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NAŠE DĚTI

Drakiáda

Indiáni ve školní družině

JIŽNÍ MORAVA ČTE

Druháci s Gabrielou Doskočilovou Čtení s vodníkem a vílou

Slavnostní předávání cen 
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Úvodní slovo

Milé čtenářky, milí čtenáři,
věříme, že jste uplynulé vánoční svátky prožili v klidu a pohodě. Vánoce. Vybaví se nám neopakovatelná atmo-
sféra. Vůně jehličí, poslech a zpěv koled. Vnímáme pospolitost. Jsme rádi, že máme jeden druhého. Dáváme si 
dárky, které nemusí být jen hmotné. Ponožky, papuče, parfém… Dárkem může být také obejmutí, pohlazení, 
naslouchání. Milým dárkem může být i poděkování. Starosta obce Pavel Mezuláník takový dárek dává čas-
to. Děkuje členům zastupitelstva, místostarostovi, zaměstnancům obce, spolkům a organizacím, občanům… 
Všichni jmenovaní si poděkování zaslouží, ale velké poděkování patří i našemu starostovi. A tak nám dovolte, 
abychom mu prostřednictvím Otnického zpravodaje poděkovali. Děkujeme starostovi za jeho vstřícnost, empa- 
tii, ochotu, trpělivost, podporu, pomoc… Za vše, co dělá pro naši obec a pro nás, občany. Svoje první volební 
období ve funkci starosty zvládl na jedničku. A nebylo to jednoduché období. Přišel covid a s ním nouzový 
stav, nošení roušek, očkování, testování, izolace, zákaz vycházení, omezování… Jedno nařízení střídalo druhé. 
Ani zpívat se nesmělo! A když se zdálo, že to končí, tak vypukla válka na Ukrajině. Jedna pohroma za druhou. 
Náš starosta se ke všemu postavil čelem. Všechno bral jako výzvu a náročné situace zvládal v klidu a ten klid 
přenášel i na nás, Otničáky. Díky za to. Blahopřejeme Pavlu Mezuláníkovi ke zvolení do funkce starosty v pod-
zimních komunálních volbách a přejeme mu klidnější volební období. 

Milí přátelé, buďme vděční za to, že se nám v Otnicích dobře žije. A přejme si, ať je to tak i dál. Pěstujme 
dobré mezilidské vztahy, buďme k sobě vstřícní, odpouštějme si, respektujme názory druhých, pomáhejme si, 
podporujme se, usmívejme se na sebe. Každý v sobě můžeme probudit to dobré, nejen o Vánocích, ale po celý 
rok. 

Vážení a milí, v novém roce 2023 vám přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost, radost ze života a hodně 
dobrých zpráv.

Redakce Otnického zpravodaje

Vážení čtenáři, 
velice nás mrzí, že se k vám toto vydání 
Otnického zpravodaje dostalo se zpož-
děním. Redakce, vedení obce, grafik, 
tiskárna. Všichni jsme si přáli, abyste si 
mohli zpravodaj číst o vánočních svát-
cích. Ale: „Člověk míní, pán Bůh mění“. 
Stalo se něco, co jsme nečekali. Grafik 
Jiří Cahel, se kterým již dlouho velmi 
dobře spolupracujeme, náhle onemoc-
něl a  byl hospitalizován. Museli jsme 
najít někoho jiného, kdo by graficky 
zpracoval Otnický zpravodaj. Což ne-
bylo v předvánočním čase jednoduché. 
Podařilo se to Daně Sekaninové, která 
se domluvila s grafičkou Hanou Klime-
šovou. Tímto jí děkujeme za ochotu.

Děkujeme Vojtovi Peksovi za foto-
grafii nového otnického betlému, na 
které zachytil i první sníh v Otnicích, 
který napadl v pátek 2. prosince. 
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Paní Jiřina Sadecká přinesla 
do redakce Otnického zpravo-
daje krasopisně napsanou listi-
nu – Pamětní spis z roku 1892, 
který našel její manžel Miloslav 
Sadecký při rekonstrukci domu 
zabudovaný ve zdi u okna.

Text z tohoto spisu jsme pře-
psali, aby si ho také naši čtenáři 
mohli přečíst. V příspěvku jsou 
přiloženy i  fotografie rodiny  
Sadeckých. Dům č. 47 od Petra 
Haluzy koupil Antonín Sadec-
ký pravděpodobně v roce 1925. 
V současné době v tomto domě 
žije rodina Borovičkova. 

Děkujeme za sdílení tohoto 
krásného Pamětního listu, díky 
kterému můžeme nahlédnout 
do života rodiny Haluzových 
před 130 lety s  milým posel-
stvím pro další generace. 

Fotokopie závěrečné části spisu

Fotografie domu po II. světové válce a ze současnosti jsme získali z knih o naší obci: Otnice ve fotografii a Otnice v proměnách času

Bůh ti žehnej příteli drahý
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Historické okénko

Stavení toto č. 47 v Otnicích staré sešlé, slámou 
kryté bylo koupeno od Jiří a Marie manželů Matouš-
kových, za cenu 780 zlatých i se zahradou, vzadu bez 
plotů, kdežto kupitel Petr Haluza, nechal nejprv zíd-
ku a pak v pozdější době na straně pravé 10 metrů 
širokou stodolu. 

Níže podepsaný majitel, stavení toto zbořit nechal 
a svým nákladem třináct set zlatých přední stavení 
nově vystavit, sklep ve dvoře nákladem 100 zla-
tých, chlévy vedlejší dva nadezdít nákl. 150 zlatých,  
tři chlévy příčné mezi dvorem a  zahradou nákl. 
120 zlatých taktéž vystavit. 

Níže podepsaný, provozoval smíšený obchod 
v tomto domě od počátku, obchod měl průběh pro-
střední a byl s malou částkou započatý, vynášel roč-
ně kolem 15-set zlatých. Majitel jeho Petr Haluza 
a manželka Teresie byli spolu oddaní v  roku 1884. 
Žili svorně v pokoji. Z manželství jejich pošlo 10 dí-
tek, které všechny zdravé zůstaly. Manželé byly řím-
skokatolického vyznání tak též i dítky. Všichni dítky 
vyrostli v domě tomto. Celá rodina byla zasvěcená 
nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše, totéž sv. Rodině, 
a byla ctitelem nejčist. Srdce Pany Marie. Až doposud 

Emílie a Antonín Sadečtí s nejstarším synem Antonínem r. 1927 Milan Sadecký, Štěpán Sadecký, děti Jaroslav a Miloslava Sadečtí, 
Miloslav Sadecký, Antonín Sadecký

nám nic nechybí, třeba sedá ke stolu 12 členů rodi-
ny posud jsou všichni pohromadě, neboť! se v každé  
potřebě ku Paně Marii neposkvrněné s důvěrou utí-
káme a o pomoc prosíme, a vždy k potěšení našemu 
vše se nám podaří, začež díky tisíceré. Jí a Pánu Bohu 
dobrotivému vzdáváme. To jest nahoře naznačený 
rok za panování Císaře Františka Josefa I. Rakouské-
ho a Krále Uherského. 

Za panování sv. Otce Papeže římského Lva 
13. tého. 

Když tyto řádky píši prosím Pána Boha za požeh-
nání pro toho, kdo list tento najde a bude majitelem 
tohoto domu při nalezení, Bůh ti žehnej příteli drahý 
tak jako žehnal mě až po tuto dobu, vzpomeňte ve 
svých modlitbách i na mě, a žijte vždy v přítomnosti 
Boží a pod ochranou Pany Marie neposkvrněné.

Amen Petr Haluza

Smíšený obchod
V Otnicích č. 47, 1. září 1892

Za řízení stavitele Pana I. Pšenčika  
z Archlebova u Žarošic

Pamětní spis! Sestaven v roku 1892 1/9
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letos na podzim se uskutečnily volby do obecního 
zastupitelstva. O tom, že minulé zastupitelstvo se o obec 
velmi dobře staralo, svědčí fakt, že z jedenácti zastupitelů 
jich bylo deset opět ve volbách zvoleno. Výkon mandá-
tu zastupitele je náročný nejen na čas, ale zastupitelé také 
nesou plnou zodpovědnost za svoje rozhodování. Chtěl 
bych všem zastupitelům i zastupitelkám touto cestou po-
děkovat, za velmi dobrou práci na rozvoji naší krásné obce 
v uplynulém období. Moje velké osobní poděkování patří 
občanům za podporu v komunálních volbách a všem za-
stupitelům děkuji za důvěru při volbě starosty obce. 

V sobotu 26. listopadu se rozsvítil náš netradiční vá-
noční strom na radnici, u kterého jsme se setkali a společ-
ně zazpívali. Zářící vánoční strom nám symbolicky při-
pomenul začátek předvánočního adventního času. Letos 
jsme náměstí před radnicí vyzdobili nejen zvoničkou, kte-
rá neodmyslitelně patří k této předvánoční době, ale také 
jsme zde postavili slaměné figury Svaté rodiny, Tří králů, 
pastýře a  zvířátek. Vše doplňuje dřevěný Betlém. Chtěl 
bych na tomto místě velmi poděkovat Veronice Chame-
rové z Otnic, která zhotovila krásné slaměné figury a Voj-
tovi Jedličkovi ze Šaratic, který vyrobil nádherný dřevěný 
betlém. Poděkování také patří místostarostovi Pavlu Mu-
ricovi a zaměstnancům obce, kteří vše na náměstí nain-
stalovali. Vytvořením tohoto nádherného betlému se spo-
jila souhra přírody ve formě dřeva a slámy s křesťanským 
podtextem „příchodu pokoje a  lásky pro všechny“. Naše 
otnické náměstí je nyní naplněno radostí a krásou.

