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Asi před osmi, devíti lety mě poprvé požádal pan starosta Prokop o korekturu svého
článku do zpravodaje. Ochotně jsem tenkrát ústřední text Otnického zpravodaje zba-
vila chybek, krkolomných souvětí. Když jsem mu opravený text přinesla, neodpustila
jsem si postesknutí, že zpravodaj působí strohým dojmem: bez zajímavých článků,
bez fotek. Několik málo stran s informacemi, jak obec hospodařila, konstatování
o uskutečněných akcích. Starosta tenkrát pokýval souhlasně hlavou, sáhl do jedné
z několika pracovních hromádek svého pracovního stolu a podal mi časopis. On to
vlastně nebyl klasický časopis, nýbrž obecní zpravodaj. (Tuším Bořetické listy). Zpra-
vodaj připomínal časopis barevnou obálkou, strukturou článků se spoustou rubrik,
doprovázených fotografiemi. Radost takovým zpravodajem listovat, radost v něm číst.
Byl to jeden ze starostových snů povýšit Otnický zpravodaj na takovou úroveň, aby
byl čtivý, nikoliv jen formální. Nic není tak snadné, jak se zdá. Poněvadž není správné
kritizovat bez možnosti vlastního přičinění danou věc zlepšit, spolu s Danou Sekani-
novou jsme se před pěti lety zpravodaje ujaly. Po několika letech nelehké práce na
dvou desítkách Otnického zpravodaje se sen stává skutečností. Barevná obálka jen
dodává čtvrtletníku časopisecký šmrnc. Díky aktivním a pozitivně naladěným kole-
gyním z redakční rady stále vymýšlíme a oslovujeme všechny, aby o své činnosti na-
psali. Aby o sobě prostřednictvím Otnického zpravodaje dali vědět. A především díky
těm, kteří se ve volném čase sdružují, organizují, pořádají v naší obci akce, je o čem
psát. Pořád se něco děje.

Splnění snu o čtivější podobě je myslím milý (náš-váš) dárek Pavlu Prokopovi ke
kulatinám. Vše nejlepší a další splněné sny za nás všechny.

Dagmar Kovaříková

Milí spoluobčané,
v září 2009 jsem ukončila aktivní činnost v Základní škole Otnice. Do školy jsem na-

stoupila po mateřské dovolené 1. září 1975 jako učitelka s aprobací ruský jazyk – dě-
jepis, od 1. září 1990 jsem vykonávala funkci ředitelky školy.

Děkuji všem – žákům, jejich rodičům, členům zastupitelstva, panu starostovi, pod-
nikatelským a ostatním organizacím – za dobrou spolupráci. Nezapomenutelný záži-
tek k odchodu do důchodu mi připravil pan starosta Pavel Prokop, když mi předal
Plaketu J. A. Komenského jako ocenění mé pedagogické činnosti. Na Otnice budu
vždycky ráda vzpomínat. Hana Krautová

3OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 39 - březen 2010

Z obsahu:
• Ohlédnutí za vánočním časem

strana 4-5

• Starostovy starosti
strana 6

• Zpráva z činnosti zastupitelstva
strana 7-11

• Společenská kronika
strana 12-13

• Infokanál
strana 14

• Z redakční pošty
strana 15

• Večery u svíčky aneb...
strana 16-17

• Duchovní okénko
strana 18

• Zabijačka U Modrých nosů
strana 19

• Mateřská a základní škola
strana 20-23

• Z činnosti zájmových sdružení
strana 24-29

• Ostatky
strana 30

• Opět pod Jižním křížem
strana 31

• Sportovní okénko
strana 32-33

• Kina, pozvánky
strana 34

ÚVODNÍ SLOVO

Redakční rada:
Mgr. Dagmar Kovaříková, 

Pod Vodárnou 492
Dana Sekaninová, Milešovská 130
Zdeňka Křivánková, Milešovská 265

Autoři fotografií z obálky
Titulní strana: archiv otnické kroniky,
Zdeňka Křivánková
Str. 2: Marcela Nepomucká, Hynek Za-
vřel, archiv Tess Cahové, Zdeňka Kři-
vánková
Str. 35: Andrea Malá, Hynek Zavřel,
Marcela Nepomucká, Zdeňka Křiván-
ková
Zadní strana: archiv otnické kroniky,
Zdeňka Křivánková

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2010

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052



4 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 39 - březen 2010

Ohlédnutí za vánočním časem v naší obci
Předchozí číslo Otnického zpravodaje jste našli ve schrán-

kách několik dnů před Štědrým dnem. Přestože na okno ťukají
jarní paprsky, dovolím si malé připomenutí vánočního času.
Zaslouží si to především všichni ti, jenž nám v době shonu
a stresu zpříjemňovali onen čas v naší obci.

Jako první se o zpestření zimního času postarali žáci základní
školy, resp. jejich bílá výtvarná díla v oknech školy. Následo-
valo tvoření adventních věnců v Centru volného času Otnický
SAD. O vlastnoruční výrobu věnců na dveře či stůl je rok od
roku větší zájem. Tvořily dívky a ženy všech věkových kate-
gorií, dokonce letos nechyběl v aranžování vánoční dekorace
mužský zástupce.

K adventní atmosféře neodmyslitelně patří koledy. Nejlépe
znějí z dětských úst. Nejen rodičové a prarodiče se mohli za-
poslouchat do vánočních skladeb na tradičních besídkách
školky, základní i umělecké školy.

Mateřská škola letos nabídla dětem v tento čas objednané di-
vadelní představení Betlém. Kvůli velmi větrnému počasí se

dětská vánoční besídka letos nekonala na zahradě, nýbrž v jí-
delně místní školy. Mladí herci spolku Koráb zahráli přítom-
ným veselé i poučné divadlo. Uměli zaujmout i malé neposedy,
všechna dětská očka dychtivě sledovala vánoční příběh. Ochot-
níci poutali pozornost dětí svými převleky a nápaditými lout-
kami. Do svého vyprávění občas vtáhli samotné děti. A tak se
malí dobrovolníci „svezli“ na ovečce, pochovali právě naroze-
ného Ježíška, či si společně zazpívali písničky. 

Ale ten vánoční zážitek pro maminky a tatínky se teprve
chystal. Děti hbitě vyskočily z laviček a na povel učitelek za-
čalo to pravé vánoční zpívání. Paní učitelky s dětmi nacvičily
nejen tradiční písně, ale i velmi roztomilý dramatický doprovod
třeba k písničce Rolničky, rolničky. Pro rodiče vystupujících
dětí jsou to nezapomenutelné chvíle. Děti při zpívání hledají
v hledišti své příbuzné, aby se pohledem na tetelící tváře pře-
svědčily, že se jejich vystoupení líbí. Bouřlivý potlesk na závěr
byl pro děti i pro paní učitelky tou pravou odměnou.

Téměř ve stejný čas se v sále školy rozezněly tóny klavíru.
Žáci Základní umělecké školy Františka France ze Slavkova
u Brna, kteří docházejí na výuku klavíru do místní školy, měli
první veřejné vystoupení tohoto školního roku. Paní učitelka
Lenka Kurdíková sestavila se svými žáky škálu klasických

i méně známých melodií. K poslechu i vánočnímu rozjímání
zazněly následující skladby:

Martin Šebesta – B. Joyner: Valčík pro Jitku
Adéla Hrbáčová – M. Blafl: Kapela na přehlídce
Eliška Večeřová – C. Czerny: Sviť mi, hvězdičko
Eva Přibylová – I. v. Nort: Padající hvězda
Anna Marie Nedomová – G. Anson: Sen
Iveta Černá – E. Presley: Pár havraních copánků
Gabriela Vylitová – Klavírní škola: č. 47, 49
Eliška Hrbáčková – C. Gurlit: Rozpustilý tanec
Adéla Škrlová – Album etud1.: č. 18
Veronika Hrbáčová – Klavírní škola: č. 96, 97
Tadeáš Mynarčík – J. S. Bach: Dudácká
Marie Peňázová – Medvídek
Darina Škrlová – A. Rubinstein: Melodie
Kateřina Horáková – D. Steibelt: Allegro giocoso
Martin Kovář – J. S. Bach: Preludium č. 2
Kateřina Peclová – F. Chopin: Píseň

Jiří Horák – I. Jurníčková: Snění
Kamila Ondrová – L. v. Beethoven: Elišce
Šárka Kovářová – J. S. Bach: Toccata d moll
Markéta Vojáčková – J. Ježek: Klobouk v křoví
Eva Benušová – J. Ježek: Bugatistep
V pátek 17. prosince, poslední školní den roku 2009,

se konala v sále školy tradiční vánoční besídka. Na
úvod vystoupily děti z mateřské školy a opět dojímaly
svou bezprostředností. 

Milé pásmo básniček a říkanek k zimě odrecitovali
žáci ze tříd paní učitelky Lenky Vojáčkové a Hany Ve-
selé. Pod vedením paní učitelky Dany Matyášové za-
zněly tóny z flétniček dětí 1. stupně. Následovaly
tradiční koledy a písně žáků pěveckého kroužku,
který vedou vyučující Kateřina Korcová a Iva Benu-
šová. Dojem zanechala i scénka Tři králové, kterou
s žáky 6. třídy zdramatizovala učitelka českého ja-
zyka Hana Třetinová. 

Příležitost ukázat příchozím své pěvecké kvality měli
sóloví zpěváci Michal Dufek, Eva Borovičková, Mi-
chaela Turková, Kamila Ondrová, Pavlína Hornová

a Svatava Slabotínská.
Na závěr vánočního setkání ve škole starosta obce Pavel Pro-

kop poděkoval bývalé ředitelce Haně Krautové za její pedago-
gickou práci a řídící činnost.

Součástí vánoční prezentace žáků byly napečené perníčky
v rámci povinně volitelného předmětu Ludmily Vojáčkové –
domácnost, svícínky vytvořené v pracovní činnosti Ing. Hany
Šťastné. Papírová přáníčka vytvořily děti ze školní družiny paní
vychovatelky Martiny Tomšíkové a v rámci výtvarné výchovy
Hany Třetinové.

Vánoční besídka byla příjemným kulturním zážitkem. Žáci
i učitelé základní školy tak nejen rodičům dokazují, že úroveň
výuky výchovných předmětů v Otnicích je vysoká. Všichni pří-
tomní z hlediště i jeviště odcházeli dobře naladěni.

Na Štědrý večer po ulicích tradičně vytrubovali trubači, i jim
za to patří poděkování.

