aby měly možnost 
trénovat s dětmi na různé výkon-
nostní úrovni a měly srovnání pro 
sebe. Děkujeme trenérům a celému 
týmu. Většina kluků se už teď těší na 
příští rok! 

Alexandra Kyprová 
a Lada Hlaváčová

Fotbalový kemp
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Myslivecký spolek Hubert Otnice 
uspořádal ke konci letních prázd-
nin v  sobotu 20. srpna u rybníka 
Pod Poltňou Dětský den s myslivci, 
zakončený country večerem.

V  nabídce byl od 11 hodin při-
praven vynikající zvěřinový srnčí a 
kančí guláš, uzená cigára a mnoho 
dalších pochutin. 

Od 14 hodin děti měly zajištěný 
program formou individuální Hry 
na lovce, jejímž cílem bylo najít 
kartičky s „lovnou zvěří“. Nejlep-
ším lovcem se stal Matěj Matula, 
který získal krásný dort od Marce-
ly Smolkové. Poté je čekala naučná 
stezka. Na každém stanovišti seděl 
odborník v podobě člena myslivec-

kého spolku. Ten dětem důkladně 
vysvětlil úkol, přidal své zkušenosti 
a pomohl s jeho splněním, pokud 
to bylo potřeba. Děti byly velice 
šikovné a po splnění všech dese-
ti stanovišť obdržely krásné ceny. 
Kdo nevyhrál, nebo se neúčastnil 
her, dostal ledňáček, anebo pou-
kaz na párek v rohlíku a limonádu. 
Počasí pak herní odpoledne o něco 
zkrátilo, protože byly na programu 
ještě dvě drobné rodinné hry, kte-
ré jsme už bohužel z důvodu deště 
odložili.  

Ke zpestření byli k  vidění také 
dravci z  klubu sokolníků při 
ČMMJ a ukázky práce našich lo-
veckých psů.

Po ukončení Dětského dne nám 
přijela, žel již za deštivého počasí, 
zahrát k  tanci a poslechu country 
skupina Standa Band. 

Velké díky si zaslouží všichni 
členové Mysliveckého spolku Hu-
bert Otnice, jejich rodiny, přáte-
lé a kamarádi, kteří se podíleli na 
celé organizaci. Dále děkujeme 
Šárce Fialové a řediteli celé akce 
Tomáši Brtníkovi. Děkujeme též 
všem sponzorům této akce a vám 
návštěvníkům, kteří jste nás přišli 
podpořit. 

Myslivosti a kultuře 
v naší obci zdar!

Pavel Muric – předseda 
MS Hubert Otnice

Dětské odpoledne s myslivci 
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S  otnickými zahrádkáři jsem 
jela poprvé na jejich tradiční zájezd, 
který pro svoje členky a členy orga-
nizují již několik let.  Byl to pro mě 
velmi krásný srpnový den, plný zají-
mavých zážitků, ve společnosti pří-

jemných lidí.  Zájezd se konal v so-
botu 20. srpna a program byl nabitý. 
Navštívili jsme zajímavá místa Olo-
mouckého kraje – Arboretum v Bílé 
Lhotě, státní hrad Bouzov, Javoříč-
ské jeskyně a den jsme zakončili 
v Lošticích. Také počasí nám přálo. 
Nebylo horko, trošku pod mrakem, 
což bylo velmi příjemné. Zkrátka 
počasí přímo stvořené na výlet. Avi-
zovaný déšť se spustil až na poslední 
zastávce.

Arboretum v Bílé Lhotě
Hlavní organizátorkou zájezdu 

byla Zdeňka Čechová, která nás po 
ránu přivítala a představila nám pro-
gram zájezdu. První zastávkou bylo 
Arboretum v Bílé Lhotě. Nádherným 
arboretem nás provedl zkušený prů-
vodce, který nám řekl spoustu zají-
mavých informací o dřevinách, které 
se zde nacházejí. Je jich zde na 300 
různých druhů. Navštívili jsme i le-
tos otevřenou Zemědělskou expozici, 
která je součástí arboreta. Expozice je 
rozdělena na vnitřní a venkovní část. 
Mohli jsme si prohlédnout nejen růz-
né zemědělské stroje, které používali 
v  minulém století sedláci, ale i další 

předměty spojené se zemědělstvím. 
Ve venkovní expozici jsme se inspiro-
vali záhony, ve kterých byly plodiny 
pěstované u nás i v zahraničí a také 
spousta léčivých bylin. 

Hrad Bouzov
Naší další zastávkou byl romantic-

ký hrad Bouzov. Rozdělili jsme se na 
dvě skupiny a průvodci nás provedli 
reprezentačními a obytnými prosto-
rami hradu, který dříve sloužil jako 
sídlo Řádu německých rytířů. Na 
své si přišli zájemci o historii, jelikož 
v hradu je spousta uměleckých před-
mětů a je vybaven historickým nábyt-
kem. Magické kouzlo hradu ho činí 
vyhledávaným cílem nejen turistů, 
ale i fi lmařů. I tentokrát bylo nádvoří 
plné návštěvníků. Blížil se čas oběda. 
Není jednoduché zajistit oběd pro tak 
velkou skupinu, jakou jsme byli my 
– 50 účastníků zájezdu. Zdeňce se to 
podařilo v restauraci Valáškův grunt, 
která se nachází v malé  obci Kozov. 
Zde jsme doplnili síly a po výborném 
obědě jsme jeli dál. 