Adventní a vánoční čas by měl být ve znamení zklid-
nění, srovnání si myšlenek a také bilancování uplynulého 
roku. Bohužel dnešní doba nám ukazuje, že zlo v podo-
bě válek stále vládne světem a s tím jsou spojené i vyso-
ké ceny za energie a zboží. Naše země byla již několikrát 
podrobena válkami, nebezpečím i  tragédiemi, ale vždy 
jsme se dokázali semknout, postavit se na nohy a  začít 
znovu. Pevně věřím, že se válečné napětí v  Evropě i  ve 
světě brzy uklidní a my budeme moci žit v míru a pokoji.

Zmínil jsem bilancování uplynulého roku, a  tak mi 
dovolte, abych zde jmenoval některé významné akce, kte-
ré jsme letos dokončili. Z oblasti investic se nám v letoš-
ním roce podařilo rekonstruovat a zateplit bytový dům na 
ulici Školní, byla zrealizována první etapa výstavby Cyk-
lostezky Otnice-Újezd u Brna, v úseku Otnice-křižovatka 
u Gandie. V příštím roce má město Újezd u Brna v plánu 
navázat na naši dokončenou část cyklostezky a dotáhnout 
ji až do Újezdu u Brna. Podařilo se též vybudovat novou 
opěrnou zídku u  mateřské školky. Velkou investici do 
naší obce vložil Státní pozemkový úřad, který financoval 
výstavbu nového rybníku Na Zumru, včetně přístupové 
polní cesty. Obě stavby jsou dokončeny a  po kolaudaci 
budou předány do majetku obce. Také jsme se zabývali 
především přípravou projektových dokumentací investič-
ních záměrů obce, jako je např. nová komunikace od děl-
nického domu po Hudečkovo. Konečně bylo vydáno sta-
vební povolení pro realizaci akce „Využití prostoru v ulici 
Květná“ společně s vybudováním dětského hřiště. Na uli-
ci Květná, Severní, části ulice Lipová a u mateřské škol-
ky bylo zrekonstruováno nebo nově instalováno veřejné 
osvětlení. O všech investičních akcích jsem vás všechny 
během celého roku informoval, zároveň byla v minulém 
čísle Otnického zpravodaje zveřejněna Zpráva o činnosti 
zastupitelstva obce za uplynulé období. Také jsme vydali 
novou knihu o Otnicích. Jsem přesvědčený, že jsme ne-
zaháleli a naše obec se stala zase o něco krásnější. Děkuji 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, co se 
u nás v obci podařilo a co tady máme hezkého. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám k  těmto 
překrásným svátkům narození Krista, jménem obecního 
úřadu a zastupitelstva obce i jménem svým popřál poho-
du, chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň vám 
do nového roku 2023 přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů. Hlavně mír 
a pokoj na duši i na těle pro vás všechny.

V Otnicích 28. 11. 2022 
Pavel Mezuláník, starosta obce 
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Nové zastupitelstvo se sešlo v pondělí 17. října ve složení jedenác-
ti  členů. Ustavující zastupitelstvo tradičně zahájil nejstarší člen Petr 
Havelka, který na funkci starosty navrhl Pavla Murice, který ve vol-
bách získal nejvyšší počet hlasů. Ten se však postu starosty vzdal a na-
vrhl Pavla Mezuláníka. Deseti hlasy byl zvolen opět Pavel Mezuláník, 
který bude ve vedení již podruhé. Starosta Pavel Mezuláník volbu při-
jal s obrovskou pokorou a poděkoval všem zastupitelům za projeve-
nou důvěru. Na funkci místostarosty pak navrhl Pavla Murice, který 
tuto funkci přijal a všem zúčastněným poděkoval za podporu.

UKLÍZEJME OTNICE 
PO CELÝ ROK

Vážení občané, můžete si vyzved-
nout pracovní rukavice a  pytle 
na odpad během úředních hodin 
v  kanceláři obecního úřadu nebo 
v knihovně. Celoročně můžete jít 
sbírat odpadky v obci a jejím okolí.

Starosta obce Otnice oznamuje,  
že VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  
se uskuteční:

první kolo: 13. ledna 2023 14.00–22.00 hodin 
 14. ledna 2023  8.00–14.00 hodin

případné druhé kolo: 27. ledna 2023 14.00–22.00 hodin 
 28. ledna 2023  8.00–14.00 hodin

Místem konání volby je budova radnice, Dědina 479, Otnice.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

POPLATKY
KOMUNÁLNÍ ODPAD: 600 Kč  
za osobu (nemovitost)/rok

POPLATEK ZA PSA:
za prvního psa 100 Kč  
a za každého dalšího 150 Kč
Poplatky se budou vybírat na pokladně 
obecního úřadu od 9. ledna 2023.

KALENDÁŘ 
obce Otnice na rok 2023
s vyznačením svozů odpadů 70 Kč

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8:00–11:30 a 12:30–17:00 
středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00 
pátek 8:00–11:30

Zápisy z jednání zastupitelstva obce 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách obce Otnice (www.otnice.cz) ne- 
bo na vývěsce v podchodu u radnice.

Nově zvolené zastupitelstvo obce:
Muric Pavel
Mezuláník Pavel
Špunar Marian Ing.
Kalouda Miroslav
Sekaninová Dana
Levák Luděk
Holoubek Aleš
Prokop Pavel
Pšenáková Ludmila Mgr.
Matoušek Dušan 
Havelka Petr
 
Do funkcí byli zvoleni:
Starosta: Mezuláník Pavel
Místostarosta: Muric Pavel
Předseda finanč- 
ního výboru: Špunar Marian Ing.
Předseda  
kontrolního výboru: Matoušek Dušan
Předseda výboru  
pro životní prostředí: Havelka Petr
Předseda sociálně  
zdravotního výboru: Muric Pavel
Předseda výboru pro mládež,  
tělovýchovu a rodinu: Sekaninová Dana
Předseda výboru  
pro rozvoj obce: Prokop Pavel

http://www.otnice.cz
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V již tradičním termínu na svátek svatého Václava 
se i letos konalo slavnostní vyhodnocení cykloturistic-
ké akce Za poznáním svého regionu, kterou organizu-
je dobrovolný svazek obcí Ždánický les a  Politaví už 
21. rokem. Pořadatelem letošního vyhodnocení se stala 
obec Křižanovice.

Na fotbalovém hřišti v  Křižanovicích už od rána 
panoval čilý ruch, protože tak jako v  loňském roce, 
součástí akce bylo i mistrovství mikroregionu ve vaření 
guláše. Letos se v klání o vařečku pro tým s nejchutněj-
ším gulášem setkali mistři kuchaři z dvanácti obcí. Dle 
hodnocení návštěvníků byl nejpovedenějším gulášem 
ten, který připravil tým nominovaný obcí Hodějice.

Program byl tvořen kulturní částí – nechybělo vy-
stoupení dětského folklórního souboru, zpěv, ani živá 
hudba. Děti řádily na skákacím hradě, nechávaly si po-
malovat obličeje a navzdory chladnému počasí pano-

vala dobrá nálada. Většina návštěvníků však netrpělivě 
čekala na hlavní část programu – předávání diplomů, 
cen a tombolu. V letošním roce platně vyplněnou cyk-
loprůkazku odevzdal rekordní počet cyklistů, bylo jich 
celkem 405. 

V Otnicích se cykloakce těší velké oblibě, obec byla 
zastoupena 30 cyklisty. Diplomy a  drobné odměny si 
převzali z rukou starosty Pavla Mezuláníka a místosta-
rosty Pavla Murice. Věříme, že i v příštím roce se mno-
ho z vás rozhodne udělat něco pro své zdraví, vyzved-
ne si cykloprůkazky a vydá se na lov razítek do všech 
27  obcí našeho krásného mikroregionu Ždánický les 
a Politaví. Začínáme opět na jaře! 

LUCIA HALáMKOVá
DSO Ždánický les a Politaví

Specialista pro rozvoj mikroregionu

Cykloakce Za poznáním regionu Ždánický les a Politaví

Zvýšení částky za prodej orné půdy
Obec Otnice odkoupí ornou půdu od vlast-
níků pozemků za cenu 40 Kč/m2. 

V případě zájmu zajistíme veškeré smlou-
vy a  dokumenty na Katastrálním úřadě ve 
Vyškově. Informace jsou k dispozici na OÚ 
Otnice. Tel.: 544 240 018 nebo 544 240 035.

Parkování vozidel na chodnících
Obecní úřad žádá majitele vozidel, aby neparkovali auto-
mobily na chodnících a nájezdech před rodinnými domy. 
Toto chování ohrožuje chodce, kteří musí  při míjení  
vozidla vstupovat do vozovky. Chodníky slouží pouze 
pro chodce a jejich bezpečnost. V poslední době dochází  
ke stížnostem z  řad starších spoluobčanů a  maminek, 
které vezou kočárek se svojí ratolestí, někdy i se dvěma. 
Buďme, prosím, vůči sobě ohleduplní. 
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Můžete si zažádat o příspěvek na bydlení MAS Slavkovské bojiště  
nabízí pomoc s programem 

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost 
pomoci při podání žádosti do programu 
Nová zelená úsporám Light. Žadatel 
musí být vlastník či spoluvlastník RD 
nebo trvale obývané rekreační chaty. 
Všichni členové domácnosti jsou příjem-
ci starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu 3. stupně nebo vaše domác-
nost pobírala v období od 12. 9. 2022 
příspěvek na bydlení. Je možné žádat na 
zateplení fasády, střechy, stropu, podlah 
nebo výměnu oken a vchodových dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 
2023. Pakliže jste již patřičná opatření 
jmenovaná výše zrealizovali, je možné 
si zažádat též zpětně, a to na realizace 
uskutečněné již od 12. 9. 2022. Žádost 
můžete podat před provedením prací, 
v jejich průběhu i po jejich ukončení. 
V případě schválení žádosti obdržíte 
zálohu ve výši až 100 % na provedení 
zvolených aktivit, maximálně však ve 
výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených 
úsporných opatření pak máte celý rok. 