Dagmar Kovaříková

(Á propos: Nemusíme mít v obci jarmark či živý betlem, ale
třeba rozsvěcování vánočního stromu by byla pěkná tradice.
Mně osobně chyběla barevná světýlka na stromě před poš-
tou…)
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Foto: Zdeňka Křivánková

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. pořádal v neděli 10. ledna 2010 v 15 hodin v kostele sv. Aloise v Otnicích již po
osmnácté vánoční benefiční koncert. Tradičně bez nároku na honorář přijeli zahrát a zazpívat žáci Základní umělecké školy se
zaměřením na církevní hudbu z Brna, Dětský chrámový sbor ze Střelic a Dětský chrámový sbor z Brna - Starého Lískovce, všichni
pod vedením sbormistra Pavla Hamříka. Bohatým programem jsme společně zakončili dobu vánoční. Dobrovolné vstupné bude
použito ke zlepšení života dětí v LILA domově.                      Za LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. Ludmila Pšenáková

Letos se konala
jubilejní, desátá
Tříkrálová sbírka.

Sbírka probíhá podle přesných pra-
videl. Na úvod žehnají koledníkům
v jednotlivých diecézích biskupové
a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři
koledníci převlečení za bájné krále
(mudrce z východu), kteří se podle
tradice přišli poklonit do Betléma no-
vorozenému Ježíškovi. 

Dobročinná akce „Tříkrálová
sbírka“ je největší dobrovolnickou
akcí v České republice a v celostát-
ním měřítku se letos uskutečnila po-
desáté. V Otnicích začali po čtyřleté
pauze pravidelně tři králové koledo-
vat od roku 2008. 

Koledování v Otnicích se i letos
ujali ochotní a stateční dobrovolníci,
kteří se nezalekli mrazivého počasí
ani náledí. 

Jen díky výpadku elektrického proudu se možná leckde ne-
dozvonili. 

Děkujeme všem, kteří koledníkům do kasiček přispěli. Vý-
těžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším

sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá.

V naší obci se letos vybralo 28 214 Kč. Všem, kteří přispěli,
ještě jednou děkujeme.

Dagmar Kovaříková

Foto: Dagmar Kovaříková
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• • STAROSTOVY STAROSTI • •

Chodníky slouží
chodcům pro chůzi.

Nikoliv pro auta
či popelnice.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z kraje společnosti – materiální pomoc sociálně po-
třebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Bližší informace vám rádi sdě-
líme na tel. číslech: 224 316 800, 224 317 203 • www.diakoniebroumov.ogr

Občanské sdružení Diakonie Broumov

vyhlašuje sbírku použitého ošacení:
letního a zimního oblečení (dámského, pánského, dětského),

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek záclon,
látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),

domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky),
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek,

obuvi

Sbírka se uskuteční v sobotu 10. dubna 2010 od 9 do 11 hodin
v budově bývalého obecního úřadu vedle lékárny.

Vaše dary očekáváme nepoškozené. Prosíme, věci balte do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za vaši pomoc

sbírka použitého oblečení

VELKÉ UCHO
aneb Vyslechly jsme v ulicích

… odvoz starého papíru, jenž chys-
táme před domy, by mohla obec za-
jišťovat pravidelně několikrát
(alespoň třikrát) do roka; všechny
přesně dané termíny svozu by dala
občanům na vědomí (prostřednictvím
obecní vývěsky, infokanálu, zpravo-
daje) např. vždy na začátku roku, lidé
by pak papír určený pro sběr shro-
mažďovali a přichystali vždy v den ur-
čený; nebyl by pak jediný modrý
kontejner v obci na tříděný odpad
přeplněný; na rok stanovené termíny
tak snad zmírní nepořádek u kontej-
nerů a zabrání nejistotě, zda obecní
pracovníci papír budou svážet…

… bylo by vhodné zvážit stanovení
obecní vyhlášky o pálení suchých
přírodnin na zahrádkách v okolí
domů; vyhláška by určovala např.
den v týdnu či časové období, kdy se
pálit smí a kdy nikoliv. V některých
obcích se osvědčilo pálit začátkem
týdne a zákaz pálení v sobotu a v ne-
děli; přes víkend by se nachystaly
kopy trávy či listí a v pondělí by se
pálilo. Ženy by tak nemusely mít
obavu, že jejich sobotní vyprané
prádlo nasákne kouřem, bez starostí
by se větralo a víkend v Otnicích by
voněl…

… občané by také uvítali harmo-
nogram přistavování kontejneru po
obci na domovní odpad i suť; vyhlá-
šení rozhlasem několik málo dnů pře-
dem je málo dostačující…

Vážení spoluobčané,
rok 2009 byl z pohledu investic a do-

tací pro naši obec úspěšný. Dokončili
jsme rybník v Poltni, který velmi dobře
vyplní pěkný ráz místní krajiny a bude
nejen relaxačním místem občanů Otnic
a Lovčiček, ale oživí životní prostředí.
Kde je voda, tam je i život. Celkové ná-
klady činily asi 6 mil. Kč, z toho dotace
4,5 mil. Kč.

Úspěšně jsme zvládli i zateplení zá-
kladní školy. Celkové náklady činily asi
24 mil. Kč, z toho dotace 16 mil. Kč.
Podle mne jde o velmi dobrou investici

jak z pohledu úspor provozních nákladů
za topení, tak i vzhledu školy, která pro-
hlédla a získala veselý, živý vzhled.

Obec v roce 2009 hospodařila s celko-
vými příjmy 34 mil. Kč, výdaje činily 35
mil. Na dotacích se celkem podařilo zí-
skat 20 mil. Kč.

Otnice v minulém roce žily aktivním
společenským i sportovním životem díky
nezměrné práci a činnosti všech organi-
zací a patří jim poděkování. Všichni,
kteří se zapojují do organizační práce, to
dělají zdarma, na úkor svého volného
času.

Chtěl bych také poděkovat občanům
za odpovědný přístup při úklidu sněhu
a odstraňování náledí na chodnících před
svými rodinnými domy. Svědčí to
o vztahu obyvatel ke vzhledu obce a uvě-
domění si, že obec jsme my všichni.

Není vše tak úplně v pořádku, jak by
se mohlo zdát. Sníh roztál a v parcích, na
veřejné zeleni i před domy se objevila,
mimo jiného nepořádku, spousta psích
výkalů. Většina našich občanů je natolik
odpovědná, že psí exkrementy po svých
miláčcích dokáže uklidit. Ale i několik
nezodpovědných jedinců se svými psy
dokáže tyto prostory znečistit. V těchto
parcích se pohybují hlavně naše děti
a vnoučata. Vyzývám proto ty, kterých
se tato výtka týká, aby se nad tímto sta-
vem zamysleli a na svá zvířata dohlédli. 

Pavel Prokop, starosta
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LISTOPAD – 18. 11. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Výbor životního prostředí – žádosti občanů
Žádost o pronájem Dělnického domu
Žádost o umístění zařízení pro internet
Sdělení FÚ Slavkov u Brna – daňové příjmy
Celkové náklady invest. akcí (ZŠ, rybník)
Pozemkové úpravy
Rozpočtové opatření (RO) č. 2/2009
Návrh Statutu sociálního fondu
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zase-
dání.        

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 11) Dotace od JMK pro hasiče (SDH) ve výši 200 tis. Kč byla již při-
psána na účet obce.
Bod 16) Žádost o přidělení 3 míst na VPP byla Úřadem práce ve Vyškově
akceptována. 
Nástup od 1. 12. 2009 do 31. 5. 2010, dotace 12 tis/osobu/měsíc.     

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – Kolaudační souhlas č. 208/2009, rekonstrukce kotelny
b) Rostěnice a.s. – Rozhodnutí č. 52/2009, sklad agrochemikálií      
c) M. Tichý 223 – Rozhodnutí č. 62/2009, sklad včetně přípojek
d) Manželé Brodští 531 – závěrečná prohlídka, oplocení pozemku  
e) J. Hofr + D. Kovaříková 480 – závěrečná prohlídka, novostavba RD
f) HDP Trading 447 – Územní rozhodnutí č. 194/2009, fotovolt. elektrárna     
g) Manželé Pavlovcovi 231– závěrečná prohlídka, prodl. plynovodního
řadu
h) Manželé Peškovi Brno – závěrečná prohlídka, novostavba RD
i) K. Sedláková 466 – Kontrolní prohlídka, novostavba RD 
j) Ing. P. Padělek Brno – zahájení řízení o změně stavby RD
k) Manželé Bajerovi 49 – Usnesení č. 167/2009, přerušení řízení o odstr.
stavby     
l) Manželé Bajerovi 49 – Rozhodnutí č. 63/2009, dodatečné povolení 
novostavby
m) M. Kašpařík 321 – zahájení územního a stav. řízení na rekonstrukci
RD
n) Manželé Kolkovi Újezd u Brna – změna novostavby RD II 

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Obec  Otnice 479 – Stanovisko k akci „Za Strážkou – výsadba dřevin“
b) Obec Otnice 479 – Rozhodnutí č. 12/2009, splatnost odvodu za vynětí
ze ZPF

5. Faktury k proplacení:
a) Dräger Praha – Fa: 100950028, vybavení pro SDH 
b) Zetocha P. Bučovice – Fa: 09319, odvoz kontejnerů s odpadem
c) Zetocha P. Bučovice – Fa: 09327, odvoz kontejnerů s odpadem 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor životního prostředí – žádost:
a) Manželé Ondráčkovi 372 – žádost o povolení odstranění smrku před RD.  

7. Žádost o pronájem sálu na dělnickém domě:
Zastupitelstvo projednalo žádost  p. M. Kiliána o pronájem sálu v dělnic-
kém domě dne 19. 12. 2009 za účelem konání diskotéky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu dne 19. 12. 2009 panu
Martinu Kiliánovi Chaloupky 243, za účelem konání diskotéky. Nájemné
včetně služeb celkem 4 tis. Kč.

8. Žádost o umístění zařízení pro internet:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jiřího Fryce Měnín 127 na umožnění
výstavby přístupového bodu pro bezdrátový internet na budově obecního
úřadu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním zařízení pro bezdrátový internet a po-
věřuje starostu vést  jednání o podmínkách.

9. Sdělení Finančního úřadu Slavkov u Brna:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci z FÚ Slavkov u Brna o převodech
sdílených daní v průběhu roku 2009. Obec byla krácena na daňových pří-
jmech v roce 2009 o částku 647 822 Kč. Jedná se o přeplatky uhrazených
záloh za hospodářský rok 2008. 

10. Investiční akce r. 2009 – celkové náklady:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí celkovou výši investičních nákladů na akce: 
Základní škola – zateplení: 

Celkové náklady:  24 317 398,00 Kč   
Dotace: 15 929 797,50 Kč
Vlastní: 8 387 600,50 Kč

MVN Žleb (rybník pod Poltňou):
Celkové náklady: 5 958 849 Kč
Dotace: 4 473 000 Kč
Vlastní: 1 485 849 Kč
11. Pozemkové úpravy:

Zastupitelstvo projednalo přípravy na podání žádosti majitelů pozemků
Okresnímu pozemkovému úřadu Vyškov, na provedení komplexních po-
zemkových úprav v k. ú. Otnice.
Je vypracován seznam většinových vlastníků půdy (51 %) a tiskopisy 
„Žádosti“.
Připravuje se text dopisu pro vlastníky. Obecní úřad již také eviduje pode-
psané žádosti vlastníků. 