Javoříčské jeskyně
Odpoledne jsme navštívili jedny 

z nejkrásnějších krápníkových jesky-
ní v České republice-Javoříčské jesky-
ně. Při cestě z parkoviště k jeskyním 
jsme šli kolem Pomníku vítězství, 
který byl zbudován na místě původní 
vesnice Javoříčko. Ta byla na sklonku 
války – 5. května 1945 – vypálena. 
Mrazilo nás při představě, co se zde 
dělo před méně než sto lety! Ohrom-
ným systémem Javoříčských jeskyní 
nás provedl velmi sympatický prů-
vodce. Všichni jsme byli doslova une-
seni bohatou krápníkovou výzdobou. 

Neskutečné, jakou nádheru dokáže 
příroda vytvořit. 

Loštice – metropole tvarůžků
Poslední zastávkou bylo městečko 

Loštice, které je proslulé výrobou tva-
růžků, sýra s charakteristickou „vůní“. 
Tvarůžky můžete ochutnat nejen 
ve všech restauracích ve městě, ale i 
v  místní tvarůžkové cukrárně. My 
jsme navštívili Muzeum Olomouc-
kých tvarůžků, jehož moderně vytvo-
řené expozice ukazují průřez historií 

výroby tohoto jedinečného sýru. Sou-
částí prohlídky je také zajímavě zpra-
covaný fi lm, různé interaktivní prvky, 
které pobaví děti i dospělé. V podni-
kové prodejně jsme nakoupili nejen 
tvarůžky, ale i jiné dobroty a vydali 
jsme se na zpáteční cestu. Díky panu 
řidiči jsme se v pořádku vrátili domů. 
Děkuji Zdeňce i manželům Havelko-
vým za perfektní organizaci zájezdu.

 Jitka Bublová 

Srpnový zájezd se otnickým zahrádkářům vydařil
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Konec školního roku dětem 
z  Domova LILA v  Otnicích zpes-
třila jízda na kolotočích. Tento rok 
jsme si to, díky vstřícnosti obsluhy 
kolotočů, náramně užili. Zpřístup-
nili nám všechny atrakce a děti se 
dožadovaly dalšího a dalšího opa-
kování jízdy.

Příjemným zážitkem pro děti 
byl i výlet autobusem do Újezda u 
Brna na Farmu pod Starou horou. 
Děti s nadšením pozorovaly zvířa-
ta, přírodu, zjistily, co jsou hrábě, 
vzpomněly si jak chutnají třešně.

Závěr školního roku patřil hrám 
v atriu. Spokojenost dětí je pro nás 
signálem, že jsme se trefili do toho, 
co mají rády. Takže nechyběl pa-

dák, voda, hudba, zmrzlina. A na 
závěr samozřejmě i vysvědčení.

Prázdniny utekly rychle. 
V době prázdnin o děti v domově 
pečovaly sestřičky a ošetřovatel-
ky. Některé z dětí si užily návštěvy 
v rodinách, jiné byly po celou dobu 
v  ústavní péči. V  horkých dnech 
využily prostředí atria ke koupání 
v bazénech.

Ibsenka otevřela v  tomto škol-
ním roce v LILA domově dvě tří-
dy základní školy speciální a třídu 
mateřské školy speciální. 

1. září se na zahradě třepotala 
ve větru veselá písmenka VÍTÁME 
ŠKOLÁKY. Paní učitelky vítaly děti 
i žáky ve škole i mateřské škole. Pro 

děti byla připravena různá stano-
viště, kde plnily úkoly. Mezitím se 
zpívalo, tančilo a největším pře-
kvapením bylo opékání špekáčků. 
Počasí nám přálo a den se vydařil. 

Věříme, že takových dní nás 
v  tomto školním roce čeká více. 
Máme v  plánu nejen se něco no-
vého naučit v kvalitně vybavených 
třídách, ale i navštívit arboretum, 
dobrodružnou stezku a spoustu 
dalších míst.  Těšíme se vzájemně 
na sebe i na další činnosti. A urči-
tě vám zas v některém dalším čísle 
Otnického zpravodaje dáme vědět, 
jak se nám to povedlo.

   Mária Papcunová

Ze školního života na odloučeném pracovišti Ibsenky v Domově LILA
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V pátek 3. června jsme ráno autobu-
sem vyrazili na zahraniční exkurzi se 46 
žáky 8. a 9. tříd. Čekala nás cesta dlouhá 
1.850 km přes Německo a Francii, která 
trvala celkem 25 hodin. Do španělského 
přímořského letoviska Estartit jsme dora-
zili následující den v 8.30 hod. 
Žákům jsme ukázali místní 
prostředí, hotel, bazén, píseč-
né pláže, obchod s  potravi-
nami, obchůdky se suvenýry 
i místní přístav. Poté, co jsme 
se ubytovali, jsme šli pro-
zkoumat písečné pláže Costa 
Bravy. Přivítaly nás parádní 
vlny a žáci si skákání do vln 
velmi užili. Slunečné počasí 
přispělo k  tomu, že se kou-
pala velká většina žáků. Také 
jsme si společně užili plážový 
volejbal.  Následující den nás 
čekalo nejen koupání, ale i 
prohlídka města Pals, které se 
nachází asi dvacet minut jízdy 
autobusem. Jedná se o středo-
věké historické město s hrad-
bami, množstvím krásné sub-
tropické vegetace a krásnou 
vyhlídkou na okolní krajinu.

V  pondělí nás čekala 
dvouhodinová cesta do Bar-
celony, kde jsme navštívili 
snad největší evropský fotba-
lový stadion Nou Camp s ka-
pacitou více než 99 000 divá-
ků, kde hraje svá utkání klub 
FC Barcelona. Podívali jsme 
se na výstavu trofejí klubu, do 
kabiny hostů, na místa, kde 
novináři komentují zápasy, i 
do hlediště. Na závěr si všich-
ni prohlédli nákupní centrum 
s velkým množstvím reklam-
ních předmětů tamního klu-
bu.