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si foto- 
grafie míst, která budete chtít změnit – 
původní okna, dveře, nezaizolovanou 
střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak 
přiložíte k žádosti. 

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se 
můžete obrátit již nyní se svými dotazy. 
Pomůžeme Vám s podáním žádosti, 
ověříme, zda jste oprávněný žadatel 
a poradíme, jak je třeba postupovat. 
V případě zájmu se obracejte na: 

Petr Vaněček, tel. 777 864 704, 
vanecek@slavkovskebojiste.cz

Dana Adamcová, tel. 732 512 635,  
adamcova@slavkovskebojiste.cz 

Čeká nás velmi náročná zima. Levný ruský plyn, na který jsme byli 
desítky let zvyklí, k nám na konci srpna přestal po postupném ome-
zování úplně proudit. Jeho cena na trhu je přibližně desetinásobně 
vyšší než před dvěma lety. To přímo ovlivňuje i cenu elektřiny, neboť 
ji určuje nejdražší zdroj, který je nutné zapojit do výroby elektřiny. 
A v současné době je nejdražším zdrojem plyn. V Německu i v České 
republice se plyn na výrobě elektřiny podílí jen z deseti procent, i to 
však stačí k tomu, aby cena byla určena podle výroby elektřiny v ply-
nových elektrárnách. Jedinou rychlou cestou, jak snížit cenu elektřiny, 
je snížit spotřebu natolik, aby plynové elektrárny nebylo potřeba za-
pojovat do výroby elektřiny. Občas slýcháme, že vyrábíme elektřinu 
velmi levně, prodáváme ji do Německa a zpět ji draze kupujeme. Ale 
to je nesmysl. Elektřina vyráběná v  České republice se z  velké části 
prodává přímo na našem území, cena je však odvozená od ceny na 
burze. Elektřinu u nás vyrábí soukromé firmy a těžko můžeme očeká-
vat, že budou samy od sebe prodávat elektřinu za méně, než za kolik 
mohou. Jsme na společném evropském trhu. Prodali byste výrobek, 
který vyrobíte na území Otnic jinému Otničákovi za 20 korun, když 
ho můžete v Újezdě u Brna prodat za 60 korun? Leda by vám to při-
kázala obec, potažmo výrobci elektřiny, stát. Tím bychom se však do-
stali do situace, kdy popíráme společný trh. Elektřiny ročně vyvážíme 
přibližně 10 TWh. Ale dovážíme 100 TWh ropy a 100 TWh zemního 
plynu. Kdybychom odešli ze společného evropského trhu, hrozilo by, 
že nebudeme mít dostatek ropy a zemního plynu. Odepřeli byste si 
ježdění autem? Přestali byste vytápět dům, jen abyste měli elektřinu za 
cenu, na jakou jste byli zvyklí? Myslím, že ne. Znamenalo by to prak-
ticky kolaps naší země.

Vláda přišla s  návrhem„zastropování“ ceny elektřiny a  plynu na 
kompromisní úrovni. Celková cena za kWh elektřiny bude nově vyšší 
přibližně o 100 % než v minulých letech a cena za kWh plynu bude 
zhruba třikrát vyšší než dříve. Pokud nemáme zafixovanou cenu za 
nižší ceny, budou se nás týkat tyto „zastropované“ ceny. Ať už dům 
vytápíme elektřinou nebo plynem, náklady na vytápění se nám zvýší 
trojnásobně. Různými opatřeními můžeme navýšení nákladů zmírnit. 
Mezi ně patří především snížení teploty v domácnosti. Každý jeden 
stupeň znamená úsporu i více než 5 tisíckorun ročně. Podobně může-
me ušetřit snížením teploty vody v bojleru na 40 °C a jen občas vodu 
ohřát na 60 °C, abychom zničili bakterii legionellu. Pokud jsme zvyklí 
větrat tzv. na ventilačku, tak budeme platit zbytečně navíc. Nejefektiv-
nější je větrat intenzivně a krátce, stačí 5 minut třikrát denně. To nám 
oproti neefektivnímu větrání může ušetřit až 10 tisíc korun ročně. 

Dalším způsobem, jak můžeme snížit svoje náklady na energie, je 
instalace fotovoltaické elektrárny. Ta nám ročně ušetří až 50 tisíc ko-
run. Jen je potřeba ji vhodným způsobem optimalizovat. Zde se však 
již jedná o poměrně náročnou investici, která se pohybuje od 200 tisíc 
do 500 tisíc korun. Ale formou dotace stát proplatí až 50 % celkové 
investice, nejvýše 205 tisíc korun.

Tato zima, ale i ty další, budou náročné. Pokud i přes výše zmíněná 
opatření nebudete situaci zvládat, nebojte se zažádat o příspěvek na 
bydlení. 

Jaroslav Bubla ml.
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Otnická knihovna se zapojila do celorepublikové 
akce  Týden pro klima 2022, jejímž cílem bylo upo-
zornit na klimatickou krizi. Řešení klimatické krize 
je věcí každého z nás. V knihovně jste si mohli pro-
hlédnout výstavu Cena kakaa. Věděli jste, že kakao 
vedle ropy a kávy patří k nejdůležitějším surovinám 
na světovém trhu? Ale navzdory rostoucí poptávce 
příjmy drobných pěstitelů nestačí jejich rodinám na 
živobytí a na plantážích jsou nuceny pracovat i děti. 
Proto bychom měli upřednostňovat výrobky ozna-
čené známkou Fairtrade. Díky zapojení do systému 
Fairtrade mají pěstitelé výrazně lepší podmínky pro 
život. V knihovně byly během Týdne pro klima vysta-
veny tesmaticky zaměřené knihy pro děti i dospělé. 

Ve čtvrtek 20. října se v  knihovně konala další 
úžasná cestovatelská přednáška manželů Poulíko-
vých. Společně s  nimi jsme se vydali na poznávání 
Albánie-země, která je hrdá na svoje tradice. Albá-
nie je krásná země s nádhernou přírodou. Dozvěděli 
jsme se, že Albánci jsou velmi přátelští a pohostinní 
a řídí se rčením: „Můj dům patří Bohu, potom mému 
hostu a pak teprve mně.“ Jana a Vladimír Poulíkovi 
se s námi podělili o svoje zkušenosti a zážitky z cest. 
Jejich přednášky jsou nejen inspirující, ale jsou i plné 
humorných situací, které je na jejich cestách prováze-
jí. Velmi hezky se poslouchá Janino vyprávění, které 
doprovází Vladimír fotkami i krátkými videoukázka-
mi. Kdo si udělal čas a přišel na přednášku, tak ne-
litoval. Děkujeme Janě a Vladimírovi také za dárek, 
výborný pravý albánský čaj, který jsme mohli během 
přednášky popíjet. 

Albánie – tak trochu jiná Evropa

Ve čtvrtek 6. října k nám přijel spisovatel, historik, 
bývalý šéfredaktor Vyškovských novin Josef Špidla. 
Jeho beseda o historii Vyškovska byla nesmírně zají-
mavá. Josef Špidla vydal pěknou knihu Pověsti a pří-
běhy z  Vyškovska, kterou ilustroval Petr Modlitba. 
Co pověst, to zajímavý pohled do minulosti. I když 
okres Vyškov patří k nejmenším, podle autora, pře-
vyšuje svým významem mnoho ostatních. Spisovatel 
Josef Špidla sypal z  rukávu letopočty, jména, místa 
a vše dával do souvislostí. Vyslechli jsme spoustu za-
jímavých historických příběhů. „Valil jsem oči, jaké 
má pan Špidla znalosti. Klobouk dolů,“ řekl na závěr 
jeden z účastníků besedy. 

Týden knihoven
Během Týdne knihoven navštívili naši knihovnu 

páťáci s paní učitelkou Hanou Holoubkovou. V otnic-
ké knihovně byla většina 
z  nich poprvé, zejmé-
na proto, že jsou to děti 
z okolních obcí. V knihov-
ně se jim líbilo a  někteří 
z nich se do knihovny při-
hlásili a  pravidelně ji na-
vštěvují. Během programu 
jsme využili i naši promí-
tací techniku a  nechyběl 
čas na prohlédnutí knížek, 
do kterých se některé děti 
zrovna začetly. 

Čaj o páté s Josefem Špidlou
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Co čeká obec Otnice v době 
současné klimatické změny?  

A co s tím můžeme dělat? 
To byl název besedy, která se konala v úterý 22. listo-

padu. Na úvod představil starosta Pavel Mezuláník, jak 
se naše obec připravuje na klimatickou krizi, jaké kro-
ky se již provedly a jaké má obec záměry do budoucna. 
Poté si vzal slovo Libor Mikulica, který měl připravenou 
zajímavou prezentaci na toto náročné, ale pro život kaž- 
dého z nás, a především pro život mladých lidí, důležité 
téma. Libor Mikulica je absolvent Přírodovědecké fa-
kulty MU v Brně, zastupitel obce Ochoz u Brna, a pře-
devším aktivní občan, jehož cílem je informovat o do-
padech klimatické krize 
a vzbudit v lidech zájem 
a zodpovědnost. 

Součástí prezentace 
byl i  přehled opatření, 
která může udělat kaž-
dý z nás, firma, obec či 
stát. Na závěr se většina 
účastníků zapojila do 
diskuse. Debata o  kli-
matické změně je komplikovaná a  na všech stranách 
plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Děkuji vede-
ní naší obce a členům zastupitelstva, kteří si udělali čas 
a zúčastnili se besedy. Vážím si toho. Na závěr si každý 
z účastníků odnesl cenu z tomboly. Na internetu najde-
me velké množství informací a bohužel i dezinformací. 
O to, aby diskuze o klimatických změnách byla věcná 
a  založená na vědeckých poznatcích a  ověřených da-
tech, se snaží například Fakta o klimatu. 