12. Rozpočtové opatření č. 2/2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2009. 
Navyšují se příjmy i výdaje o 284 200,- Kč.

Příjmy:  284 000 Kč
Výdaje:  284 000 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009.

13. Sociální fond obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh „Statutu“ sociálního fondu obce
a směrnici „Čerpání sociálního fondu“. Návrh na zřízení sociálního fondu
obce navazuje na ukončení činnosti Odborového svazu Otnice (obce Bo-
šovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice a Hrušky). Jednotlivé obce si samo-
statně zřizují Sociální fond.
Připomínky, interpelace: nebyly vzneseny.

PROSINEC – 8. 12. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Materiály Jihomoravského krajského úřadu
Výbor životního prostředí – žádosti občanů
Schválení faktur
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Základní škola a Mateřská škola – přijetí daru
Inventury 2009
Sběrný dvůr odpadů – akceptační list
Územní plán – změna č. 1
Žádost p. Ondrové o finanční příspěvek
Pozemkové úpravy
Nabídka pozemků darem od p. Douškové
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k prodeji
Nabídka f. SWC ENERG na zpracování záměru FVE
Výsledky hospodaření za 10/2009
Otnický SAD – žádost o výpůjčku DD
Návrh vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích
Udělení  plakety J. A. Komenského paní Mgr. H. Krautové
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/16) Na VPP nastoupili 1. 12. 2009 tři pracovníci z úřadu práce.
Bod 8) Přijímací zařízení pro vysokorychlostní internet (10/5 Mb) bylo
na budovu radnice p. Frycem nainstalováno a obec již tuto službu 
využívá. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Bod 13) Sociální fond – ZO projednalo návrh Sociálního fondu, návrhy na
změnu ani doplnění nebyly podány.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „STATUT SOCIÁLNÍHO FONDU“ obce Otnice
a Směrnici č. 1/2009. (Příloha zápisu)

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Pavlovcovi 231 – Kolaudační souhlas č. 221/2009, prodl. vod.
řadu
b) Manželé Brodští 531 – Souhlas č. 220/2009 s užíváním stavby, oplocení
pozemku      
c) Janepa Brno – ÚR veřejnou vyhláškou č. 197/2009 na skladovací halu
d) M. Riglová Brno – zahájení kol. řízení rodinného domu 481  
e) J. Hofr + D. Kovaříková 480 – Souhlas č. 222/09 s užíváním novostavby
RD
f) V. Navrátilová 190 – Kontrolní prohlídka stavu komína na RD 214     
g) Manželé Kolkovi Újezd – Rozhodnutí č. 186/09 změna stavby RD před
dokončením
h) Manželé Peškovi Brno – závěrečná prohlídka, novostavba RD
i) K. Sedláková 466 – Souhlas č. 223/2009 s užíváním novostavby RD  
j) B. Řípa 141 – UPI, novostavba RD na k. ú. Lovčičky
k) Manželé Peškovi Brno – Souhlas č.226/09 s užíváním novostavby RD

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Manželé Pavlovcovi 231 – záv. kontr. prohlídka – prodloužení vodov.
řadu

5. Jihomoravský krajský úřad – odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – rozšíření skladových ploch, techn. úpravy linky.
b) Návrh zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

6. Faktury k proplacení:
a) KT Vesely Křižanovice – Fa: 35/2009, oprava TKR, přechod na dig.
ČT1, ČT2
b) Zetocha P. Bučovice – Fa: 09342, odvoz kontejnerů s odpadem
c) Elcan Brno – Fa: 900138, oprava veřejného osvětlení
d) Zahas Lipník – Fa: 101990, proudnice pro SDH
e) OHL ŽS Brno – Fa: 2009011039, zaměření poruchy na VO
f) Respono Vyškov – Fa: 20090498, uložení odpadů na skládku
g) Kapela Miločanka – Fa: 192009, vánoční koncert
h) Netic Brno – Fa: 290101208 oprava serveru + sítě 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.     

7. Výbor životního prostředí – žádost:
a) M. Rafajová 280 – žádost o povolení odstranění stromů před RD.  

8. Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Otnice za rok 2009“. 

9. Základní a Mateřská škola Otnice – přijetí darů:
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele školy o schválení přijetí finanč-
ních darů pro Základní a Mateřskou školu Otnice v celkové výši 23 000 Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru od f. Rostěnice a.s.
a manželů Brožových, příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola
Otnice v celkové výši 23 000 Kč.

10. Inventury 2009:
Zastupitelstvo projednalo přípravu inventur majetku obce k 31. 12. 2009.
Starosta jmenoval složení jednotlivých inventarizačních komisí. 

11. Kontrola matriční agendy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z kontroly matriční agendy, kterou
provedl zástupce Města Slavkov u Brna. Kontrola proběhla dne 23. 10.
2009.

12. Ceny vodného a stočného na rok 2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenové oznámení a.s. Vodovody a kanali-
zace Vyškov o cenách vodného a stočného v roce 2010.

Vodné: 32,00 Kč/m3 (cena s DPH) 
Stočné: 30,50 Kč/m3

13. Sběrný dvůr odpadů – akceptační list:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) o akceptaci naší žádosti o dotaci. Nyní bude žádost posuzována ve
smyslu směrnice MŽP č. 5/2008.

14. SDH Otnice – pamětní list:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis Hasičského záchranného sboru Ji-
homoravského kraje o udělení „Pamětního listu“ jednotce sboru dobro-
volných hasičů Otnice za podílení se na zajištění bohoslužby papeže
Benedikta XVI.

15. Změna č. 1 územního plánu obce:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s f. Studio Region Brno o zpra-
cování změny č. 1 územního plánu obce.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2009 s f. Studio Region s.r.o.
Brno na zpracování změny č.1 územního plánu obce Otnice.

16. Žádost p. H. Ondrové:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. H. Ondrové Dědina 57 Otnice o udělení
dávky pomoci v hmotné nouzi. Obec v rozpočtu nemá výplatu dávek
v hmotné nouzi a tyto dávky nevyplácí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje vyplacení dávek v hmotné nouzi z rozpočtu
obce.         

17. Nabídka pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Douškové Brno na darování pozemků
vedených na LV 512 pro k. ú. Otnice. Kopie Listu vlastnictví je přílohou zá-
pisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků vedených na LV 512 v k. ú. Otnice
od p. Anny Douškové 628 00 Brno Velkopavlovická 4067/1. Obec uhradí
veškeré vzniklé náklady včetně daní. 

18. Pozemkové úpravy:
Zastupitelstvo projednalo text žádosti na Okresní pozemkový úřad Vyškov,
ve kterém obec jako vlastník pozemků vedených na LV 10001 žádá o za-
hájení pozemkových úprav v k. ú. Otnice.
Usnesení:
Obec Otnice jako vlastník pozemků vedených na LV 10001 žádá  Okresní
pozemkový úřad Vyškov o zahájení pozemkových úprav v k.ú. Otnice.

19. Pozemkový fond ČR – prodej pozemků:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhlášení Pozemkového fondu ČR na ob-
chodní veřejnou soutěž na prodej pozemků v k. ú. Otnice. Seznam pozemků
je zveřejněn na úřední desce. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr nabytí pozemků a podání nabídky do sou-
těže na pozemky p. č. 1340/122 a p. č. 5503 za vyhlašovanou cenu. Ukládá
starostovi podat nabídku.

20. Nabídka f. SWC ENERGO:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. SWC ENERGO Bystřice nad Per-
štejnem na vypracování projektu fotovoltaických elektráren (FVE). Pro-
jekt FVE by měl zajistit příjem ze státem garantovaného podnikání ve
fotovoltaice a tím zlepšení ekonomiky obce.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s f. SWC ENERGO Bystřice nad
Perštejnem na poskytování služeb v oblasti fotovoltaiky.

21. Výsledky hospodaření za 10/2009:
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření obce za období 1–10/2009

Příjmy:   30 804 983 Kč (88,82 %)
Výdaje:  33 976 681 Kč (93,61 %)
22. Žádost o. s. Otnický SAD – vypůjčka dělnického domu:

Zastupitelstvo projednalo žádost obč. sdružení Otnický SAD o výpůjčku
sálu dělnického domu na den 9. 12. 2009 za účelem pořádání Andělské
šou. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu sělnického domu pro o. s. Otnický
SAD na den 9. 12. 2009. Výpůjčka je bezúplatná včetně služeb za energie.

22. Vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích:
Zastupitelstvo projednalo návrh vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2009 o místních poplatcích.
Účinnost vyhlášky od 1. 1. 2010.

23. Ocenění za celoživotní práci:
Zastupitelstvo rozhodlo ocenit Mgr. Hanu Krautovou, bývalou ředitelku
školy, za její celoživotní práci a přínos pro Základní školu v Otnicích pla-
ketou Jana Amose Komenského. 
Usnesení:
Zastupitelstvo uděluje Mgr. Haně Krautové plaketu J. A. Komenského za
celoživotní práci a osobní přínos pro Základní školu Otnice.

28. 12. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Výbor životního prostředí – žádosti občanů
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Veřejnoprávní kontrola na ZŠ
Návrh na vyřazení projektů z majetku obce
Rybník pod Poltňou – pověření  odpovědné osoby
JMK – PRV, podání žádosti o dotaci
Vyhodnocení veřejného pořádku při konání diskotéky 19. 12. 2009
Termíny zasedání ZO na  I. pol. 2010
Otnický zpravodaj – změna obálky
Škoda na majetku obce – sloup veřejného osvětlení v Chaloupkách
Myslivecké sdružení Hubert – žádost o finanční příspěvek
Rozpočtové provizorium
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zase-
dání.