Po přesunu do barcelon-
ského přístavu jsme si došli na 
oběd a navštívili jsme místní 
obří akvária, kde jsme mohli 
vidět žraloky, piraně, rejnoky 
a podobné vodní tvory. Od-
poledne jsme se podívali na 
sochu Kryštofa Kolumba, který ukazuje 
směrem k americké pevnině a na zajíma-
vou vilu Casa Batló, kterou navrhl známý 
místní architekt Guadhí. Nakonec jsme 

došli až k dominantě Barcelony, chrámu 
Sagrada Familia. Je to skutečně obrovská 
impozantní stavba, která ještě stále není 
dokončena. Po večeři jsme se opět auto-
busem přesunuli zpět do přímořského 
letoviska Estartit.

V úterý jsme měli naplánovanou plav-
bu pirátskou lodí po okolí Costa Brava. 
Kapitán nám ukázal místní skalnaté okolí 
a na závěr se žáci mohli vykoupat v místní 

průzračné laguně. Po relaxačním dni nás 
ve čtvrtek čekal opět výlet do Barcelony. 
Tentokrát jsme navštívili muzeum Cos-
moCaixa. Nejzajímavější byla expozice 
tropického pralesa s největší sladkovodní 
rybou arapaimou. Žáci se vyzkoušeli řadu 

pokusů na různých 3D 
modelech. Po obědě jsme 
navštívili park Guell, kte-
rý skýtá zajímavé prvky 
přírodní architektury a 
nádhernou vyhlídku na 
celou Barcelonu. Večer 
jsme si prohlédli olympij-
ský stadion, kde se roku 
1992 konaly olympijské 
hry a také jsme navštívili 
kruhovitou stavbu, která 
byla slavná v  minulosti 
velmi oblíbenou koridou, 
čili býčími zápasy, které 
jsou již dnes zakázané.

 Poslední páteční den 
jsme si užili moře, bazén, 
sluníčko, nákup upomín-
kových předmětů. Paní 
učitelka Dana Skaláková 
s kolegou Janem Nová-
kem doprovodili žáky 
do místní restaurace na 
tamní speciality a žáci, 
kteří nemají rádi mořské 
plody, šli do klasické míst-
ní restaurace. S plážovým 
volejbalem jsme tentokrát 
končili až se setměním a 
myslím si, že žáci si tento 
výlet opravdu užili a bu-
dou mít dlouho krásné 
zážitky.

Na závěr si dovolím 
jedno velké poděkování. 
Řidič našeho autobusu 
Pavel Vokál nás se svým 
kolegou vždy nejen bez-
pečně dovezl do všech 
krásných míst, ale posta-
ral se o skvělé občerstvení 
nás všech. Jeho kuchařské 
schopnosti zaslouží velké 
ocenění. Na závěr cesty, 
která v  konečné délce 

mohla měřit až 4 500 km, mu všichni žáci 
poděkovali velkým potleskem, ke které-
mu se i já tímto připojuji.

Hynek Zavřel, ředitel školy

Zahraniční exkurze po Španělsku pro žáky 8. a 9. tříd 
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Celostátní akce Týden čtení, oslava 
literatury a společného čtení, kterou již 
12. rokem zaštiťuje Celé Česko čte dě-

tem, se letos slavnostně zahajovala na 
zámku ve Slavkově u Brna. Do akce 
se dobrovolně zapojují školky, školy, 
knihovny. Letos jsme se aktivně zapojili 
i my.

V rámci této akce byli 6. června prv-
ňáčci pasováni v  místní knihovně na 
čtenáře a 7. června jsme strávili dopo-
ledne s Pohádkami po telefonu. Přivítali 
jsme ve škole hosta, Adélku Škodovou, 
absolventku naší školy, která nyní stu-
duje Vyšší odbornou školu pedago-

gickou v  Kroměříži. Před deseti lety 
se žáci zapojili ve výtvarné výchově do 
ilustrátorské soutěže, jejímž cílem bylo 
vytvořit obrázky k pohádkám italského 
spisovatele Giannia Rodariho, držite-
le ceny Hanse Christiana Andersena. 
Právě Celé Česko čte dětem podpořilo 
vydání této knihy, která obsahuje krátké 
pohádky vhodné pro předčítání dětem. 
V roce 2012 se v Praze sešlo 1200 výtvo-
rů od žáků z velkého počtu uměleckých 
i základních škol a odborná porota měla 
náročný úkol vybrat ty nejpůsobivější 
ilustrace, které doplní pohádky. Z otnic-
ké školy byly tenkrát vybrány dokonce 
dvě ilustrace k publikování – od Adélky 
Škodové a Honzy Poláka. Byly otištěny 
k  pohádkám O Alici, která spadla do 
moře a Válka zvonů. V Praze si tenkrát 
užili oba chvilku slávy na pódiu společ-
ně s Ivetou Blanarovičovou, setkali se s 
Michalem Viewegem, Milošem Václa-
vem Kratochvílem a dalšími osobnost-
mi z kulturního života.

Adélka tak měla nyní možnost 
zavzpomínat na ty krásné chvíle pro-
střednictvím čtení pohádek, které četla 
dětem z 1., 2. a 3. třídy. Děti byly po-
zorné, naslouchaly čteným pohádkám, 
zodpovídaly bystře na kladené otázky. 
Líbilo se jim nejen čtení, ale i listování 
v knize, prohlížení ilustrací a povídání 
si o přečtených pohádkách. Neuvěři-
telným zážitkem pro všechny však byl 

též telefon z minulého století, na kterém 
si samy děti zkoušely „vytáčet“ čísla a 
mluvit do sluchátka. Tato rekvizita jen 
doplňovala myšlenku knihy Pohádky 
po telefonu a rozvíjela dětskou fantazii 
při představách, kterak tatínek z  dale-

kých cest své dcerce denně po telefonu 
vyprávěl jednu pohádku.