Jitka Bublová

Předškoláci si v knihovně  
poslechli básničky o zvířátkách
V pondělí 21. listopadu dopoledne se v knihovně 

setkali předškoláci s Drahomírou Tišerovou, která dě-
tem četla básničky o zvířátkách ze svojí milé knížky.
Nejen četla, ale také dětem zpaměti přednášela další 
básničky, které sama složila, ale také ty, které se na- 
učila ve škole, když byla malá. Také kluci a holky uká-
zali, že se ve školce naučili pěkné básničky i písničky. 
Společně s paní učitelkou Marií Dufkovou zazpívali 
písničku o Martinovi. 

Během setkání si v knihovně také trošku protáh-
li svoje tělíčka, když představovali různá zvířátka, 
o  kterých slyšeli básničky – čápa, žábu, kočku, mo-
týla… Ve školce pak děti namalovaly hezké obrázky, 
které nám poslaly do knihovny. Bylo to velmi příjem-
né dopoledne. 

Čaj o páté s Josefem Špidlou

Listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje 
Tento podzimní vítr nás v  pondělí 24. října zavál do naší krásné 

knihovny. S plným košíkem listí a spoustou chuti do práce jsme se tu 
setkali s menšími i většími dětmi a s dospělými na tvořivé dílničce s ná-
zvem „Krajkové listy“. Jedná se o metodu zdobení ideálně čerstvě nasbí-
raných listů pomocí dekoračních fixů. Nakonec jsme zjistili, že skvěle 
fungují i křídové fixy a děti zdobily jak o závod. Kolikrát jsem ani nestí-
hala špendlit na nástěnku všechny výtvory. Mám radost, že jsme společ-
ně vytvořili košatý podzimní strom plný nádherných barevných listů.
Chtěla bych tímto poděkovat obci Otnice za možnost setkání uskuteč-
nit, také naší knihovnici za úžasnou atmosféru, mojí velké pomocnici, 
dceři Lei, která byla vždy po ruce a ochotná poradit. Především děkuji 
všem, kteří přišli, vzali listy a fixy do rukou a užili si s námi prima od-
poledne. Byli jste báječní. 

Martina Zlatníčková
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FANDÍME FAIRTRADE
Milí fairtradoví přátelé, s radostí 
vám oznamujeme, že vyhlášená 
otnická CUKRÁRNA U ŽBÁNKŮ 
rozšířila svoji nabídku o fair-
tradové čaje a k prodeji nabízí 
i fairtradovou kávu. Děkujeme 
za spolupráci. 

 Fairtradový tým

Oslavili jsme druhé výročí získání titulu Fairtradová obec

Fairtradové a  lokální občerstvení. Díky šikovným otnickým ru-
kám jsme mohli ochutnat koláče, jednohubky, sirupy i víno. Nechy-
běly ani fairtradové čokolády, káva a čaj. 

Prodej fairtradových produktů. Čaje, čokolády, sušenky, oplatky, 
kávu a další zboží z prodejny K + M Salvia jsme si mohli koupit 
v hale obecního úřadu. 

Hrátky a tvoření pro děti. Fairtradové hry pro mladší děti připra-
vila a děti hravým odpolednem provázela Dáša Sloupová. Děti si 
mohly složit i  faitradové puzzle, které nachystala Jana Štěpánko-
vá. Návrh obalů na fairtradové čokolády a prezentační fairtrado-
vé plakáty vytvářela děvčata z II. stupně ZŠ pod vedením Dagmar 
Kovaříkové. 

Ve stínu kakaovníku. Promítání dokumentárního filmu, který 
představil až nelidské podmínky, ve kterých lidé pěstují kakao v Po-
břeží slonoviny. Film získal v roce 2021 ocenění na MFF v Karlo-
vých Varech. Pak následovala beseda s autorem filmu Stanislavem 
Komínkem, který pracuje ve společnosti Fairtrade Česko a Sloven-
sko a naši obec navštívil už podruhé.
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Kávová krize. To byl název výstavy fotografií, která 
byla v říjnu k vidění v parku u školy. Káva patří mezi 
nejoblíbenější nápoje dnešní doby. Více než polovina 
Čechů pije denně dva až tři šálky kávy. 

Autorem fotografií výstavy Kávová krize je Standa 
Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko, 
který řekl: „V únoru jsme vyrazili za pěstiteli kávy do 
jihoamerické Kolumbie. Díky jejich příběhům a  fo-
tografiím můžeme nyní nahlédnout do života lidí, 
se kterými se běžně nesetkáme, ale většina z  nás se 
s nimi nepřímo spojuje každé ráno. Pěstitelé se potý-
kají především s nízkými výkupními cenami a dopa-
dy klimatické změny.“ 

Výstava na stromech se koná již osmým rokem při 
příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se kaž-
doročně připomíná 7. října. Minulé ročníky se věno-
valy pěstování kakaa, banánů nebo bavlny. 

S instalací letošní podzimní výstavy na stromech 
Kávová krize pomáhali žáci základní školy: ve volné 
hodině před odpoledním vyučováním, v rámci zdra-
votní procházky v tělesné výchově, v době při čekání 
na zájmový kroužek. 

 -red-

Výstavu na stromech v parku instalovali žáci základní školy
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Voda je základní podmínkou života. Snad proto 
je letošním tématem projektu „Jižní Morava čte“, do 
kterého se zapojila i naše knihovna. Cílem projektu 
je rozvoj čtenářství, ale také přiblížení knihovny jako 
místa, kde děti najdou nejen poznání, zábavu, ale 
i nové kamarády a příjemně strávený čas. 

Letos se do projektu prostřednictvím naší knihov-
ny zapojilo víc než 100 dětí z místní mateřské a zá-
kladní školy. Díky nádherným obrázkům, zajímavým 
textům, nápaditým modelům podvodního světa i vel-
kému projektu o vodě v Otnicích jsme měli v listopa-
du krásně vyzdobenou knihovnu. Těší mě, že se do 
projektu zapojilo tolik děti a děkuji také pedagogům 
a rodičům, že děti podporují v tvořivých činnostech 
a rozvíjí jejich nadání. 

Bylinkové království 
V pátek 21. října dopoledne jsme přivítali v naší 

knihovně spisovatelku, bylinkářku Gabrielu Dosko-
čilovou z  Valtic. Napsala pěknou knížku Bylinkové 
království (k zapůjčení v  místní knihovně), kterou 
ilustrovala její maminka. Paní spisovatelka připravila 
zajímavý program pro žáky z druhé a z třetí třídy otnic- 
ké základní školy. Program byl z velké části financo-
ván z  projektu Jižní Morava čte.Více si o  programu 
můžete přečíst v příspěvku ze základní školy.

Čtení s vodníkem a vílou
Tentýž den odpoledne otnickou knihovnu na-

vštívily místní pohádkové bytosti. Tentokrát s  vílou 
četl dětem pohádky jen vodník Poltňák. Proč chyběl  

Tématem sedmého ročníku soutěže  
Jižní Morava čte bylo „Co vypráví voda“

vodník Sadkáč? Vypustili mu totiž rybník Sadkov, 
a  tak vodník Sadkáč odjel do lázní, aby se mohl 
zregenerovat, obnovit síly a  aby mu nevyschl šos. 
Do knihovny přišla na vodnické čtení spousta dětí. 
V knihovně bylo veselo. Děti poslouchaly čtení pohá-
dek, malovaly, hrály si… I když byla knihovna napl-
něná k prasknutí, našly si děti místečko a s vodníkem 
i s vílou si zatancovaly.

Slavnostní vyhlašování vítězů 

Ve středu 23. listopadu jsme slavnostně zakonči-
li místní kolo projektu „Jižní Morava čte 2022“. Do 
krásně vyzdobené obřadní síně přišly děti s  rodiči, 
sourozenci i  prarodiči. Diplomy a  odměny dětem 
předával starosta obce Pavel Mezuláník a členové po-
roty – Lucie Kaloudová a Petr Kalouda. Všichni k pu-
bliku velice hezky promluvili o literárních hrdinech, 
oblíbených knihách a zážitcích spojených se čtením. 
Vyslechli jsme si i  autorské čtení – poezie a  literár-
ní práce. Všechna díla byla zajímavá a bylo opravdu 
těžké vybrat ta nejlepší. Děti svůj talent a kreativitu 
uplatnily naplno. 

Na závěr jsme se všichni sešli v knihovně, kde byly 
vystaveny všechny práce, kromě vítězných, ty jsme 
zaslali do Brna do krajského kola. Patronkou pro-
jektu „Jižní Morava čte“ byla spisovatelka Lucie Hla-
vinková, která v loňském roce dvakrát navštívila naši 

knihovnu.

Projekt „Jižní Morava čte“ organizuje 
Moravská zemská knihovna v Brně 
s podporou Jihomoravského kraje.

Jitka Bublová
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Co dnes rozbalím?
/vyprávění jedné maminky/

Chci se rozdělit o kapitolu z knížky Ježíšek podá-
vá ruku, autor Eduard Martin. Proč zrovna takto? 
Asi si říkáme znovu po roce, jaké bych mohl mít, 
nebo bychom chtěli dny předsváteční, tedy advent-
ní. Jaké si přát Vánoce, nejen pro sebe, rodinu, lidi, 
národy, o kterých se tolik mluví, píše. A nedává to 
vůbec pocity naděje, klidu, a  co vlastně jim přát. 
Aspoň se pokoušíme myslet na ty, kteří dokáží po-
máhat, buď daleko za hranicemi, ale jsou to také 
mnozí, kteří nám zpříjemní očekávání svátků třeba 
svou hudbou, zpěvem. A v tom všem nezapomenout 
ani na to, co bych mohl snad já, čím bychom mohli 
být každý trošku užitečný. 