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 20) Smlouva s f. SWC ENERGO. Na základě žádosti předsedy Fi-
nančního výboru starosta nepodepsal již schválenou smlouvu o „Poskyto-
vání služeb“ v oblasti fotovoltaických elektráren a předložil ji
Zastupitelstvu k opětovnému projednání. Ing. Bubla předložil ZO svůj po-
hled na financování obce do fotovoltaiky a doporučil  revokovat usnesení
ZO ze dne 8. 12. 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje rozhodnutí ze dne 8. 12. 2009 usnesení č. 20
takto:
zastupitelstvo ruší svoje rozhodnutí o podpisu smlouvy s f. SWC ENERGO.
Smlouvu obec podepisovat nebude.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Bajerovi 49 – Usnesení č. 158/2009, zastav. řízení o odstranění
stavby 
b) Manželé Kolkovi Újezd – zahájení kolaudačního řízení novostavby RD.      
c) Janepa Brno – Souhlas s odstraněním části stavby č. 26/2009 na budově
447
d) M. Kašpařík 321 – změna termínu jednání   
e) J. Matušina Lovčičky – Územně plánovací informace, změna užívání
RD 190
f) V. Navrátilová 190 – změna termínu jednání     

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) HDP Trading 53 – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF

5. Faktury k proplacení:
a) Ing. Běťák Kyjov – Fa: 2009188, služby + údržba mzdového programu
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 36/2009, oprava TKR
c) J. Sokol Bošovice – Fa: 09358, dodání a instalace 2 ks tiskáren
d) Protisk Slavkov – Fa: 200912136, tisk zpravodaje č. 38
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor životního prostředí – žádost:
a) B. Rafajová 299 – žádost o povolení odstranění smrku před RD.  

7. Úřad práce Vyškov:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace Úřadu práce Vyškov o vývoji
nezaměstnanosti k 30. 11. 2009. Otnických občanů  je na ÚP evidováno
46, což činí 6,2 %. 

8. Základní a Mateřská škola Otnice – veřejnoprávní kontrola:
Předseda Finančního výboru seznámil zastupitele s „Protokolem“ o pro-
vedené kontrole na Základní škole ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb. 
Závěr protokolu – bez výhrad.

9. Inventury 2009 – návrh na vyřazení majetku:
Zastupitelstvo projednalo návrh na vyřazení majetku z evidence.
Projekt „Energetický audit základní školy“ vypracovaný v r. 2001, v účetní
hodnotě 75 600 Kč.
Projekt „Revitalizace otnického potoka“ vypracovaný v r. 1999, v účetní
hodnotě 193 200 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  vyřazení projektů „Energetický audit základní
školy“ v účetní hodnotě 75 600 Kč a „Revitalizace otnického potoka“
v účetní hodnotě 193 200 Kč, z majetkové evidence obce.

10. MVN Žleb - rybník pod Poltňou:
Zastupitelstvo projednalo návrh předsedy Výboru pro životní prostředí 
p. Drabálka na vybavení okolí rybníka pod Poltňou informačními tabulemi,
odpadkovými koši a lavečkami. Dále se zabývalo prováděním odborného
dozoru za majitele vodního díla.
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje p. O. Drabálka st., jako osobu odpovědnou za ma-
nipulaci s vodou, prováděním všech nutných kontrol a vedením zápisů
v provozního deníku v souladu s manipulačním řádem, na vodním díle
MVN Žleb (rybník pod Poltňou).       

11. JMK – program rozvoje venkova, dotace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí připravované vyhlášení dotačního titulu Ji-
homoravského kraje – Program rozvoje venkova (PRV) na rok 2010 a mož-
nosti podání žádosti o dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj
v rámci dotačního titulu PRV 1–4. Obec požádá o dotaci na opravu hava-
rijních rozvodů vody na budově Základní školy.

12. Vyhodnocení diskotéky dne 19. 12.:
Starosta dne 18. 12. 2009 ve 23.00 hod. provedl kontrolu okolí dělnického
domu za účelem zjištění, zda nedochází k rušení nočního klidu a veřejného
pořádku při konání diskotéky. Zjistil, že hlasitost hudby vycházející z děl-
nického domu ruší noční klid a vyzval pořadatele ke zjednání nápravy, což
bylo učiněno a hudba byla ztlumena. Pořadatelská služba před dělnickým
domem nebyla zajištěna, i když nájemce tak přislíbil. Nedoporučil zastu-
pitelstvu pronajmout sál na pořádání dalších diskoték. 

13. Termíny jednání ZO na I. pol. 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů jednání zastupitelstva obce na 
I. pololetí roku 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání zastupitelstva na I. pololetí roku
2010.       

14. Otnický zpravodaj – změna obálky:
Zastupitelstvo projednalo návrh na grafickou úpravu „Otnického zpravo-
daje“ tiskem barevné obálky. Barevným tiskem obálky dojde k navýšení
ceny za tisk, ale přispěje ke zlepšení kvality zpravodaje. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje od příštího čísla „Otnického zpravodaje“ tisk ba-
revné obálky.

15. Škoda na majetku obce – zničení sloupu VO:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že dne 24. 12. 2009 asi v 01.20 hod. došlo
ke zničení sloupu veřejného osvětlení v Chaloupkách před RD 334. Sloup
byl zničen osobním vozidlem, které od havárie ujelo. Dodatečně bylo vo-
zidlo zjištěno Policií ČR.  Škoda bude vymáhána přes zákonné pojištění
vozidla.

16. Myslivecké sdružení Hubert – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice o fi-
nanční příspěvek ve výši 8 000 Kč na úhradu hudby pro myslivecký ples,
který se uskuteční dne 16. 1. 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Hu-
bert Otnice ve výši 8 000 Kč. 

17. Rozpočtové provizorium na rok 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Rozpočtového provizoria“, které bude
platit do schválení rozpočtu obce. Rozpočtové provizorium  je součástí 
zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové provizorium“ platné od 1. 1. 2010
do schválení rozpočtu obce.
Připomínky, interpelace: Opravit kanalizační rošt na komunikaci před RD
manželů Kyprových. Seřízení času na věžních hodinách.
Starosta poděkoval zastupitelům za dosavadní spolupráci a do nového roku
2010 popřál vše nejlepší a pevné zdraví. 

LEDEN – 18. 1. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Směrnice pro vedení účetnictví
Směrnice pro oběh účetních dokladů
Zřizovací listina Knihovny  
Rozpočtové opatření č. 3/2009
Rozpočtová opatření – zmocnění starosty
Otnický SAD – žádost o výpůjčku sálu DD
Vítání nových občánků – příspěvek
Tříkrálová sbírka
Kácení topolů u rybníka – nabídka
Hostování lunaparků v r. 2010
PF ČR – žádost o pozemky
Pronájem kanceláře na OÚ
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Infokanál – modernizace pracoviště
Návrh rozpočtu + plán akcí na rok 2010
Sněhová kalamita – zajištění údržby
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání.

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 11) JMK – Program rozvoje venkova (PRV). Zastupitelstvo vzalo na
vědomí položkový rozpočet na opravu rozvodů vody ve sklepení základní
školy. Částečná oprava cca 200 tis. Kč. Celková oprava cca 500 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj
z PRV v rozsahu opravy za cca 500 tis. Kč.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – zahájení řízení o odstranění zemědělské stavby 
b) Manželé Hudečkovi 203 – Rozhodnutí č. 3/2010 dodatečné povolení ná-
stavby RD      
c) Manželé Hudečkovi 203–Usnesení č. /2009 o přerušení řízení nepovol.
stavby
d) HDP Trading Otnice – Rozhodnutí č. 1/2010, novostavba ocelového
přístřešku  
e) Ing. M. Heřmanský 264 – Výzva ke zjednání nápravy komín. tělesa na
RD 214   
f) Manželé Zedníčkovi 368 – Usnesení č. 3/2010 o zastavení řízení na odstr.
garáže
g) Manželé Pšenákovi 228 – Souhlas s ohlášením stavby RD na p. č. 466
h) Manželé Krausovi 403 – Rozhodnutí č. 6/2010, kterým se zakaz. prov.
ohl. stavby     
i) Manželé Krausovi 403 – ÚPI k záměru modernizace RD 403

4. Faktury k proplacení:
a) Respono a.s. Vyškov – Fa: 9110370, svoz a odstranění TKO za IV. Q.
2009
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 01/2010, provozování TKR na I. pol. 2010
c) ČS pojišťovna Vyškov – Fa: 7739560712 pojištění majetku obce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Směrnice obce pro vedení účetnictví:
Zastupitelstvo projednalo návrh aktualizace „Směrnice pro vedení účet-
nictví obce“. Směrnice bude platná od 1. 2. 2010 a je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Směrnici pro vedení účetnictví obce“ platnou od
1. 2. 2010.

6. Směrnice upravující oběh účetních dokladů:
Zastupitelstvo projednalo návrh aktualizace „Směrnice upravující oběh
účetních dokladů“. Směrnice je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Směrnici  upravující oběh účetních dokladů“ plat-
nou od 19. 1. 2010.

7. Zřizovací listina obecní knihovny:
Zastupitelstvo projednalo návrh aktualizace zřizovací listiny obecní kni-
hovny s platností od 19. 1. 2010. Zřizovací listina je přílohou zápisu.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Zřizovací listinu“ obecní knihovny obce Otnice
platnou od 19. 1. 2010.

8. Rozpočtové opatření č. 3/2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2009.

Příjmy:  515 600 Kč
Výdaje: 515 600 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  rozpočtové opatření č. 3/2009.

9. Rozpočtová opatření – zmocnění starosty:
Zastupitelstvo projednalo návrh na zmocnění starosty provádět veškerá roz-
počtová opatření v průběhu roku 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce provádět veškerá rozpočtová opatření
v průběhu roku 2010.  Provedená RO pak předkládat Zastupitelstvu ke
schválení.

10. Otnický SAD – žádost o bezplatný pronájem DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost o. s. Otnický SAD o bezplatný pronájem
sálu dělnického domu na den 23. 1. 2010, za účelem pořádání dětského
karnevalu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o. s. Otnický SAD o výpůjčku sálu dělnic-
kého domu dne 23. 1. 2010.

11. Vítání narozených občánků v r. 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vítání občánků narozených v roce 2009
se uskuteční dne 30. 1. 2010. Navrhuje se každému nově narozenému dí-
těti s trvalým pobytem v obci Otnice přispět částkou 2 000Kč. V roce 2009
se narodilo v naší obci celkem 14 dětí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce 2009
s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 000 Kč. 

12. Tříkrálová sbírka 2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky 2010. Po obci
koledovaly tři skupiny koledníků a občané přispěly částkou 28 214 Kč. 
Jak koledníkům, tak přispívajícím patří poděkování. 

13. Hostování lunaparků v roce 2010:
Zastupitelstvo projednalo žádosti p. Doležala z Kojátek u Bučovic
a p. Flaksové z Brna, o povolení hostování lunaparků při konání hodů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o hostování lunaparků p. Flaksové Brno.

14. Pozemkový fond ČR – žádost o pozemky:
Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků z PF ČR. 
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje usnesení ZO č. 9 ze dne 9. 8. 2004 ve věci žádosti
obce o úplatný převod pozemků p. č. 838 a 1000/7 od Pozemkového fondu
ČR takto: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
p. č. 838, 924 a 1000/7 v k. ú. Otnice od Pozemkového fondu ČR.