Rádi jsme tak společně připomně-
li, jak důležité je čtení knih. Rádi jsme 
podpořili myšlenku společnosti Celé 
Česko čte dětem: Čtěme dětem. Stačí 20 
minut denně. Každý den.

Dagmar Kovaříková

Naši deváťáci zpracovali v rámci ho-
din německého jazyka projekty na za-
daná témata. Všechny práce odevzdali 
v termínu a odměnou jim byl piknik. S 
žáky jsme probrali, co je napadne, když se 
řekne Německo, Rakousko či Švýcarsko a 
zaměřili jsme se také na typické pochuti-
ny dané země. Po nastudování reálií nás 
tak čekal piknik plný dobrot reprezentu-
jících především německy mluvící země. 
Děvčata si dala záležet, a tak nás čekaly 
hned dvě verze dortu á la Sacher, chlapci 
zajistili řízečky a všichni si přinesli dob-
rou náladu. Vídeňský závin se šlehačkou 
také nemohl chybět. Udělali jsme tak 
pěknou tečku za prací v rámci německé-
ho jazyka.  Martina Zlatníčková

Pohádky po telefonu

S c h n i t z e l  ü b e r  a l l e s
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Ve čtvrtek 1. září proběhlo na 
sále Základní školy Otnice slavnost-
ní zahájení školního roku 2022/2023 
za přítomností starostů Pavla Mezu-
láníka, Martina Bartoše a místosta-
rosty Pavla Murice. Ředitel školy 
Hynek Zavřel po přivítání všech 
přítomných poděkoval zřizovateli za 
fi nanční podporu školy, díky které se 
podařila renovace podlah ve čtyřech 
učebnách, včetně pořízení nového 
vybavení kmenového kabinetu pro 
paní učitelky na II. stupni. 

Celkem se na sále školy sešlo 318 
žáků, kteří jsou rozděleni do 14 tříd, 

přičemž 134 žáků navštěvuje I. stupeň 
a 184 žáků II. stupeň. 

Na pódium byli následně pozváni 
žáci 1. třídy v doprovodu třídní učitel-
ky Anežky Husákové. Letos do 1. třídy 
nastoupilo 25 dětí: 18 z Otnic, 7 z Lov-
čiček, z celkového počtu je 15 dívek a 10 
chlapců. Prvňáčci dostali na památku 
klíčenku s logem školy, pamětní list a od 
starosty Pavla Mezuláníka berušku pro 
štěstí. K milému přání se přidal i starosta 
Martin Bartoš, který rovněž popřál dě-
tem, ať se jim ve škole líbí. 

Ředitel tradičně přivítal také nové 
žáky 5. třídy, 15 dětí z  Bošovic a 7 

dětí z Milešovic, kteří tvoří jednu tří-
du – 5. B.

Na závěr programu nastínil, jaké 
aktivity děti v  letošním školním roce 
čekají, například žáky 2. a 3. třídy výu-
ka plavání, žáky 4. třídy dopravní výu-
ka na dopravním hřišti ve Vyškově, či 
testování sportovních zdatností, které 
vyhlásilo Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy pro žáky 3. a 7. tříd.

Hynek Zavřel se rozloučil poděko-
váním všem, kteří se podíleli na zdár-
ném zahájení školního roku, a popřál 
žákům, učitelům i rodičům zdraví, 
školní a pracovní úspěchy.

6. června hned ráno jsme 
se vydali do místní knihov-
ny. Vstoupili jsme do králov-
ství písmenek, ve kterém nás 
přivítala krásná zámecká 
paní a rytíř. Před jeho zra-
ky jsme pak plnili rozmanité 
úkoly, abychom dokázali, že 
jsme se již za pomoci naší 
paní učitelky stali čtenáři a 
jsme tudíž hodni pasování 
na rytíře a rytířky čtenář-
ského řádu. Do jeho rukou 
jsme rovněž slavnostně slo-
žili slib, že se o knížky bude-
me vzorně starat a chovat se 
k nim opatrně a s úctou. 

 Žáci 1. třídy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
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Přípravný tým, který se na organi-
zaci oslav podílel několik týdnů, při-
pravil tematickou výstavku historic-
kých fotografií a výherních trofejí jak 
z doby nedávné, tak z hlubší historie. 
Nejen současní členové, ale i ostatní 
hosté se mohli podívat, za jakých pod-

mínek se fotbal v Otnicích rodil a jaké 
podmínky měli hráči v minulosti. 

Součástí výstavy byly i dobové foto-
grafie z výstavby nového hřiště s umě-
lým povrchem, které bylo otevřeno v 
roce 2005 a měli jsme jej k dispozici 
jako jedni z prvních v regionu. 

Dušan Matoušek připravil poutavé 
vyprávění o historii otnického fotbalu z 
dob minulých až do současnosti. Zde je 
pohled do minulosti otnické kopané: 

Devadesátiletá historie otnické 
kopané pamatuje několik časových 
generací. Zájem o kopanou v Otnicích 
vznikl v roce 1930. Do roku 1932 
několik jednotlivců, mezi nimi Ferdi-
nand Drabálek a učitel Alois Polášek – 
náš rodák, který působil v Ostravě, oba 
v místech, kde sportovní kluby byly již 
v činnosti a tito dali základ fotbalové-
mu klubu v Otnicích.