Právě ten malý příběh z knihy, jak je nadepsáno, 
se mi zdá laskavý, že nepoučuje, ale nabízí se zasta-
vit. Mohli bychom to využít. Děkuji spolu s vámi za 
to. Zde je:

Když jsem byla malá, já i sourozenci jsme dostá-
vali od maminky zvláštní dárky. Každý den v advent- 
ním čase jeden. A to nás bylo pět dětí. Někde měli 
adventní kalendáře, každý den v nich děti nacházely 
čokoládu. Pro nás by se muselo kupovat pět kalen-
dářů.

Rodiče museli šetřit. Proto nám maminka dávala 
adventní dárky, které vymyslela. Těšili jsme se na ně 
víc, než kdybychom museli na adventním kalendá-
ři otevřít okénko s čokoládou. Každý den nám ma-
minka dala zpřekládaný lísteček papíru s napsanou 
pochvalou za to, co jsme ten den hezkého udělali. 
Samozřejmě, lísteček s pochvalou někdy někdo ne-
dostal. Nebylo totiž nic hezkého, co ten den udělal. 
Nebylo tedy co napsat. Pak dotyčný dostal lísteček, 
na kterém bylo napsáno NIC. Lísteček byl prázdný. 
Každý z  nás se pak cítil jako po prohraném spor-
tovním utkání. Kdo dostal prázdný lístek, snažil se, 
aby lísteček druhý den prázdný nebyl. Lístky jsme si 
schovávali a lepili do sešitu. Byla to „encyklopedie“ 
jednoho období našeho dětství. Nedávno jsem našla 
svůj sešit a četla si drobné pochvaly, které mamin-
ka pečlivým rukopisem zapisovala. Co jsem uděla-
la mimořádného? Nic. Pochvaly ale byly za skutky, 
za „skutečky“, jaké by mě nenapadlo dělat… Pokud 
bych si neuvědomila, že bych je dělat měla. Kvůli 
pochvale…

Výchova pochvalou – Ano, tak se to dá nazvat. 
Výchova hrou. Hrou na ocenění. Hrou na to, všímat 

si toho, co se přehlíživá – a  kvůli té nevšímavosti 
není svět místem, jakým by mohl být. Maminka na 
nás nekřičela. Nevzpomínám si na jediný okamžik, 
kdy by na mě „zvýšila“ hlas. Kdybych to řekla nede-
likátně: kdy ječela. Uvědomovala si, jak je pochvala 
báječný nástroj. Dají se jí opracovávat lidské duše. 
Maminka vychovávala laskavostí. Dohlížela na nás 
pozorně, jako umí dohlížet andělé. Andělé vycho-
vávají laskavostí. Nejlepší výchova je výchova lás-
kou… Taková výchova provázela naše dětství. Mís-
to rákosky, místo vzteklého slova vlídná domluva. 

„Vlídnost hory přenáší.“ Tak to říkávala. Kolikrát 
i nyní víme, že něco nesmíme udělat. Ne proto, že je 
to zakázané, ale proto, že víme: tohle by se mamince 
nelíbilo. Anebo: na to, co bychom udělali, by se ne-
usmála. Moudré matky vědí, jak to udělat, aby děti 
převažovaly životní rozhodování na vahách jejich 
úsměvů. „Tohle by se mamince nelíbilo.“ Kolikrát se 
mi ta věta mihla ve vzpomínce. Anebo jsem cítila, 
jak se mne dotýká její úsměv. „Tohle by se mamince 
líbilo.“

Když jsem si prolistovala sešit, napadlo mě, za 
co bych asi byla pochválena dnes. Od maminky? Od  
ní i… od svého anděla strážného. Co by mi, když 
jsem „velká maminka“, co by mi napsal anděl na lís-
teček? Udělala jsem něco, kvůli čemu by se na mě 
usmál? Čím bych si „andělský úsměv“ zasloužila? 
Ne, dnes bych ho nedostala. Šla bych spát s prázd-
ným lístečkem. Ještě že už nejsem holčička. Ale z hle-
diska anděla dítě stále vlastně jsem. Nejsme z pohle-
du andělů zmatené děti, se kterými je tolik starostí?

Co bych měla udělat zítra, aby se na mém lís-
tečku rozsvítila pochvala? Napadlo mě, že si tu sta-
rou hru zahraju zas… Připravím si každý den něco, 
co druhý den udělám… Co může zasvítit na lístku, 
který by podal anděl… Co kdyby si takovou hru za-
čalo hrát víc lidí?

Jak by se pak mohl změnit svět! Jak by se promě-
nilo tolik rodin, kdyby se rodiče i děti zamysleli, co 
udělají druhý den.

A co neudělají. Aby dostali – Lísteček od anděla…  
Vzpomínám, jak jsem v dětství rozkládala přelože-
ný lísteček. Proč si nezahrát tu hru i o tomhle adven-
tu? Co by mi napsal anděl strážný? Napsal by něco? 
Byl by lísteček prázdný? Napsal by mi něco i dnes?

 P. Pavel Buchta
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Bylinky do čaje,  
jídla i do koupele

Toto téma již není pro naše 
žáky druhé a třetí třídy ZŠ v Otni-
cích žádným velkým tajemstvím. 
Na autorském čtení v knihovně si 
měli možnost společně s paní spi-
sovatelkou Gabrielou Doskočilo- 
vou, autorkou knihy Bylinkové 
království, některé známé bylin-
ky prohlédnout, přivonět k  nim, 
a navíc si přečíst o jejich léčivých 
schopnostech krátkou básničku. 
Čtení pod dohledem autorky kni-
hy děti velmi bavilo a každý chtěl 
přečíst alespoň kousek básně. 
Beseda žáky nejen pobavila, ale 
i  poučila a  věřím, že získané vě-
domosti jednou využijí v běžném 
životě.

Mgr. Irena Trávníčková

Ve čtvrtek 6. října jsme se sešli na naší školní zahra-
dě, abychom společně s  rodiči a  sourozenci dětí strá-
vili odpoledne plné soutěží, her a  zábavy. Počasí nám 
opravdu přálo a poslalo nám vytoužené babí léto, kte-
ré přispělo k  příjemné atmosféře. Po krátkém přivítá-
ní písničkami a říkadlem o jablíčku se všichni společně 
pustili do soutěží v  hodu jablíčkem do koše, určování 
plodů ovocných stromů, výroby jablíčkových klobouků, 
kreslení a hledání ztracených jablíček. Pohybový talent 
jsme si prověřili při společné mazurce. Nechyběl ani náš 
tradiční „fotokoutek“ tentokrát v podobě jablka s červí-
kem. Tatínkové nám ochotně pomohli se sázením dvou 
jablůněk, o které se budeme s dětmi starat a pozorovat, 
jak příroda vyčaruje z  květu jablíčko. Ani maminky 
nezůstaly pozadu a připravily nám do naší „Jablíčkové 
kavárny“ sladkou tečku na závěr v podobě spousty jab-
lečných koláčů, dortů, sušených křížal a dalších dobrů-
tek. Odpoledne uteklo jako voda a v podvečer jsme se 
rozcházeli do svých domovů se sladkými úsměvy ve tvá-
řích. Jablíčkové odpoledne se zkrátka povedlo a pomoh-
lo nám na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. 
Ředitel školy Hynek Zavřel pořídil z  našeho krásného 
odpoledne spoustu fotografií, tak koukejte.

Veronika Škrháková, za MŠ Otnice 

Do školky jsme pozvali rodiče 
na jablíčkové odpoledne
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Ve čtvrtek 3. listopadu se v Prostoru 39 v Praze ko-
nala Národní fairtradová konference. Zúčastnilo se jí 
přes 90 studentů, pedagogů a  aktivních lidí ze všech 
koutů České republiky. Naši školu reprezentovali žáci 
z  9. A:  Štěpán Štipčák, Viktor Kurdík, Petr Richter, 
Ema Štěpánková a  Adriana Kaloudová. Doprovázel 
nás učitel Vlastimil Baník. Za obec, která již patří mezi 
Fairtradová města jeli Pavel Mezuláník, Jitka Bublová 
a Jana Štěpánková.

Připravený byl zajímavý program, který byl roz-
dělen do dvou částí. V první části jsme se dozvěděli 
novinky ze světa Fairtrade. Zjistili jsme, že fairtradové 
suroviny  jako kávu, čaj, třtinový cukr, kakao, banány 
a  další komodity pěstují především drobní pěstitelé 
v zemích globálního Jihu. A právě až z Kolumbie přile-
těl na konferenci pěstitel kávy Bladimir Pacheco, který 
je zapojený ve fairtradovém družstvu. Jeho vyprávění 
bylo velice zajímavé a poutavé. Už jenom samotná špa-

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. 
Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Výnos ze sbírky 
putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká 
republika, která je pořadatelem sbírky. Díky Tříkrálové sbírce 
máme možnost začít nový rok dobrým skutkem, koledníci zase 
rozšíří radost a požehnání do našich domovů. Společnými silami 
znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba.

Tři králové se svým doprovodem a zapečetěnou pokladničkou  
vyjdou v Otnicích ke dveřím našich domovů v sobotu 7. ledna 2023

Zúčastnili jsme se Národní fairtradové konference v Praze

nělština je velice líbivá, my jsme však byli vděčni za 
překladatele. 