15. Nabídka na pokácení topolů:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Krejčího Slavkov u Brna na pokácení
dvou kanadských topolů u rybníka v Poltni. Topoly na základě dendrolo-
gického posudku je nutné odstranit. Jedná se o rizikové kácení v těsné
blízkosti elektrického vedení. Cena za pokácení včetně plošiny je do 
17 tis. Kč.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Krejčího na pokácení dvou kanadských
topolů u rybníka v Poltni.

16. Pronájem kanceláře f. IF HOLDING Brno:
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s f. IF HOLDING Brno
na pronájem kanceláře v budově radnice. Celkový nájem včetně služeb 4
tis. Kč/měs.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s f. IF HOLDING Brno.

17. Vybavení ústředny na Obecním úřadě:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na technické vybavení ústředny
na OÚ za účelem zlepšení kvality vysílání na obecním infokanále. Sou-
částí vybavení je i nákup kamery. Monitoring obecních akcí i vysílání na
info bude zajišťovat sl. Z. Křivánková Otnice. Celkové předpokl. náklady
na vybavení asi 60 tis. Kč.
Usnesení:
ZO schvaluje technickou modernizaci ústředny OÚ. Ukládá Finančnímu
výboru zahrnout předpokládané výdaje do návrhu rozpočtu na r. 2010.

18. Návrh rozpočtu a plán akcí na r. 2010:
Zastupitelstvo uložilo předsedovi Finančního výboru připravit do 8. 2. 2010
návrh rozpočtu obce na r. 2010.
Předsedovi Výboru rozvoje obce pak do stejného termínu připravit návrh
akcí na rok 2010.         

19. Sněhová kalamita – zajištění údržby:
Starosta informoval zastupitele o provedených opatřeních k odstranění ná-
sledků sněhové kalamity od 15. 1. 2010.
Na odklízení sněhu se podíleli zaměstnanci obce, obecní traktor s pluhem
i soukromé firmy s odklízecí technikou (UNC 060). Na všech místních ko-
munikacích včetně chodníků veřejných prostor se podařilo zabezpečit prů-
chodnost, nehledě na volno (noční práce, sobota i neděle).      
Připomínky, interpelace:
Překontrolovat střechu dělnického domu, zatéká do sálu.

ÚNOR – 8. 2. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Výbor životního prostředí – žádost
Sokolnický radar – informace
ČOV – výběrové řízení na dodavatele  
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12. Žádost p. I. Krause o pronájem DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost  p. I. Krause Otnice 403 o pronájem sálu
dělnického domu na dny 15., 16. a 17. 10. 2010 za účelem pořádání Na-
poleonských dnů v Otnicích.         
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku dělnického domu na výše uvedené dny
za podmínky, že celou akci zastřeší některá místní organizace.

13. Základní škola – odvod z invest. fondu:
Zastupitelstvo v návaznosti na výsledek hospodaření ZŠ v roce 2009 roz-
hodlo o vrácení částky ve výši 143 700 Kč z investičního fondu školy do
rozpočtu obce.    
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení finanční částky ve výši 143 700 Kč 
z investičního fondu školy do rozpočtu obce Otnice.

14. Úřad práce Vyškov – žádost o VPP:
Zastupitelstvo projednalo „Výzvu“ Úřadu práce Vyškov o podávání žádostí
o příspěvek na „Veřejně prospěšné práce v roce 2010“. 
Usnesení:
Obec požádá o přidělení šesti míst  na veřejně prospěšné práce. 

15. Prodej pozemku p. č. 277/35:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Jamborových Otnice 137 a dopis
p. K. Patloky Otnice 137 ve věci prodeje pozemku pod garáží. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ruší svoje rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 277/35
p. Karlu Patlokovi ze dne 18. 5. 2009 a schvaluje prodej uvedené parcely
v k. ú. Otnice manželům Radku a Lucii Jamborovým Dědina 137 Otnice,
za cenu 55 Kč/m2.    

16. Výsledek hospodaření za rok 2009:
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009, kte-
rou přednesl předseda Finančního výboru Ing. Bubla J.

17. Vyhodnocení plánu akcí za rok 2009:
Zastupitelstvo projednalo zprávu o plnění plánu akcí v roce 2009, kterou
přednesl předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník Pavel.

18. Zasedání zastupitelstva 25. 2. 2010:
Zasedání zastupitelstva dne 25. 2. 2010 se uskuteční v pohostinství u Marků
v 19.00 hod. Zastupitelstvo projednalo navržený program zasedání.

19. Žádost o půjčku – p. Z. Ondrová:
Zastupitelstvo projednalo žádost sl. Zdeny Ondrové Otnice 57 o půjčku na
zakoupení kotle ústředního topení. K předloženému bodu proběhla obsáhlá
diskuze. V domě bydlí její matka, která je v současné době v tíživé situaci.
Nemá finanční prostředky na zakoupení nezbytných léků a potravin – řeší
půjčkou od občanů. Boty má pouze letní. Porouchal se kotel ústředního to-
pení, který nejde opravit. V domě již deset dní netopí (venkovní teplota do-
sahuje –100C), nemá se kde vykoupat.        
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účelovou bezúročnou půjčku sl. Zdeňce Ondrové
Otnice 57, ve výši 19 540 Kč na pořízení kotle ústředního topení.           

20. Výstavba fotovoltaického zařízení:
Zastupitelstvo projednávalo záměr pořízení fotovoltaických panelů na vý-
robu el. energie na budovu Radnice a Základní školy. Záměrem je uspořit
provozní náklady za el. energii a využít současných podmínek na dobu 
20 roků.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařadit do plánu akcí umístění fotovoltaického za-
řízení na budovu Radnice a Základní školy.

21. Plán akcí na rok 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh akcí na rok 2010, kterou přednesl před-
seda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník Pavel.

22. Návrh rozpočtu na rok 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010, kterou přednesl
předseda Finančního výboru Ing. Bubla J.

23. Finanční výhled na r. 2010 – 2013:
Zastupitelstvo projednalo návrh finančního výhledu na roky 2010 – 2013,
který přednesl předseda Finančního výboru Ing. Bubla J.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Finanční výhled obce na roky 2010 – 2013“      

24. Úplatné nabytí pozemků od PF ČR:
V návaznosti na výsledek veřejné soutěže, kterou organizoval Pozemkový
fond ČR schválilo zastupitelstvo úplatné nabytí pozemků p. č. 1340/122
a p. č. 5503. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p. č. 1340/122 o výměře
8 m2 a parcely č. 5503 o výměře 224 m2 v k.ú. Otnice od Pozemkového
fondu ČR.  
Připomínky, interpelace: nebyly vzneseny.

ČS pošta – technické zhodnocení sítě
Koncert skupiny SPIRITUAL KVINTET
TJ Sokol – žádost o výpůjčku DD
I. Kraus – žádost o pronájem DD
Základní škola – odvod z IF
ÚP Vyškov – žádost o místa na VPP
Prodej pozemku p. č. 277/35
Výsledky hospodaření za rok 2009
Plnění plánu akcí r. 2009
Program zasedání ZO dne 25. 2. 2010
Půjčka – p. Zdenka Ondrová
Výstavba fotovoltaického zařízení
Plán akcí na rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2010
Finanční výhled na r. 2010 – 2013
Koupě pozemků p. č. 1340/122 a 5503 od PF ČR
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání.           

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/11) JMK – Program rozvoje venkova (PRV) – žádost o dotaci byla
podána.
Bod 16) Pronájem kanceláře f. IF HOLDING – firma potvrdila, že sou-
hlasí s podmínkami pronájmu, ale smlouvu doposud nepodepsala. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – Rozhodnutí, kterým se povoluje odstranění zemědělské
stavby 
b) Manželé Kolaříkovi + A. Kosíková 87 – Zaháj. kolaud. řízení staveb.
úprav RD      
c) L. Levák 513 – Zaháj. kolaud. řízení stavebních úprav RD      
d) M. Riglová Brno – Kolaudační rozhodnutí č. 11/2010, třípodlažního
RD  
e) J. Matušina Brno – Rozhodnutí č. 19/2010, změna užívání RD - zákaz   
f) Manželé Tiší 223 – Posouzení způsobu využití stavby
g) Beton Brož 484 – závěrečná kontrolní prohlídka, sklad kameniva

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) F. Pavlovec 231 – Kolaudační souhlas, prodloužení vodov. řadu
b) VaK Vyškov – zah. řízení o prodloužení stavebního povolení ČOV 
Otnice
c) Obec Otnice – stanovisko k akci  MVN Žleb

5. Faktury k proplacení:
a) Elcan Brno – Fa: 100002, výměna sloupu VO
b) Prostavby Brno – Fa: 201001, odklízení sněhu UNC
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor životního prostředí:
a) J. Navrátil 122 – žádost o povolení pokácení olše naproti RD.

7. Sokolnický radar – informace:
Pan Havelka informoval ZO o jednání ohledně sokolnického radaru, které
se uskutečnilo 21. 1. 2010. Radar doposud armáda nepřevzala, zkušební
provoz se uskuteční asi v březnu, jehož součástí budou i různá měření. (Mě-
řicí body na budově Radnice a ul. Pod Vodárnou). Obec se nebude přihla-
šovat k zasílání SMS zpráv občanům za úplatu. 

8. Čistička odpadních vod Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vypsané výběrové řízení na dodavatele
stavby. Termín pro podání nabídek 25. 2. 2010. Předpokládané zahájení
stavby 4/2010, dokončení díla 11/2011.

9. ČS pošta – žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost ČS pošty s. p. o udělení souhlasu obce
s provedením technického zhodnocení – rekonstrukce a rozšíření datových
sítí na poště Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo uděluje souhlas k technickému zhodnocení.

10. Koncert skupiny SPIRITUAL KVINTET:
Dne 21. 3. 2010 v 15.00 hod. se v kostele v Otnicích uskuteční koncert
skupiny SPIRITUAL KVINTET. Pořadatelem bude Farnost Otnice ve spo-
lupráci s obcí.
Vstupné 200 Kč. Vstupenky budou předprodeji od 20. 2. 2010.

11. Žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu dělnic-
kého domu na den 13. 2. (ostatky) a 20. 2. 2010 (diskotéka).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu dělnic-
kého domu dne 13. 2. a 20. 2. 2010.
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Foto: Zdeňka Křivánková

Vítání občánků
30. ledna 2010
narozených v roce 2009

Procházková Julie Pančava 142
Makovská Magdaléna U Parku 154
Podsedníková Adéla Pod Vodárnou 530
Kalvodová Tereza Milešovská 367
Žočková Magdaléna Za Drahy 451
Šebeček David Nová 436
Prečan David Pančava 35
Quirencová Ema Pančava 196
Radvanová Vendula Milešovská 360
Procházková Tereza Pančava 76  
Kaloudová Viktorie Dědina 418
Wunsch Richard Květná 510
Piešťanská Kristýna U Parku 71
Navrátil Jakub Chaloupky 488   

Děťátko se přes polibky
dostalo až do kolíbky.