Fotbalový klub s právoplatnými 
stanovami byl ustanoven až v roce 1933 
pod jménem FK Otnice. Dne 1. 3. 1933 
byla svolána první valná hromada, na 
které byl zvolen výbor. Zvolený výbor 
FK opatřil a zaslal příslušné stanovy ke 
schválení, ty byly schváleny a tím byl 

FK Otnice uveden v činnost.
V témže roce byl ještě klub 

přejmenován na sportovní a to z 
důvodu, že část členů projevila zájem 
o jiné sporty, jako odbíjená, házená a 
podobně. Vroce 1948 po sjednocení 
tělovýchovy v celém státě vzniká ve 
skutečnosti třetí generace, která nese 
jméno Tělovýchovná jednota Sokol, 
oddíl kopané Otnice.

První hřiště bylo za humny – Maza-
lova stodola. Další místo, které přidělil 
obecní úřad, bylo místo U Dvora, 
bývalé sídlo n.p. Agra, nyní firma 
JASS. Na tomto místě bylo 21. 5.1933 
slavnostně otevřeno fotbalové hřiště a 
začal se psát dlouhý příběh otnické ko-
pané, která dnes slaví 90. výročí.

Začátky nebyly jednoduché. 
Finanční situace v té době nebyla 
růžová. Zato bylo ale nadšení a taky 

zde byla část místních občanů, kteří 
se snažili klubu různým způsobem 
pomáhat.

V předválečných létech byla 
činnost klubu spíše sporadická. Formát 
mistrovských soutěží neměl ustálenou 
formu, a tak se hrály spíše jen přátelské 
zápasy a pohárové turnaje.

Na podzim roku 1945 začíná 
hrát první mužstvo IV. třídu v jižním 
okrsku Brna. V tomto roce je rovněž do 
soutěží přihlášeno i mužstvo dorostu.

V roce 1950 jsou z důvodu výstavby 
hřiště u školy, hrány všechny zápasy na 
hřišti TJ Sokol Újezd u Brna. V této 
době je naše mužstvo na velmi dobré 
úrovni a svoji předváděnou hrou se 
stává středem zájmu též u fanoušků 
Újezda u Brna, kteří navštěvují naše 
zápasy s větším zájmem a ve větším 
počtu než zápasy svého mužstva.

V této době hráli za naše mužstvo 
velmi dobří hráči, které bych chtěl vz-
pomenout:

Voděra Jaroslav, Tichý František, 
Václavek Oldřich, Kučera Vítek, 
Menoušek František, Horák Josef, 
Vašík František, Haluza Jaroslav.

Na jaře roku 1951 bylo dáno do 
provozu nové hřiště u školy.

V tomto roce se také tvoří orga-
nizování kopané v okresech a naše 
mužstvo je zařazeno do slavkovského 
okresu, který se skládal z oddílů TJ So-
kol Pozořice, Blažovice, Prace, Žatčany, 
Újezd u Brna, Nížkovice, Slavkov u 
Brna, Kobeřice, Hodějice, Bošovice, a z 
našeho oddílu.

V roce 1952 je náš oddíl 
pořadatelem 1. ročníku “Turnaje 1. 
máje”, který se po dlouhá léta stal ot-
nickou sportovní tradicí.

V následujícím roce se mužstvo 
dospělých umisťuje na 4. místě 
slavkovského okresu a v letní přestávce 
se zúčastňuje několika turnajů v okolí, 
kde dosahuje vždy dobrého umístění.

Od roku 1953 až do roku 1959 se 

90 let fotbalu v Otnicích

Je to až k nevíře, ale v Otnicích se hraje kopaná již 90 let. U příležitosti letošního výročí ke vzniku Tělovýchovné 
jednoty Sokol Otnice, oddílu kopané jsme se rozhodli uspořádat v našem sportovním areálu sportovně kulturní 
akci. Součástí oslav bylo několik přátelských utkání a vrcholem utkání fotbalových veteránů s družstvem z Lovčiček. 
Členové oddílu kopané se postarali o výborné občerstvení hostů. 

Na výroční oslavu bylo pozváno více než 150 čestných hostů z řad bývalých hráčů a spolupracovníků otnické 
kopané, kteří se v minulosti podíleli na utváření tohoto sportu v naší obci. Více než stovka jich dorazila a na hřišti se 
tak potkalo několik generací sportovců. 
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v Otnicích hraje velmi dobrá kopaná, 
což je znát na zájmu o naši kopanou 
jak mezi otnickými diváky, tak mezi 
diváky z okolí.

V sezoně 1959-60 se mění soutěž 
v rámci nového okresu Vyškov. Na 
našem hřišti se objevují mužstva 
Drnovic, Dukly Vyškov, Čechyně a 
Chvalkovic u Vyškova. V tomto roce 
také dochází k poklesu výkonnosti 
u všech mužstev. Z různých důvodů 
odchází mnoho hráčů a mužstvo 
dospělých končí na posledním místě. 
Smutné konstatování v historii otnické 
kopané je, že do sezony roku 1961-62, 
z důvodu nedostatku hráčů, nebylo 
mužstvo dospělých vůbec přihlášeno.

Činnost oddílu však nezanikla. Do 
soutěže byl přihlášen jen dorost, který 
soutěžní ročník zdárně dokončil.

Činnost 1. mužstva se obnovuje. 
Tvoří se mužstvo dospělých a 1. května 
1963 se pořádá pohárový turnaj v Ot-
nicích. Od podzimní sezony 1963-64 
bylo mužstvo opětovně přihlášeno do 
mistrovských soutěží.

V roce 1966 postupuje 1. mužstvo 
bez porážky do III. třídy v rámci okresu 
Vyškov.