Druhá část byla zaměřena na interaktivní diskus-
ní fórum, během kterého jsme navštívili šest stanovišť 
s  různými tématy, o  kterých jsme diskutovali. Sdíleli 
jsme svoje zkušenosti, a hlavně pocity a otázky týka-
jící se těchto témat: fungování Fairtrade, fairtradové 
výrobky, kampaňování a  aktivismus, síla spolupráce 
a globální vzdělávání.

Naše škola zatím není oficiálně zapojena do sku-
piny Fairtradových škol, ale neustále se o to snažíme. 
Propagujeme ve škole i  v  parku před školou výstavy 
na dané téma např. Příběh banánů, Příběh kávy, Život 
v bavlně a další. Do budoucna bych chtěla vyhlásit ve 
škole alespoň jednou ročně Fairtradový den, který by-
chom zakončili fairtradovým obědem. Za úspěch bych 
považovala, kdyby každý žák naší školy věděl, co tako-
vý férový obchod znamená a věděl, jak může podpořit 
pěstitele zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

A proč to celé děláme? Protože žijeme společně na 
jedné planetě a můžeme se podílet na tom, jak život na 
ní vypadá a bude vypadat v budoucnosti.

Ema Štěpánková 
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Otnické maminky se každou středu scházejí v  Centru volného času Otnický SAD se svými dětmi 
k dopoledním aktivitám. Od září se nám skupinka pěkně rozrostla. Jsou tu děti různé věkové kategorie. 
Od novorozenců po tříleté. Klubík slouží dětem jako určitá průprava pro školkové období. Děti se zde 
učí respektu a  toleranci k  ostatním dětem. A  i  když aktivity nejsou nikterak řízené, děti tu dozrávají 
a postupně se je snažíme směřovat ke společným hrám. 

Snažíme se, aby se zde děti, ale i jejich rodiče cítili příjemně. Postupně proto obnovujeme vybavení i hračky 
v Klubíku, aby byly prostory pro děti bezpečné, ale zároveň praktické. Učíme je tak pořádku a nabízíme jim 
různé nové podněty ke zkoumání. 

Dětský klubík Otnice

Letos jsme se rozhodli slavit zde i  narozeniny dětí a  ozvláštnit tak herní dopoledne. Maminky vždy 
připraví drobné občerstvení pro ostatní nebo se podnikne krátký výlet po okolí. Vyzkoušeli jsme i novou 
otnickou cyklostezku, kam si vzaly děti svá odrážedla a díky motivaci od ostatních závodníků, dokázaly 
dojet až k  odpočívadlu u  křižovatky. Odměnou byla svačinka a  dobroty, které mohly sdílet s  ostatními. 
Cestou zpět jsme se ještě zastavili do areálu firmy Diton, kde mají celoroční jezírko s Koi kapry. Dětem se 
dopolední výlet moc líbil. 

Tímto děkujeme obci Otnice, díky které můžeme prostory SADu využívat a všem maminkám, které sem 
s dětmi pravidelně dochází. Budeme se těšit na nové zájemkyně a zájemce.

Otnické maminky
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Milí suchozemci, toto je poslední letošní mokro-
suchý hlášení z otnických mokřin. Ve středu 16. lis-
topadu jsme se s vámi sešli před vaší krásnou radnicí, 
abychom uzavřeli pramen před zimou, která se už 
kvapem blíží. Sešlo se vás spousta a byli jste ozdobeni 
nejrůznějšími lampiony a svítilnami, všechno to před 
radnicí blikalo, svítilo a hrálo všemi barvami, to byla 
jedna velká krása přenádherná. Díky vaší pomoci se 
podařilo vodu uspat a teď už se jistě těší na jaro, až ji 
zase probudíme, stejně jako my. Přejeme vám krás-
nou zimu, spoustu sněhu a  studených radovánek, 
mnoho dárků pod stromečkem a hlavně ať si nepři-
vodíte nějaký úraz. Při bruslení buďte vždycky opa-
trní, my v zimě spíme a nemuselo by se nám podařit 
vás včas vytáhnout z  ledové vody na břeh. Mějte se 
krásně, my už se ukládáme k zimnímu pochrupování 
a bude se nám o vás zdát, víla už taky spí a máme vás 
od ní moc pozdravovat.

Krásnou zimu přeje vaše otnická žoužel  
vodní i suchozemská

VODNICKÉ HLÁŠENÍ
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Po roční pauze a  posíleni o  několik nových čle-
nů jsme se rozhodli letos uspořádat naše obě tradiční 
chovatelské výstavy. 

O víkendu 17. a 18. září jsme v krásném prostředí 
farní zahrady uspořádali výStAvu DrOBNéhO 
hOSPODářSKéhO zvířeCtvA. Už v  pondělí 
před výstavou jsme přivezli klece a vybavení od přátel 
chovatelů z Křenovic a začali se stavbou soutěžní části. 
Během týdne jsme pak vytvořili doplňkové expozice 
na papoušky, želvu, okrasná i různá plemena užitko-
vých kachen a nemohla chybět ani ohrada na kozy od 
Martina Makovského.V pátek přišel pro vystavovate-
le nejdůležitější den, posuzování. To určilo vítěze ve 
všech třech specializacích. U holubů se hodnotili tři 
nejlepší jednotlivci. 1. místo obsadil Zdeněk Oborný 
ze ZO Zbýšov s plemenem King, 2. místo Karel Crho-
nek ze ZO Vyškov-Nouzka za italského racka a  třetí 
byl Michael Novotný také ze ZO Zbýšov s  holubem 
plemene Texan. U králíků se hodnotila nejlepší kolek-
ce, kde se stal vítězem opět Zdeněk Oborný se svými 
vždy obdivovanými belgickými obry. Dále byl určen 
nejlepší samec výstavy, kterým se stal stříbřitý modrý 
od Milana Šatného z Vyškova-Nouzky. Nejlepší sami-
ce byla z plemene velký světlý stříbřitý Karla Crhonka. 

U drůbeže se hodnotila nejlepší kolekce (lépe řečeno 
pár) holandských chocholatých zdrobnělých slepic 
našeho nového člena z  Brna Pavla Širůčka, který si 
rovněž odnesl cenu za nejlepší slepici téhož plemene. 
A poslední pohár získal za kohouta Rosťa Sedlář ze 
ZO Slavkov u Brna za Australku černou.

Co nám letos moc nepřálo bylo počasí. I přesto 
v  neděli proběhla oblíbená ukázka králičího hopu 
mladých chovatelů z Křenovic. Neustálý studený vítr 
a dešťové přeháňky nám ovšem nedovolily venkovní 
aktivity pro nejmenší návštěvníky. Děti se mohly ale-
spoň uvnitř rozptýlit losováním tomboly a nechat si 
„vytetovat“ obrázek na ruku. 

Chovatelské výstavy



2 7 .  r o č n í k  •   6 .  l e d n a 2 0 2 3 19
Otničtí chovatelé

O dva měsíce později 19. a 20. listopadu se ko-
nala výStAvA OKrASNéhO A exOtiCKéhO 
PtACtvA. Opět nastalo celotýdenní stavění kle-
cí a  chystání sálu v  dělnickém domě. Po pátečním 
posuzování jsme měli vítěze i  této přehlídky krá-
sy. Hlavních cen bylo celkem šest. Můžeme říct, že  
absolutním vítězem, byl Jaroslav Šedý ze ZO ČSCH 
Křenovice, který vyhrál se svými papoušky kouřový-
mi jak pohár za nejlepší kolekci, tak i 1. místo v jed-
notlivcích se samičkou z této kolekce. Druhé místo 
obsadil Karel Křížka z Bučovic se zajímavou mod-
rou mutací papouška zpěvavého a 3. místo si odvezl  
Miroslav Kočovský ze ZO ČSCH Vážany nad Litavou  
za neofému ozdobnou. Domácí barvy zachraňoval 
Jakub Jochman, který v kategorii mladý chovatel zís-
kal 1. místo s neofémou tyrkysovou. 2. místo obsadil 
s  agapornisem Fischerovým Adam Pouchlý z  Kře-
novic.

A co se nevydařilo kvůli počasí v září, napravilo 
se při této akci. Pro děti jsme nachystali několik „díl-
niček“, ve kterých si mohly vyrobit z papíru papouščí 
dekorace. Některé děti si je odnesly domů na památ-
ku a  některé nám je věnovaly na doplnění výstavy. 
Děti měly velkou radost z výroby hraček a pamlsků 
pro papoušky, které jsme vždy společně zavěsili do 
některé z voliér.

Všem přátelům chovatelům i  návštěvníkům dě-
kujeme za přízeň a  podporu při našich výstavách 
a doufáme, že se při nich budeme moci setkávat i na-
dále. Příprava je totiž velice časově i fyzicky náročná, 
a  i  přes rozšíření naší členské základny je nás stále 
málo a některým převážně starším členům už dochá-
zí síly i potřebný elán. Proto pokud se k nám budete 
chtít přidat, rádi vás v našich řadách uvítáme.

Chovu zdar!
 Pavel Jochman,  
 předseda ZO ČSCH Otnice
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Vážení čtenáři,
dovolte mi malé ohlédnutí do měsíce září, kdy se 

opět konaly na rybníku Pod Poltňou rybářské závody 
pro dospělé. I přesto, že se počasí vůbec nevydařilo, 
bylo dost chladno, sešlo se lovících poměrně hodně, 
bylo jich 28. Závody byly zahájeny jako již tradičně 
v 8 hodin a ukončeny v 15 hodin, zhruba v 15:30 bylo 
vyhlášení výsledků a předání věcných cen. Ryby ale 
letos opravdu moc nebraly, takže někteří z  lovících 
závody vzdali a odjeli již před vyhlášením výsledků. 