Krásná očka, krásné vlásky,
narozené z velké lásky.

Ať ta láska je vždy stálá,
plná štěstí, neskonalá.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Sňatky v roce 2009
Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ...

14. února 2009
Lucie Dufková Otnice
Jaroslav Chromík Slovenská republika

29. srpna 2009
Ivana Pejcalová Otnice
Zdeněk Kvasnička Hrubčice 

Přejeme vám to, čemu se tak obyčejně říká „lidské štěstí“.

Životní jubilea
A je tu zase nový rok!
Hodně štěstí, hodně lásky, ještě více zdraví,
ať vás všechno baví, ať máte vždy veselo,
i kdyby se nechtělo, smutek hoďte za dveře,
buď zmrzne, anebo zaleze.

Co člověk stále potřebuje: ZDRAVÍ
Co člověk stále hledá: ŠTĚSTÍ
Bez čeho nelze žít: bez LÁSKY
Ať vás vše provází zase celý rok.

V 1. pololetí roku 2010 oslaví
Svobodová Marie 80 roků
Oujezdský Cyril 80 roků
Šimandl Josef 81 roků
Floriánová Emilie 81 roků
Vojáčková Antonie 81 roků
Smetanová Marie 81 roků
Vacková Marie 82 roků
Matulová Marie 83 roků
Menoušková Anna 83 roků
Kramářová Marie 84 roků
Fellmayerová Jarmila 85 roků
Mezuláníková Františka 85 roků
Jelínková Emilie 85 roků
Krausová Hedvika 86 roků
Jagerová Věra 87 roků 
Šťovíčková Libuše 88 roků
Kosíková Emilie 88 roků
Dobšáková Františka 88 roků
Dobšáková Jiřina 89 roků
Řehůřková Růžena 89 roků
Březová Josefa 95 roků

Přejeme vše nejlepší!
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V roce 2009
nás opustili

Dny plynou jako řeky proud,
jen bolest v srdci se nedá zapomenout.

Kiršová Františka 89 roků
Krajčo Jan 53 roků
Pagáč Josef 51 roků
Dřinovský Aleš 35 roků
Černý František 71 roků
Pokorná Libuše 77 roků
Krausová Františka 72 roků
Žilka Václav 83 roků
Holečková Emilie 80 roků
Menoušková Josefa 83 roků
Smolková Marie 79 roků
Matoušková Františka 81 roků
Muricová Vojtěška 83 roků

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.

Za výbor sociálně zdravotní: Anna Lattenbergová

Novomanželé Kvasničkovi

Až přijde můj vyměřený čas,
duše má volná a svobodná bude,
začne se toulat vesmírem zas,
dokud svou sílu nepozbude.

Pak znavena sedne na rozcestí
a se smutným tulákem co kolem jde,
poprosí, kdo zlobu má, ať odpustí,
vždyť ublížit slovem tak lehké je.

Ruku v ruce vydají se k obzoru,
ať co nejblíže k nebi jsou,
až dosáhnou modrého azuru,
andělé je k nebi vynesou.

Přes obláčky bílé plné andělů
vplují lehounce do nebeských bran
a zbaveni všech pozemských údělů
vidí, jak dávno ztraceni zdraví je ze všech stran.

Drahomíra Tišerová
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Informační kanál kabelové televize dostal nový kabát
Dne 12. února 2010 byly na informač-

ním kanále kabelové televize spuštěny
informace v naprosto novém kabátě.
Všemu předcházela spousta hodin práce,

aby informace pro vás vypadaly tak, jak
v současné době jsou. Ale dílo se poda-
řilo dotáhnout do konce a již slouží jen
a jen pro vás. 

Informace jsou řazeny podle chara-
kteru jednotlivých zpráv do několika
sekcí – aktuálně (červené strany), uži-
tečné informace (modré strany), obecní
úřad (zelené strany), farní úřad (fialové
strany), sport, děti, volný čas (šedé
strany). Každá sekce těchto zpráv je uvá-
děna barevně odlišnou obsahovou stra-
nou, ve stejné barvě jsou pak laděny
i jednotlivé strany. Myslím, že vhod při-
šel i obsah jednotlivých sekcí, který je
vždy na obsahové straně, stejně jsou pak
v horní části očíslované i jednotlivé
strany. Nejdůležitější pro vás pravděpo-
dobně bude sekce AKTUÁLNĚ. Zde na-
jdete vždy nejaktuálnější informace,
pozvánky, upozornění, sdělení či na-
bídky. 

V ostatních sekcích jsou informace
stálé, které se nemění. Pokud nastane
změna v některé z těchto informací, bu-
dete na to upozorněni vždy v červené
sekci AKTUÁLNĚ. Infokanál doprovází
také fotografie z různých akcí. A nejen
ty, součástí každé obsahové strany jsou

také fotografie, které k této
sekci patří – i ty se budu sna-
žit vyměňovat, aby se ani
v těchto místech nestal info-

kanál pro vás nud-
ným. 

Domnívám se,
že velké plus je
i časové zkrácení
zobrazení zpráv,
které jsou na info-
kanálu stále např.
v užitečných infor-
macích jízdní řády
či ordinační hodiny lékařů
nebo ve stranách obecního
úřadu kontakty a telefonní

čísla na obec či osobní doklady. Tyto in-
formace už má každý z nás stokrát pře-
čtené a někteří je znají i zpaměti, ale

jednoho dne přijde chvíle, kdy budeme
tyto informace potřebovat a budeme rádi,
že zde jsou k dispozici. 

Naprostou novinkou ve
srovnání s původním infoka-
nálem je fotografie z obce,
která je opatřena větou: Nyní
pro vás aktualizujeme infor-
mace. Tato fotografie se ob-
jeví vždy, když se tyto práce
budou na infokanálu právě

provádět. Tech-
nicky není
možné, aby info-
kanál běžel a sou-
časně se v něm
a k t u a l i z o va l y
zprávy, proto toto opatření,
abyste vždy věděli, že infoka-
nál je v tu chvíli neaktivní.

Pro práci na „info Otnice“,
jak je již roky informační
kanál nazýván, bylo pořízeno
na obecní úřad také nové vy-
bavení – počítač, kamera

a program pro střih videa. A jak jste bý-
vávali dříve zvyklí, opět budou na info-
kanálu promítány záznamy z kulturních
a společenských akcí – upravené, sestří-
hané. 

Na program promítání a hrací časy bu-
dete vždy upozorněni jak pro-
střednictvím infokanálu, tak
místního rozhlasu.

Věřím, že si na nový info-
kanál brzy zvyknete, budete
se v něm dobře a rychle ori-
entovat a že se pro vás stane
nejen dobrým společníkem ve
volných chvílích, kdy budete
u záznamu například z bab-
ských hodů vzpomínat jaké
byly loni nebo i předloni, ale
především dobrým a rychlým
zdrojem potřebných zpráv, in-
formací a pozvánek na akce

nejen naší obce. 
Samozřejmě že v současné době do-

chází průběžně k drobným úpravám na-
příklad velikosti textu a různému
dolaďování některých stran. Prozatím
jsou názory na nový infokanál kladné,
ale pokud budete mít jakýkoliv nápad, co
vám na infu Otnice například chybí, váš
názor uvítám.

Za infokanál Zdeňka Křivánková
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OPRAVA VYSAVAČE – 
NEDODRŽENÍ TERMÍNU OPRAVY

Dne 26. 1. 2010 jsme dali do opravny vysavač s tím, že vy-
padává filtr a po chvilce vysávání se sám vypíná. Dali jsme zá-
lohu 400 Kč s tím, že opravna zjistí závadu a dá vědět, kolik
bude stát oprava a zda se vyplatí. Termín vyzvednutí na opra-
vence je 8. 2. 2010. Do dnešního dne nám nikdo z opravny ne-
zavolal, volali jsme vždy sami a již několikrát jsme se
dotazovali, kdy bude vysavač opraven a připraven k vyzved-
nutí. Odpovědi na dotazy byly vyhýbavé – není náhradní díl,
cena opravy snad do 1.500 Kč včetně zálohy, apod. Poslední
náš telefonát byl dne 1. 3. 2010 s výsledkem, že nám zavolají.
Jak máme dále postupovat? A máme nárok na případnou slevu
z důvodu nedodržení termínu opravy?

Podle § 642 odst. 2 občanského zákoníku máte v případě, že
je zřejmé, že dílo nebude včas hotovo a zhotovitel věc neopraví
v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě, právo od smlouvy od-
stoupit. Nicméně i v tomto případě jste zhotoviteli povinni za-
platit částku připadající již na práce vykonané. Jestliže by však
nebyla provedena žádná práce, je vám zhotovitel povinen vydat
vysavač i zaplacenou zálohu. Bohužel, jiné právo Vám zákon
nepřiznává. Slevu požadovat sice můžete, ale není povinností
zhotovitele vám ji poskytnout. Dohodě však zákon nebrání
a můžete se o ni pokusit.

PLASTOVÁ OKNA
Bydlíme v 2. patře cihlového domu z 50. let. Máme zrekon-

struovaný byt a každou zimu nás trápí zarosená okna. Nevíme,
co máme dělat a majitel firmy nemá zájem nám poradit a zá-
vadu odstranit. Argumentuje tím, že máme vlhko v bytě. Poří-
dili jsme si vlhkoměr, který naměřil vlhkost 43 %. Větráme
pravidelně. Prosíme o pomoc a radu, jak přimět majitele firmy
o odstranění závady. Popřípadě, jestli existuje firma, která by
přišla na to, v čem je ona závada.

V prvé řadě doporučuji prokazatelným způsobem reklamovat
vady oken – vlhkost. Prodávající/zhotovitel musí vaši reklamaci
vyřídit nejpozději do 30 dnů, pokud zamítne vaši reklamaci
(zřejmě ano, jak uvádíte ve svém dotaze), je povinen zamítnutí
reklamace písemně odůvodnit. Pokud nebudete souhlasit s dů-
vody zamítnutí reklamace a budete se domnívat, že Vaše rekla-
mace je oprávněná, můžete se následně obrátit na třetí
nezávislou osobu, znalou v oboru - nejlépe na soudního znalce.
Znalec posoudí, jak vzniká vlhkost a kdo za ni tedy nese odpo-
vědnost. V případě, že znalecký posudek vyzní ve váš prospěch,
můžete se s odkazem na tento posudek domáhat nejenom klad-
ného vyřízení reklamace, ale rovněž můžete uplatnit i nárok na
náhradu nákladů vám vzniklých v souvislosti s vypracováním
tohoto znaleckého posudku.