O tento úspěch se nejvíce zasloužili 
hráči: Miloš Ondra, Jan Červinka, 
František Vašík, Jaroslav Bubla, Mi-
lan Smolka, Jan Heřmanský, Jaroslav 
Borovička, Bedřich Buchta, Alois 
Boček, Leoš Dřínovský a František 
Valián. Tohle mužstvo bylo ještě po-
síleno hráči, kteří se vrátili z vojenské 
služby. Josef Václavek, František Salajka 
a Milan Heřmanský. Úkol zněl, vyhrát 
III. třídu a postoupit do okresního 
přeboru. Což se po sezoně s 33 zís-
kanými body a skórem 78:23 podařilo.

V letní přestávce roku 1967 byly 
za podpory národního výboru a JZD 
Průkopník dobudovány kabiny a so-
ciální zařízení. A v témže roce nastupu-
je do podzimní sezony naše 1. mužstvo 
jako nováček okresního přeboru 
Vyškov. 

V sezoně 1967-68 vyhrává do-
rost pod vedením Jana Heřmanského 
přeborníka okresu, ale z fi nančních 
důvodů nepostupuje do krajské 
soutěže.

Do podzimní části sezony 1968-69 
poprvé přihlašujeme čtyři mužstva. 
Jako nováček se přihlašuje družstvo 
žáků pod vedením Franty Menouška 

a Františka Vašíka, kteří skončili po 
první sezoně na 5. místě.

Od tohoto roku se v  příštích 
několika sezonách po sobě všechna 
družstva fotbalového oddílu pra-
videlně umisťovala v  horní polovině 
tabulky.

V roce 1971 poprvé v historii 
postupují žáci pod vedením trenéra 
Oldřicha Václavka do krajské soutěže, 
kde setrvávají tři sezony.

A-mužstvo v posledních sezonách 
podává stabilní výkony a pravidelně 
se umisťuje na předních příčkách tab-
ulky. V sezoně 1974-75 poprvé v his-
torii vyhráváme okresní přebor mužů 
a postupujeme do krajské soutěže 
1. B třídy. Postup do krajské soutěže 
přináší oddílu také starosti, co prové-
st s  hřištěm, které je nedostačující 
svým stavem a povrchem. Během 
letní přestávky se provádí kompletní 
odvodnění hřiště. Tahle akce se provádí 
svépomocí. Zde se projevila velká 
láska ke kopané téměř od všech hráčů 
Otnic a nemalého počtu příznivců. 
Vstup do soutěže je velice dobrý. 
Mužstvo pod trenérem Václavkem 
hrálo v pohodě a dosahovalo dobrých 
výsledků. Návštěvnost na domácích 
zápasech byla 150 – 200 diváků. Po 

podzimní sezoně ale mužstvu dochází 
dech, přibývá zranění klíčových hráčů 
a přestává se dařit. Od záchrany nás 
dělil pouze jeden bod, na který jsme 
ale nedosáhli, a tak po roce působení 
v  kraji se opět hraje příští sezonu jen 
okres.

Následující tři roky hraje A mužstvo 
okresní přebor a snaží se znovu post-
oupit do krajské soutěže.

Během tříletého působení 
neskončilo naše mužstvo v  tabulce 
hůře jak na třetím místě. Nakonec se 
po tříletém působení v  okresu daří 
postoupit opět do krajské soutěže. 
Bohužel následující sezona v  krajské 
soutěži se zdá nad naše síly. Končíme 
na posledním místě tabulky, což zna-
mená opětovný návrat do okresního 
přeboru. 

V  této době dochází ke generační 
obměně kádru. Hra se nedaří a v roce 
1983 mužstvo poprvé od roku 1968 
sestupuje do III. třídy.

Po roce působení v nižší soutěži se 
opět vracíme do okresního přeboru, 
kde hrajeme až do roku 1988. Potom 
následuje znovu sestup do III. třídy.

Po tříletém působení ve III. třídě 
přichází soutěžní ročník 1990-91, který 
je zapsán jako jeden z nejúspěšnějších 
ročníků naší kopané. A-mužstvo 
vyhrává a postupuje znovu do 
okresního přeboru.

B-mužstvo vyhrává IV. třídu a 
postupuje o stupínek výš. A družstvo 
žáků se rovněž umisťuje na 1. místě.

V  roce 2000 vyhrává náš dorost 

svoji skupinu okresní soutěže a utkává 
se v baráži s vítězem druhé skupiny o 
postup do krajské soutěže. Z postupu 
se nakonec radovali hráči soupeře.

V  roce 2004 se na hřišti zbudo-
val stánek rychlého občerstvení a 
provedlo se jeho zastřešení. V  tomto 
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roce přichází tolik očekávaná zpráva o 
získání dotací na stavbu nového hřiště 
s umělým  povrchem. Původní hřiště 
již bylo zcela nevyhovující a dá se říct, 
že bylo nejhorší na okrese. Obvzlášť 
když zapršelo a z  části hřiště se stala 
bažina.  

Nové hřiště bylo slavnostně 
otevřeno 3. července 2005 za účasti 
představitelů obcí z  okolí a zástupců 
poslanců a senátorů z našeho regionu.

V  následujícím roce mužstvo do-
rostu pod vedením pánů Čermáka, 
Tichého a Cupáka poprvé v  historii 
postupuje do krajské soutěže.

A-mužstvo čeká v tomto roce holý 
boj o udržení v okresním přeboru. V 
tomtéž roce od dorostu přichází jako 
trenér k A mužstvu bývalý prvoli-
gový fotbalista Marcel Cupák. V jarní 
části tohoto ročníku se mužstvo po-
hybovalo na samé hranici sestupu, 
aby se nakonec zachránilo v posled-
ním kole s TJ Sokol Lovčičky, kdy 
o výsledku utkání rozhodl brank-
ou věkem ještě dorostenec Tomáš 
Kropáček.