A počasí se bohužel podepsalo na tomto ročníku ne-
jen na slabších úlovcích, ale nesešlo se ani tolik lidí, kteří 

se často přijdou podívat, jak se lovícím daří, nebo jen 
tak na procházku kolem rybníka se zastávkou na nějaké 
občerstvení. Možná i díky tomu, že se nekonalo poseze-
ní s cimbálem, byla letošní účast hodně slabá. Ale i tak 
se někteří z vás bavili až do pozdních večerních hodin 
a užívali si této akce dosyta. Proto věřím, že i v budouc-
nu, ať už se počasí vydaří, nebo ne, zůstanete nám věrní 
a zase se na některou z dalších akcí vypravíte. 

Přeji vám všem pohodové dny a hodně sil do této 
nelehké doby.

Martin Procházka,  
za Rybářský Spolek Otnice
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Otničtí hasiči

Otničtí hasiči ve sváteční den vysazovali stromky

Jako každý rok i letos jsme věnovali část výdělku 
z námi pořádaných akcí na nákup stromků a pokra-
čovali jsme ve výsadbě stromků v lokalitě za rybníkem 
Sadkov. Děkujeme obci Otnice za podporu a pomoc 
s přípravou místa pro vysázení stromků. Ve sváteční 
den 28. října jsme společně zasadili 28 stromků (jí-
rovce, břízy, duby, buky, javory aj.). Spojili jsme tak 
příjemné s užitečným. Strávili jsme společný čas s na-

šimi rodinami a  zároveň jsme 
pomohli naší krajině. Skvě-
lou zprávou je zároveň fakt, že 
i  stromkům vysázeným v  minulých 
letech se dobře daří, a to i přes suché léto. Tyto čin-
nosti nám dělají velkou radost a těšíme se, že v nich 
budeme pokračovat. 

Sbor dobrovolných hasičů Otnice 
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Po celou sezónu organizovali 
otničtí zahrádkáři trhy, na kterých 
prodávali to, co vypěstovali členo-
vé otnické organizace ČZS. Díky 
manželům Jiřince a Petrovi Havel-
kovým, kteří organizování páteč-
ních trhů věnovali spoustu času 
i  energie, jsme měli možnost od 
časného léta do pozdního podzimu 
nakupovat lokální ovoce, zeleninu, 
burčák, víno, med, ale i  domácí 
bramborové placky nebo trubičky 
a spoustu dalšího zboží. Děkujeme 
a  příští rok se opět těšíme na za-
hrádkářské trhy na obvyklém pro-
dejním místě u hřbitova. 

- red- 

v  prostorách bývalých zámec-
kých koníren v  areálu zámku 
ve Slavkově u Brna byla v polo-
vině září uspořádána xvi.  Ob-
lastní výstava ovoce a  zeleniny.  
Organizátory potěšilo, že výsta-
vu zhlédlo téměř čtyři tisíce ná-

vštěvníků. Největší radost měli 
z hojné účasti dětí z mateřských 
a základních škol. Mezi výpěstky 
převládala jablka, jejichž úroda 
byla letos nadprůměrná. v rám-
ci výstavy proběhla i soutěž Jabl-
ko roku 2022. 

Jako každoročně také tento-
krát se do výstavy zapojili i otnič-
tí zahrádkáři. Nejen členové ZO 
ČZS Otnice, ale i další nadšení za-
hrádkáři připravili svoje výpěstky. 
Děkujeme našemu členovi Květo-
šovi Brtníkovi z  Lovčiček, který 
do naší expozice přispěl velkým 
množstvím zeleniny. Vše jsme ve 
čtvrtek 15. září odvezli do Slavko-
va na zámek. Za pomoci našeho 
dlouholetého přítele, několika-
násobného mistra republiky ve 
floristice, Jaromíra Kokeše jsme 
vytvořili velmi pěknou expozici. 

„Líbí se mně, jak zajímavě pre-
zentujete ovoce a zeleninu, kterou 
vypěstovali otničtí zahrádkáři,“ 
hodnotil naši expozici návštěvník 
výstavy. 

Jsme přesvědčení, že každým 
rokem povýšíme slavkovskou vý-
stavu o  zajímavou část, která se 
líbí i  dětem a  studentům z  okol-
ních škol.

Děkujeme našim členům, kteří 
každý rok věnují na výstavu svoje 
zdařilé výpěstky. 

Jiřina a Petr Havelkovi

Otničtí zahrádkáři vystavovali na oblastní výstavě ovoce a zeleniny
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Otničtí zahrádkáři

Rukodělné výrobky jsou ojedinělé, a  ne nadarmo 
získávají na popularitě. Lidí, kterým učarovaly ruční 
práce, přibývá čím dál více. O tom jsme se mohli pře-
svědčit v sobotu 12. listopadu v dělnickém domě, kde 
proběhla již tradiční „Ukázka řemesel a ručních prací“. 

Pro většinu zúčastněných lidí je vyrábění koníčkem 
a my jsme naopak velice rádi, že svými výtvory dělají 
radost jiným lidem. Rukodělné výrobky jsou častokrát 
mnohem kvalitnější, a kromě jiného oplývají i origina-
litou. Bylo příjemným překvapením, kolik šikovných 
lidí se v dělnickém domě sešlo. Atmosféra nás již lehce 
naladila na přicházející adventní dobu, a to díky krás-
ným vánočním dekoracím a  perníčkům. U každého 
prodejce byl nespočet nádherných věcí, které vybíze-
ly k zakoupení dárečku pro někoho blízkého. Vybírat 

jsme mohli od keramiky, přes kosmetiku a  bižuterii 
až po hodinky. Samozřejmě návštěva takové akce byla 
i  labužnickým zážitkem a  věřím, že málokdo odolal. 
V nabídce byly uzeniny i sýry, nechyběla čerstvá zele-
nina, med, víno a zdravá výživa. Vybrat si mohl oprav-
du každý.

Poděkování patří členům zahrádkářského spolku, 
kteří se do přípravy a provozu zapojili. Největší podě-
kování patří především manželům Havelkovým, kteří 
jsou hlavními organizátory. Děkujeme všem prodáva-
jícím za krásnou a  pestrou nabídku a  také všem ná-
vštěvníkům za jejich čas, zájem a podporu. Věřím, že 
jste pro sebe i své blízké měli z čeho vybírat. 

Jana Štěpánková

Ukázka řemesel a ručních prací
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V  sobotu 29.  října v  dopoledních hodinách jsme 
ve spolupráci s honci, kamarády a příznivci myslivosti 
uspořádali menší brigádu. Společnými silami jsme při-
spěli k další etapě ozeleňování okolí naší vesnice. Strom-
ky jsme vysazovali vedle nové cyklostezky u větrolamu 
směrem k významnému krajinnému prvku. Sešlo se nás 
až nečekaně hodně. Bylo nás 31 dospělých a 6 dětí. Za 
poměrně příznivého počasí, při čaji a „svařáčku“, jsme 
během hodiny vysadili celkem 43 různých druhů list-
natých stromů (lípy, duby, javory, kaštany, habry, jeřa-
biny a břízy). Není nám lhostejná klimatická změna na 
naší planetě, tak alespoň malou měrou chceme přispívat 

snad dobrou věcí ke zlepšení. Další stromy plánujeme 
vysazovat i v dalších letech. Chceme být šetrní vůči ži-
votnímu prostředí a  zvelebovat krajinu kolem nás. Po 
ukončení výsadby byl pro všechny brigádníky a brigád-
nice na farní zahradě připraven zvěřinový guláš a další 
drobné občerstvení. Obci Otnice děkujeme za dodání 
kůlů ke stromkům a pletiva proti okusu před zvěří.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem za pomoc při 
pořádání různých akcí naším spolkem a těším se v bu-
doucnu na další výbornou spolupráci.

Pavel Muric,  
předseda MS Hubert Otnice

Otničtí myslivci vysazují stromky v okolí obce
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Kulturní okénko

V  sobotu 5. listopadu se v  dělnickém domě v  Otni-
cích uskutečnilo 2. setkání muzikantů. Měla jsem tu čest 
zrealizovat tuto krásnou kulturní (folklorní) akci. A  to 
především díky pomoci obce Otnice, bez které by se toto 
muzikantské show neuskutečnilo. Já sama se pohybu-
ji v hudební branži, setkávám se s profesionály i amaté-
ry, tak mě napadla myšlenka spojit je dohromady, aby si 
hosté i účinkující našli tzv. svůj hudební šálek kávy s pís-
ničkou i  tancem. Jsem velmi vděčná, že mě moje skvělá 
kamarádka Miroslava Šubíková profesionálně provázela 
slovem i hrou na akordeon, společně s jejím tatínkem Mi-
roslavem Šubíkem. Mezi dalšími účinkujícími byla úžasná 
Daniela Alexandra Magálová, kterou všichni známe jako 
zpěvačku z  Moravanky Jana Slabáka a  z  TV Šlágr. Tím 
i navážu na Františka Jeřábka a jeho mužský sbor z Kře-
pic, který pod taktovkou Jana Slabáka také účinkoval. 

Setkání muzikantů se velmi vydařilo

Velké díky patří mužskému sboru z Otnic – Blonďá-
ci, Slavíkům z Madridu z Milešovic a ženskému sboru 
KOS z Otnic. Těší mě, že také přijali pozvání a obohati-
li program svým krásným zpěvem. Svým vystoupením 
upoutala pozornost diváků také hráčka na akordeon 
Markéta Koláčková společně s Heligonkou z Vysočiny. 
Nesmím opomenout kapelu DH Martina Zavadilová 
a přátelé, která zahájila i ukončila tento skvělý a neza-
pomenutelný den pro mnoho hostů, kteří přišli zapo-
menout na všední starosti a zazpívali si srdcem i duší. 
Na závěr chci dodat, že setkání muzikantů v  Otnicích 
bylo velmi vydařené. Bylo mým cílem, aby se rozezpíval 
celý sál, což se 67 účinkujícím podařilo. Dle ohlasů vím, 
že spokojenost všech zúčastněných byla vysoká, a proto 
pevně věřím, že příští ročník se bude akce konat ve stej-
ném duchu. Za všechny zúčastněné srdečně děkuji.