REKLAMACE SEDAČKY
Zakoupili jsme sedačku. Asi po roce se začala sedačka za-

barvovat do růžova od polštářku, který patří k sedačce a byl
s ní i zakoupený. Reklamovali jsme sedačku u prodejce. Přijel
se na ni podívat reklamační technik a s reklamací souhlasil.
Sdělil nám, že sedačku odvezou k výrobci do Rakouska a ten
vadu odstraní nebo vrátí peníze. Od té doby, jsou to cca 3 týdny,
se nikdo neozval, po telefonickém urgování nám sdělili, že to

bude nějakou dobu trvat, protože s rakouským výrobcem se ko-
munikuje pomalu. Chci se zeptat, zda máme na vyřízení re-
klamace za zákona 30 dnů ode dne, kdy jsme reklamaci
nahlásili u prodejce nebo od chvíle, kdy si sedačku odvezl ra-
kouský výrobce na posouzení. 

Rozhodující je, kdy jste reklamaci uplatnili u prodávajícího.
Není pro vás nijak podstatné, kdy si zboží k reklamaci vyzvedl
kdokoliv další. Prodloužit lhůtu pro vyřízení reklamace z 30
dnů je možné pouze po dohodě s vámi, nikoliv jednostranně. 

INTERNETOVÝ OBCHOD
Dne 25. 1. 2010 jsem objednala zboží v internetovém ob-

chodě. V obchodních podmínkách mají uvedenu platbu pře-
dem, a pokud zboží nebude dodáno do 10 dnů od platby, vrátí
peníze zpět na účet plátce. Dne 25. 1. 2010 mi byla na mou e-
mailovou adresu potvrzena objednávka a já dala příkaz do
banky k úhradě. K dnešnímu dni se peníze nevrátily ani ne-
přišlo objednané zboží. Na mé e-mailové dopisy a telefonáty
nikdo nereaguje. Jak nyní postupovat?

Prodejce vyzvěte k vrácení peněz doporučeným dopisem
s dodejkou a upozorněte ho, že pokud je neobdržíte do 14 dnů,
požádáte příslušný soud o vydání platebního rozkazu.

ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
Můj dotaz se týká záruční doby na provedené stavební práce

osobou OSVČ, která mi prováděla omítky v prodejních halách.
Nejednalo se o nějakou velkou stavební firmu, jen o 5 osob,
které jsou podnikateli. Vzhledem k tomu, že smluvně nebylo
ujednáno stříkání omítky a ty mi po čtyřech letech popraskaly,
chci se zeptat, jak dlouhá je na tyto práce záruční doba. Jestli
je to více než standardních 24 měsíců.

Na velikosti firmy nezáleží. Na běžné práce zhotovené
v rámci smlouvy o dílo je záruční doba 6 měsíců. Pokud se jed-
nalo o stavební práce, je to minimálně 18 měsíců, na zhotovení
stavby je záruka 3 roky. Zhotovitel může v každém případě po-
skytnout záruku delší, ovšem tuto skutečnost by musel vyznačit
například na faktuře. Toto vše ale platí pouze v případě, že jste
zakázku uzavírala jako soukromá osoba. Pokud jste ji uzaví-
rala jako firma, pak je délka záruky smluvní.

REKLAMACE ÚSPORNÝCH ŽÁROVEK
Na žárovkách zn. Philips je uvedena garance životnosti 6 let.

V obchodních řetězcích např. Elektro-world však tuto záruku
odmítají uznat. Uznávají pouze zákonnou záruku 2 roky a po
této době si údajně má zákazník vyřizovat reklamaci přímo
u výrobce sám. Postupují správně? 

Jestliže je údaj o nadstandardní záruce uveden pouze na
obalu výrobku, pak musíte po době delší než 2 roky uplatnit od-
povědnost za vady opravdu u výrobce. Pokud by byl údaj na-
příklad na dokladu o zaplacení nebo záručním listě, pak by
bylo zřejmé, že prodlouženou záruku poskytuje prodejce a re-
klamaci byste uplatnil u něj.

Z redakční pošty
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ INFORMUJE

Kontakty: SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info • tel.: 604 956 114
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Foto: archiv otnické kroniky

VEČERY U SVÍČKY ANEB
28. března připomínáme si Dnem učitelů dílo na-

šeho nejslavnějšího pedagoga Jana Amose Komen-
ského. Kronika z roku 1946-1950 v kostce o otnic-
kém školství:

Ve školní kronice zpracoval ředitel střední školy
Václav Valíček, jaké potíže měli učitelé i jaké úspě-
chy: „Pozastavme se nad špat-
ným chováním dětí i nad tím,
že jim musí dávati špatnou
známku z chování, ku příkladu za sprosté mluvení,
za sprosté básně a říkanky, za krádeže, za vytažení
nože na spolužáka, za drzé lhaní, za vymazávání
a přepisování známek a poznámek v žákovských
knížkách, za špatné chování chlapců k dívkám
a jiné. 

Mládež si neuvědomuje, že tímto jednáním si
láme hůl nad svojí budoucností. Skvrna z mladých

let se mnohdy táhne a ve vzpomínkách rozmazuje
a podněcuje k ještě větším nesmyslnostem. Rodiče
doma svým životem musí jíti příkladem. Jakmile na
člověka zapůsobí, když na stránkách tisku se do-
čtete, že naše škola vynikla nad jiné školy – starší
zavedené. Jak se zasloužila o sběr mandelinky. Jak

během dvou dnů sesbírali 
193 000 chroustů. Ve sběru od-
padků a bylin že vydělali tolik

peněz, za které mohli mezi sebe rozděliti 35 250
přesnídavek a 30 000 porcí polévek.

Také šetřením na výlety se učili spořit pro život. Ve
spoření byla naše škola v měřítku okresu několi-
krát na I. místě a jedenkráte II. v kraji brněnském.“

Všem učitelům přeji hodně trpělivosti při výchově
a vzdělávání dnešní mládeže.

Ludmila Kaloudová

Učitelský sbor v Otnicích z roku 1961.
Zleva stojící Hložek Bohuslav, Svobodová Isabela, Šírová Anna, Matoušková Marie, Kneslová Jarmila, 
Sovová Zdena, Kazimírová Wanda, Martinásková Věra, Bočková Antonie.
Sedící Matoušek Ladislav, Valíček Václav, Šíra Kamilo, Buben Libor, Sekanina Jiří, Ulrich Karel, Svoboda
Antonín, Zámečník Martin, Martinásek Zdeněk.

DEN UČITELŮ
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NEJEN PRO PAMĚTNÍKY

OSVOBOZENÍ
Přiblížil se den 65. výročí od konce druhé světové války. K tomuto

významnému datu otnická kronika vypovídá:
„Mezi švestkové stromy a na křižovatce dvou cest vyhledali kama-

rádi místo pro poslední odpočinek tankistovi Kvarději seržantu Niko-
lajevovi Michajlu Gregorjevovi od 23g ŠČp, narozenému v roce 1908
a padlému 23. dubna 1945 v boji s pancéřem. Tak alespoň napsali na
chudobný pomníček, který pak zasadili do čela hrobu jeho kamarádi.
Tento hrob zůstává opravován před domem č. 197 Emilie Svobodové
(dnes Daňhel Zbyněk). Třebaže mrtvola byla exhumována a převe-
zena na národní hřbitov zároveň s ostatními do Ořechova, mrtvý tan-
kista byl z prostřeleného tanku, kolchozníkem Něvský, který jako
předvoj již 23. dubna 1945 v 17 hodin přinášel Otnicím osvobození.

Celkem bylo pohřbeno v Otnicích 19 sovětských vojínů. Budiž jim
sláva a budiž jim země lehkou.“ 

Adolf Kraus, čp 87 v odboji jako spojka Koberských partyzánů.

Poslední dny války přestaly jezdit vlaky, a proto se
nejezdilo do práce. Muži sledovali na Drahách svazy
bombardérů, jak nalétají na Brno, aby ho bombar-
dovaly. Nádherně se v jarním sluníčku třpytily a sha-
zovali miniaturní padáčky. K čemu sloužily nevím.
Děcka z nich měla radost.

22.4. 1945 některé z občanů s ranci duchen na zá-
dech jsem sledovala, jak utíkají za Frédek do Poltně,
aby se někde v poli zakopali. Když ale několik gra-
nátů dopadlo do jejich blízkosti a kůň, se kterým tam
někdo z hospodářů oral utekl, obrátili se a prchali
zase k domovům. Ve sklepech bylo bezpečněji.

23. 4. 1945 ráno kolem 9. hodiny začala docela
nízko nalétávat letadla a shazovat asi 30 cm dlouhé
minibomby. Na náš dvorek a střechu dopadly dvě, a
protože nevybuchly, soused je hodil do potoka. V dě-
dině však vybuchovaly a zapálily několik stodol. (Ty
naše nevybuchlé našli dělníci při zavážení pančav-
ského potoka.) Doléhal na nás strach, protože u nás
nebyl žádný muž. Požádali jsme souseda, zda by-
chom mohli přežít u nich ve sklepě. Svolil a my odtud
se strachem sledovali (podle síly dunění a výstřelů),
jak se fronta přibližuje. Kolem půlnoci byla síla de-
tonací děsivá, ale následně jsme zaslechli i výstřely
z pušek a ruskou řeč. Ven jsme se neodvážili. To jen
naši rodiče během dne vycházeli, aby opatřili doby-
tek. My, mládež a děti jsme se odvážili ven až kano-
náda slábla, což svědčilo, že pokročila k Brnu. Naše
maminky snažily se konečně něco uvařit a muži ne
moc ochotně, ale přece odcházeli pomáhat ženistům

postavit pontonový most, který němci zničili. Další
dny se Pančava zaplnila vojáky, u nás i s lazaretem.
Za námi do kuchyňky přišli, že by rádi slepičí po-
lívku. Slepici zastřelit jsme jim dovolili, ale oni když
viděli, že máme jen tři, nechali je žít a šli o dům dál.
Maminka jim ale nasmažila lívanců a oni zase při-
nesli kýbl boršče. To bylo radosti až do pozdních
hodin. Bylo nás v malé kuchyňce plno. Vojáci vzpo-
mínali na své doma a společně jsme zpívali Volho –
Volho, máti rodná. 

Jednoho z nich, asi 15letého chlapce jsme se zep-
tali jak to, že už je ve válce. Odpověděl, že jemu
Němci postříleli celou rodinu a on je chce hnát až
do Berlína. I to, že jsme jim čím dál víc rozuměli, byl
důvod k radosti v té hrozné době.

Když později můj manžel vzpomínal, jak mu vojáci
vzali hodinky, nechápavě jsem se zeptala: „A proč
jsi jim je sám z vděku nedal?“ Jejich životy přece
byly cennější než hodinky. 