V následujícím ročníku se začaly 
projevovat nové metody tréninku, 
přípravy a vedení zápasu zkušeným 
ligovým fotbalistou. Ze skoro sestupu 
v loňské sezoně a se stejnými hráči 
se po 25 letech znovu vyhrál okresní 
přebor. Úspěch tohoto soutěžního 
ročníku podtrhl ještě dorost svým 
pátým místem v  krajské soutěži a 
umístění žáků pod vedením Miloše 
Ondry a Pavla Kašpaříka, kdy vyhráli 
přeborníka okresu a v soutěži neztra-
tili ani bod.

Rovněž v tomto úspěšném ročníku 
máme poprvé v  historii přihlášeno 
družstvo přípravky, o které se  stará 
Vladislav Pšenák a Zdeněk Polášek.

V roce 2009 pro nedostatek hráčů 
byla krajská soutěž dorostu převedena 
do Újezda u Brna a v následujícím roce 
nebyla poprvé v poválečné historii 
oddílu přihlášena do soutěže.

V  následujícím roce 2010 se 
po tříletém působení v 1.B třídě 
A-mužstvo opět vrací do OP Vyškov. V 
tomto roce opět přihlašujeme družstvo 
dorostu, které povede Dufek Jan a Fiala 
Petr.

V  roce 2012 slavíme 80. výročí 
založení fotbalu a jako dárek si 
nadělujeme znovu postup do krajské 

soutěže, kde během tří let vystřídáme 
všechny tři krajské skupiny.

Musím podotknout, že během této 
doby hrajeme krajskou soutěž převážně 
s vlastními odchovanci, což je na téhle 
úrovni ojedinělý případ.

Po tříletém působení v  1.B třídě 

sestupujeme do okresního přeboru, 
kde obsazujeme pravidelně horní mís-
ta tabulky. 

Pro nedostatek a zájem starších 
hráčů se po mnoha letech nepřihlašuje 
do soutěže B-mužstvo. 

Naopak se nám docela daří práce 
s  mládeží. Každý rok se přihlašuje 
jedno mládežnické mužstvo navíc. 
Jen je škoda, že pro uvadající zájem 
ve starších kategoriích nemůžeme pro 
nedostatečný počet hráčů přihlásit do-
rost. A tak se stává, že hráči, kteří chtějí 
pokračovat, musí odejít do dorostu 
okolních klubů.

Dalším problémem bylo neudělení 
licence na umělý povrch hřiště, který 
byl již značně opotřebovaný. Bez téhle 
licence bychom na hřišti nemohli 
pořádat mistrovská utkání. 

S  pomocí dotace a dofinancování 
zbylé částky obecním úřadem se 
nám v  roce 2019 podařilo zrealizovat 
výměnu povrchu, který má dnešní 
podobu.

V  témže roce se také družstvo 
mladších žáků, pod vedením Petra Ska-
láka, stává vítězem okresního přeboru. 
Jak jsem již předeslal, práce s mládeží 
se nám docela daři. Pravidelně 
přihlašujeme do soutěží čtyři 
mládežnická družstva. V loňském roce 
se nám ale po dlouhých letech podařilo 
přihlásit všech pět mládežnických 
kategorií a jedno mužstvo dospělých. 
Nevím, jestli se i v  příštích letech 

podaří přihlásit tolik mládežnických 
mužstev ale věřím, že k  tomu máme 
dobře našlápnuto.

Při téhle příležitosti bych chtěl 
jmenovitě poděkovat všem, kteří se o 
naši mládež starají. Jsou to: Vladimír 
Kypr, Jiří Struha, Pavel Jochman, Jakub 

Jozífek, Marek Matoušek, Jaroslav 
Navrátil a Petr Skalák. Určitě bychom 
přivítali, kdyby i další tatínci rozšířili 
jejich řady a pomohli při výchově 
mladých fotbalistů.

Rovněž bych chtěl vyzvednout 
letošní úspěch družstva, mladší 
přípravky která se letos stala 
přeborníkem okresu Vyškov. 

A aby toho nebylo málo, tak 
k  letošnímu výročí přišlo s  gratulací 
i naše A-mužstvo dospělých, které se 
po pěti letech opět stává přeborníkem 
okresu Vyškov a má možnost postoupit 
do krajské soutěže. Což je pro všechny 
jistě krásný dárek.

S ohledem na poměrně úzký hráčský 
kádr a vyšší věkový průměr se postupu 
do kraje zříkáme a přenecháváme postup 
mužstvu pod námi.

Vážení sportovní přátelé, na závěr 
mého hodnocení bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se v  minulosti jakýmkoli 
způsobem podíleli na rozvoji a činnosti 
fotbalového oddílu.

Poděkování náleží vedoucím 
a trenérům všech družstev, samo-
zřejmě také našim hráčům za dobrou 
a obětavou reprezentaci našeho oddílu.

Poděkování patří taky všem 
sponzorům za finanční podporu 
a v neposlední řadě našemu obecnímu 
úřadu za velmi dobrou spolupráci  
na rozvoji a reprezentaci otnické ko-
pané.
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Přátelské derby ŽENY TJS Otnice vs. TJS Lovčičky
Na jaře tohoto roku, jsme se 

nechaly vyhecovat od sportovkyň 
z Lovčiček a přislíbily jsme účast 
na „ fotbalový sranda mač“. 