Martina Zavadilová 



č t v r t l e t n í k  o b e c n í h o  ú ř a d u  v  o t n i c í c h26
Sp

or
to

vn
í o

ké
nk

o DOROST

Jestli přihlásit tuto kategorii 
do soutěže, byl velký otazník. 
Na okrese Vyškov kategorie do-
rostu není, proto jsme přihlásili 
mužstvo do okresního přeboru 
Brno-venkov. Tadeáš Jelínek už 
pokračovat nemohl a odešel hrát 
do Milešovic. Petr Zigal nám 
oznámil, že odchází hrát také 
do Milešovic a  Franta Pavlovec 
s  Jiřím Polanským s  fotbalem 
skončili. Zůstalo nám 13 hráčů, 
z toho Adam Jelínek ze zdravot-
ních důvodů hrát nemohl. I přes-
to jsme soutěž přihlásili, ale bylo 
jasné, že musíme mužstvo do-
plnit. Po jednání s Křenovicemi 
se nám podařilo domluvit dva 
hráče, Filipa Kozlíka a  Michala 
Borovského, kteří k  nám pře-
stoupili. Ještě probíhalo jednání 

s Dambořicemi, ale to bylo před 
sezónou neúspěšné. Trénovat 
jsme začali začátkem srpna, ale 
vzhledem k  prázdninám, moc 
velká účast na trénincích nebyla. 
První soutěžní utkání bylo nalo-
sováno na neděli 28. srpna. Po 
velké obměně kádru, nás čekala 
nelehká situace, kterou potvrdil 
i  přípravný zápas v  Žarošicích, 
který jsme prohráli 5:1 a  přišla 
další komplikace v  podobě zra-
nění Filipa Skaláka, který už na 
podzim do utkání nezasáhl. Po 
této porážce bylo jasné, že nás 
čeká spousta práce. K týmu se 
připojil Ondřej Fojtík, který se 
k  fotbalu vrátil po roční pauze. 
První tři zápasy jen potvrdily, že 
to nebude jednoduchá sezóna. 
Tři prohry a skóre 2:22 vypadalo 

katastrofálně. Pak přišly dvě vý-
hry po sobě s Mokrou Horákov 
2:0 a  doma s  Čebínem 6:5, kdy 
jsme dokázali zápas otočit z  3:5 
na 6:5. Do tohoto zápasu už za-
sáhl i Dominik Rosendorf, který 
se vrátil ze zmiňovaných Dam-
bořic. Ve zbylých pěti zápasech, 
jsme sice vyhráli už jen jednou, 
ale herně šlo mužstvo nahoru. 
Dokázali jsme hrát vyrovnané 
zápasy i s týmy z popředí tabul-
ky. V zimní přestávce chceme 
zapracovat na obranné činnosti, 
protože když každý zápas dosta-
neme čtyři góly, těžko můžeme 
pomýšlet na vítězství. V  tabul-
ce jsme po podzimní části na 
6. místě z  8, se třemi výhrami, 
sedmi porážkami a  skóre 22:45. 
Naším nejlepším střelcem je 
Luboš Vikturna s  10 góly. Náš 
brankář Jiří Andrysík oslovil 
Roberta Pšenáka, jestli by ho 
nemohl trénovat. Po domluvě se 
Robert od září připojil k trénin-
kům. Chodí každé úterý, kde se 
převážně věnuje brankářům, ale 
zapojuje se i do trénování celého 
týmu. Za jeho pomoc a  ochotu 
bych mu chtěl poděkovat. Za do-
rost na podzim nastupovali tito 
hráči: Andrysík Jiří, Borovský 
Michal, Bulva Martin, Doležal 
Michal, Fojtík Ondřej, Jelínek 
Sebastian, Kosík Adam, Kozlík 
Filip, Matoušek Michal, Muric 
Maxmilian, Navrátil Tomáš, Ra-
faj Radim, Rosendorf Dominik, 
Vikturna Jan a  Vikturna Luboš. 
Poděkovat bych chtěl všem hrá-
čům za odvedenou práci, ro-
dičům a  příznivcům, kteří nás 
chodí podporovat na domácí 
zápasy, a  také těm, kteří posky-
tují svá osobní auta k dopravě na 
venkovní zápasy. Díky a těším se 
na další spolupráci.

Marek Matoušek,  
trenér dorostu
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Sportovní okénko

GULÁŠFEST 2022

V sobotu 10. září se v  prostorách sportovního  
areálu konal 8. ročník GULáŠFESTU. Opět bylo po-
třeba zajistit soutěžící, kotle na vaření, stany a  slu-
nečníky proti slunci i vodě, protože nikdy nevíte, jaké 
bude počasí. Po oslovení kamarádů a přátel se nám 
sešlo 11 soutěžících. Jeden se ze zdravotních důvodů 
omluvil, proto v  sobotu 10. září o  půl deváté, bylo 
připraveno 10 soutěžících, kteří se rozmístili k  při-
praveným kotlům, a soutěž o uvaření nejlepšího gu-
láše mohla být zahájena. 

Výdej gulášů na ochutnávku byl naplánován na 
jednu hodinu. Během dopoledne se areál zaplnil lid-
mi a všichni netrpělivě čekali, až se pustí do ochutná-
vání připravených gulášů. Sešla se i odborná porota 
ve složení: Pavel Mezuláník, Stanislav Marek a Pavel 
Václavek. Blížila se jedna hodina a  vše bylo připra-
veno k zahájení ochutnávek. Guláše z kotlů ubývaly. 
Za hodinu a půl už byly všechny kotle skoro prázd-
né. Odborná porota ale už měla jasno. Ještě se musely 
sečíst hlasy diváků, aby se mohly vyhlásit výsledky 
8. GULáŠFESTU v Otnicích. 

Pořadí bylo následovné. Od odborné poroty se 
na prvním místě umístil Roman Spáčil, druhé místo 
obsadila Michaela Vojtová z Milešovic a třetí byl To-
máš Brtník. Podle diváků nejlepší guláš uvařil Tomáš 
Brtník, druhý byl Ladislav Zedníček a  třetí Roman 
Spáčil. Po celý den nás slovem provázel Pavel Čer-
mák a o reprodukovanou hudbu se starali Dominik 
a Luděk Levákovi. Ke guláši patří i dobré pivo, a tak 
si mohli návštěvníci vybírat celkem ze sedmi druhů  
piv. Celou akci okořenily i  čtyři míchané nápoje, 
o které byl velký zájem. Akce se protáhla do pozdních 
nočních hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se po-
díleli na přípravách a plynulém chodu akce, za půjče-
ní kotlů na vaření, stínící a výčepní techniku. Obec-
nímu úřadu Otnice a  pivovaru Chotěboř děkuji za 
sponzorské dary.

Marek Matoušek,  
za TJ Sokol Otnice



č t v r t l e t n í k  o b e c n í h o  ú ř a d u  v  o t n i c í c h28
In

fo
rm

ac
e o

 př
ip

ra
vo

va
ný

ch
 ak

cí
ch

Sobota 7. ledna 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Sobota 21. ledna 
MYSLIVECKÝ PLES

Dělnický dům

Úterý 24. ledna 
BESEDA SE SPISOVATELKOU 

LUCIÍ HLAVINKOVOU
Obecní knihovna

Sobota 11. února 
OSTATKY 

Pochůzka obcí a večerní zábava 
v dělnickém domě

Úterý 21. února 
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

MANŽELŮ POULÍKOVÝCH
Obecní knihovna

Neděle 26. února 
LUCERNA

Divadelní spolek OchOtnice
Dělnický dům

Sobota 4. března
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Dělnický dům

Středa 8. března 
Knihkupectví DLOUHÁ PUNČOCHA

Beseda a prodej knih 
Obecní knihovna

Sobota 11. března 
a neděle 12. března 

LUCERNA
Divadelní spolek OchOtnice

Dělnický dům

Úterý 21. března 
BESEDA S HEREČKOU MARKOU MÍKOVOU
(Růženka z pohádky Jak se budí princezny)

Obecní knihovna

K I N O K AVÁ R N A  O T N I C E

Pátek 6. ledna 20 hodin
TOP GUN: MAVERICK
Americké akční drama

2022, 131 min
Nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 8. ledna 17 hodin
PRINC MAMÁNEK

Česká pohádka
2022, 101 min

Pátek 13. ledna 20 hodin
ZA VŠÍM HLEDEj ŽENU

Komedie, drama 
Česko 2022, 108 min

Nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 15. ledna 17 hodin
KVÍK

Animovaná pohádka
Nizozemsko, Belgie 2022, 72 min

Pátek 3. února 20 hodin
PÁNSKÝ KLUB
Česká komedie

2022, 91 min
Nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 5. února 17 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE:  

jAK TO CELé ZAČALO
Rodinný animovaný film

Francie, Lucembursko 2022, 86 min 

Neděle 19. února 17 hodin
DRAČÍ PRINCEZNA
Animovaná pohádka
Norsko 2020, 83 min

Neděle 19. února 20 hodin
KDYBY RADŠI HOŘELO

Komedie, drama
Česko 2022, 87 min

Nevhodný mládeži do 12 let

Z m ě N A  P R O g R A m u  v y h R A Z e N A

P O Z V á N K Y

vaše příspěvky do dalšího čísla zpravodaje  
zasílejte na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz

uzávěrka příštího čísla: 1. března 2023

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.



NAŠE DĚTI

Drakiáda

Indiáni ve školní družině

JIŽNÍ MORAVA ČTE

Druháci s Gabrielou Doskočilovou Čtení s vodníkem a vílou

Slavnostní předávání cen 
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