Tuto krásnou akci holky z Lov-

čiček uspořádaly na podporu 
Barborky Doležalové z Pustimě-
ře, která po onkologické léčbě 
v 6-ti letech přišla o zrak. Ba-
runka je velká šikulka a i přes 
zdravotní znevýhodnění, vy-
rábí z korálek andílky a různé 
krásné věci, které bylo možno 
zakoupit na této akci.  Pro Ba-
runku se podařilo vybrat   část-
ku: 8.793 Kč.  Děkujeme všem, 
kteří podpořili tuto dobrou věc. 
Naštěstí otnické ženy, i co se 
sportu týká, nezahálí, tak bylo z 
čeho vybírat a sestavily jsme kva-
litní ženský fotbalový kádr:  Ale-
xandra Kyprová, Lada Hlaváčová, 
Martina Špunarová, Lenka Kosí-
ková, Tereza Rafajová, Michaela 

Kašpaříková, Magdalena Chudá, 
Monika Kolaříková, Denisa Ko-
laříková, Sára Sadílková, Anna 
Daňhelová, Andrea Kropáčková 
a Eva Rafajová.

Zdravotnice: Pavlína Matouš-
ková a Kateřina Kosíková.

Termín zápasu, naplánovaný na 
sobotu 3. září se blížil čím dál tím 
rychleji a s tím stoupala i naše 
nervozita, protože jsme vůbec ne-
tušily do čeho jdeme. Snažily jsme 
se tedy poctivě trénovat. Hlavním 
cílem tréninku bylo, trefit míč a 
někomu přihrát.  Díky mladším 
klukům, (našim synům), jsme si 
mohly vyzkoušet naše první fot-
balové klání. Spontánně se nás 
ujal rozený kouč a velký učitel - 
Jaromír Navrátil. Když se zjistilo, 
že není všechno ztraceno a dřímá 
v nás dosud neobjevený talent, na 
tréninky nastoupila legendární 
ikona otnického fotbalu -  Michal 

Kašpařík.  
„Trénoval jsem v životě hod-

ně, ale ženský ještě ne.“ Prohlásil 
rozpačitě Michal, když se nechal 
přemluvit a přišel na první tré-
nink. Velkou odměnou pro nás 
bylo, že nakonec, na oslavném 
večírku našeho vítězství uznal, že 
trénovat baby má i svoje výhody. 
Věnované úsilí, v potu tvá-
ře, bolesti, zraněním a zlo-
menině nepřišlo vniveč a vý-
hra 6:2 nás velice potěšila. 
Díky, že neutrpěla prestiž ot-
nické kopané i v ženské sestavě.
Hlavně  děkujeme našim man-
želům, partnerům, rodinám za 
skvělou podporu a přízeň, které si 
velice ceníme. O to více teď chá-
peme sportovní nasazení a nema-
lé oběti, věnované na oltář fotba-
lové soutěži. 

Také děkujeme všem di-
vákům, kteří přišli podpořit 
tuto famózní akci, „záchran-
nému týmu sester“ z Lovčiček 
za vytvoření skvělé atmosféry.
Děkujeme za úžasné pohoštění, 
přátelskost, hudební aranžmá
i bohatý pitný režim, který jsme 
nad očekávání dodrželi, při ta-
nečních kreacích, až do ranních 
hodin.   Bavilo nás společné sdí-
lení sportovních, společenských 
setkání, přespolní družba a sou-
náležitost. Těšíme se na příští rok 
na odvetnou akci pohoštění a 
skvělých zážitků.

Lada Hlaváčová 
a Alexandra Kyprová

Zumba v Otnicích pro děti i dospělé
Prázdniny skončily a se začátkem školního roku začí-
nají i lekce zumby. Tentokrát jsme začali s dětmi již na 

začátku září a to vystoupením na velice pěkné akci 
spojené s oslavou 80. výročí založení Domova pro 

seniory Sokolnice, p. o. 
Vystoupení se moc povedlo, 
dívky byly naprosto úžasné.

A co vy? Chcete se k nám přidat? Můžete!
Zumba pro děti: úterý od 17:30 hod. do 18:15 hod.

Zumba pro dospělé: 
úterý od 18:30 hod. do 19:30 hod.

Těším se na všechny na lekcích zumby v dělnickém domě.
Monika Vogelová
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P O Z V Á N K Y

Sobota 5. listopadu               
Setkání muzikantů s Martinou Zavadilovou

Dělnický dům

Sobota 12. listopadu                
Ukázka řemesel a ručních prací

Dělnický dům

Sobota 19. listopadu 
a neděle 20. listopadu          

Výstava okrasného a exotického ptactva
Dělnický dům

Sobota 26. listopadu        
Rozsvícení vánočního stromu

U radnice

Neděle 4. prosince 
Vánoční koncert

Dělnický dům

Úterý 6. prosince
Koledy s Danou Šimkovou

Místní knihovna

Čtvrtek 8. prosince
Adventní tvořivé odpoledne z korálků

Místní knihovna

Pondělí 26. prosince          
Setkání na Štěpána

Rybník V Poltni

K i n o K a v á r n a :

Pátek 28. října               
NENÍ ČAS ZEMŘÍT 

Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
Velká Británie / USA, 2021, 163 min

Pátek 25. listopadu          
STŘÍDAVKA 

Komedie
Česko, 2022, 88 min

Neděle 27. listopadu         
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy

USA, 2022, 143 min

Milé maminky a děti, přijďte si hrát. 
Těšíme se na vás každou středu od 9 do 11 hodin v SADu (nad poštou v Otnicích).

ZPRAVODAJ NA CESTÁCH. 
Milé čtenářky, milí čtenáři, těšíme se na 
vaše fotografie z výletů či dovolených 

s podzimním vydáním 
Otnického zpravodaje.

Vaše příspěvky do dalšího čísla zasílejte 
na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla: 25. listopadu 2022

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.
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