I kronikář František Rafaj se pozastavuje nad tím,
jak nespravedlivé a malicherné jsme dokázali být
pro hrnec, který se ztratil, a proto chlapcům nadávat.
Když sousedka nechtěla dát poručíkovi, co potřebo-
val, tuším, že chtěl prostěradlo, řekl: „Co ještě tady
děláme, proč nejsme doma? Kolik nás ještě padne!?
Zatím co my ustrašeni a natlačeni ve sklepech jsme
podle síly výbuchů sledovali, jak se blíží osvobodi-
telé, oni, kteří ušli tisíce kilometrů, u nás vydechli
naposled. Za naši svobodu.

Ludmila Kaloudová

Mé vzpomínky na poslední dny války
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Předvelikonoční zastavení
Je tu zase doba předvelikonoční – jak

se říká „doba postní“. Bylo by tedy
dobré dopřát si pár chvil ztišení. Veliko-
noce přece nejsou jen malovaná vejce,
nádivka, pečeně…..jsou to hlavně se-
tkání lidí – lidí blízkých – v obci, ve far-
nosti, v rodině. Pro tento čas bych vám
rád nabídl fejeton P. Jana Rybáře na-
zvaný „Březen – měsíc kajícnosti.“

Některá česká slova, která se v řeči
běžně neužívají, postupem času zanik-
nou. Kdo z mladých zná například vý-
znam slova „káti se“? 

Kdo se dnes totiž kaje? Vymlouváme
se, omlouváme se sami, lžeme, zastí-
ráme. Od maličkosti v běžném životě,
přes různé aféry v politice až po nálezy
pod Orlíkem. 

Pro křesťany je však březen měsícem
kajícnosti, měsícem, kdy se zvlášť kají za
své hříchy. 

Jednou jsem slyšel, že kdyby byl Bůh,
musel by se kát on sám. On přece nedělá
nic proti zlu, které ho je plný svět, a mohl
by! Sloužil jsem dvacet let v pohraničí.
Přijížděli bývalí obyvatelé, vedli jsme
často dlouhé debaty o víře. Často mi ar-

gumentovali: „Pane faráři, zažil jsem
válku, od té doby nemohu věřit. Kdyby
byl Bůh, nemohl by všechna ta zvěrstva,
která se děla, připustit.“ Mnoho lidí udě-
lalo takovou tvrdou zkušenost a smýšlí
stejně. Můžeme svět, takový jaký je
dnes, chápat jako dílo dobrého, všemo-
houcího Boha? 

Tato otázka je oprávněná. Neměli by-
chom ale soudit ukvapeně. Lev Tolstoj
říká, že když divoch přestane věřit na
svého dřevěného bůžka, neznamená to,
že Bůh není. Znamená to pouze to, že
Bůh není ze dřeva. Proto je dobře, pře-
staneme-li věřit v Boha, který je garan-
tem štěstí, spravedlnosti, pořádku
a blahobytu v tomto světě. Je třeba pře-
stat se domnívat, že utrpění musí být tres-
tem za spáchané hříchy, že dobrým se
vždy povede dobře a špatným naopak.
Přiznejme si, že toto je dost primitivní
představa o Bohu, kterou musíme opustit. 

Elie Wiesel, který přežil Osvětim, líčí
ve své knize Noc následující událost. SS
oběsili dva židovské muže a jednoho
mladíčka. Muži zemřeli ihned, ale zápas
mladíka se smrtí trval půl hodiny. Z davu
přihlížejících vězňů se jeden tiše ozval:
„Kde je Bůh? Kde jen je?“ 

Celý kraj slaví Velikonoce
aleje uvily slavobránu z květů,
aby ta radost přišla všem
do úsměvu, že jaro už je tu!

Zdena Popeláková-Kosíková

Kdo má doma na stěně viset kříž, ten
zná odpověď. Tam je Bůh! Zbičovaný, tr-
pící, zmučený k smrti. Tam se kaje Kris-
tus místo lidí. Namíchali jsme za tisíce
let hodně jedu mravního zla do mízy lid-
stva. Naši předkové měli jedno příznačné
přísloví: Jací lidé, takové počasí. 

Můžeme děkovat Kristu za naději, že
utrpení a smrt nemají poslední slovo. Ve-
likonoce jsou poselstvím nového života.
Březen je příprava na Velikonoce. Křes-
ťané se kají za zlo vlastní i cizí. Kristus
okusil mocně z utrpení lidstva, lidstvo má
šanci okusit z jeho zmrtvýchvstání. Bůh
je Bohem utrpení, kterým se prodíráme
do Absolutna. Velké věci nejsou levné.

Pokud jste dočetli až sem, jsem rád.
V době, kdy se nám nabízí tolik různých
možností využití volného času, je ob-
zvlášť důležité, abychom dokázali vy-
chutnat Velikonoce nejen jako svátky
jara, ale také jako svátky duchovní. 

P Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Vánoční koncert
pro Dětský domov LILA
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Foto: Zdeňka Křivánková

hlásal 6. února barevný transparent natažený vy-
soko nad silnicí mezi domy. Kdo ráno vyšel ven na
ulici, a je jedno, na které ulici zrovna bydlíte,
a zhluboka nasál ranní čerstvý vzduch, vmísila se
k této vůni i vůně vepřového masa a koření. A kdo
šel přímo za nosem, došel až k těm modrým na ulici
Polní, kde bylo od samého rána pěkně veselo. Aby
ne. Porazili tam pašíka a pořádali vepřové hody.
Aby to hlavnímu pořadateli Tomáši Brtníkovi
a všem, co měli se zabijačkou co do činění šlo
pěkně od ruky, pan Muric jim k tomu občas zazpí-
val. Později mu na pomoc přijel i pan Smetana
s harmonikou. U Daňhelů se vařil čaj, svařák, če-
povalo pivo, u Brtníků v garáži loupaly ženy cibuli,
česnek a zeleninu. Velké přípravy začaly už v pátek,
kdy pan Muric vyškvářel střevové sádlo do jelit.
Ráno se už jen nachystaly kotle a rozdělal oheň. Do
akce se zapojila celá ulice, a tak se již brzy ochut-
návala bílá i černá polévka, ovar, guláš, škvarky, je-
lita a jitrnice, tlačenka. Každý přiložil ruku k dílu
a pomohl. „Bez slivovice není zabijačka“ hlásal pan
Muric, a tak myslím, že nejen díky ní se celá akce
náramně vydařila a skončila až v pozdních večer-
ních hodinách.

Na květen plánují místní Modré nosy z ulice
Polní 3. ročník srazu Modrých nosů. Jako loni se
bude opékat sele, smažit bramboráky a jistě nebude
chybět ani ta slivovička.

Zdeňka Křivánková s přispěním Josefa Murice

ZABIJAČKA U MODRÝCH NOSŮ
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jednoho únorového dne se v šatnách Broučků a Koťátek objevil na nástěnce plakát:

OZNAMUJEME VŠEM, ŽE V PONDĚLÍ JE BÍLÝ DEN.
Přineste si cokoliv bílého k oblečení, ochutnání či podívání.

Čím více bílé, tím lépe.
V den D se to ve školce opravdu jen bělalo. Děti i paní učitelky přišly v bílém oble-

čení, takže třídy připomínaly spíše sjezd praktických lékařů nebo slet andělů. Rodiče
popustili uzdu svojí fantazii a společně s dětmi vytvořili modely, za které by se ne-
musel stydět leckterý módní návrhář.Oblečení doplňovala spousta nezbytných bílých
drobností, sponky, náramky, šátky, plyšáci a další.

Ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Připravily pro děti spoustu činností, úkolů a sou-
těží, které nějakým způsobem souvisely s bílou barvou. Během dopoledne se tak děti
ozdobily bílými náramky z korálků a čelenkami s vločkou nebo sněhulákem. Ve třídách
se objevily řetězy ze sněhových vloček a sněhuláci různých velikostí i materiálů. Kdo
dává přednost soutěžím a pohybovým hrám, mohl si vyzkoušet stavbu sněhuláků z ob-
ručí a uzávěrů od PET lahví, hod na sněhuláka, hry Na bílý šáteček a Na mlhu nebo
několik nových tanečků. Do soutěže v recitaci ,,bílých básniček“ se zájemci příliš ne-
hrnuli, avšak touha po sladké odměně nakonec přilákala velký počet malých recitá-
torů. Zato k ochutnávce bílých potravin nemusel děti nikdo dlouho pobízet. Po bílých

dobrotách se doslova zaprášilo. Věřte nebo ne,
zmizela i mouka a sůl. 

Dopoledne uteklo jako voda a přišel čas na
oběd. Na vlastnoručně vyrobených bílých pro-
stíráních dětem obzvlášť chutnalo. Po obědě ná-
sledovalo ještě nezbytné pózování před
fotografem v podobě pana ředitele a: ,,Hurá do
postýlek“.

Při odchodu ze školky se děti zvědavě vyptá-
valy, jaký bude ten příští barevný den. Kdo ví?

Nechejte se překvapit!
Veronika Škrháková

BÍLÝ DEN v mateřské škole

BÁSNIČKY PRO DĚTI
od Drahomíry Tišerové

Vlaštovka
S úsměvem na zobáčku
přiletěla od rovníku
vlaštovička ve fráčku
bude jaro v krátkém mžiku.

Začala lepit postýlku
přímo na náš domeček,
v létě v jejím hnízdečku
bude plno dětiček.

Bude to moc velká práce
krmit malá písklata,
chytat pro ně mouchy velké 
i maličká moušata.

Až budou mít fráček z peří,
hodně silná křídélka,
odletí do teplých krajin
povede je maminka.

Vrabec
Hádali se vrabci z rána,
tam kde roste z keřů brána
hádali se velice,
že je vrabců nejvíce.

Čimčarara čim, čim, čim
koukejte, jak vyletím
vysoko až na nebe
volají tu na sebe.

Pak se zase chvíli prali, 
na hnízda svá zapomněli
až jim chytrá kočička
snědla děti z hnízdečka.

Měli jste být potichoučku
sledovat tu mlsnou kočku,
aby vůbec netušila,
kde vrabčátka máma skryla.

Zápis dětí do MŠ
11. května 2010

od 9 do 12 hodin
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Foto: Hynek Zavřel
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Zápis do 1. třídy
Ve středu 20. ledna 2010 proběhl v pozdně

odpoledních hodinách zápis do 1. třídy Zá-
kladní školy v Otnicích. Celkem se k zápisu
dostavilo 28 dětí se svými rodiči. 

V letošním roce jsme se snažili připravit
dětem malé překvapení. Rodiče s dětmi uvá-
děly žákyně 9. třídy Miroslava Stejskalová, Mi-
chaela Turková a Svatoslava Slabotínská.
Snažili jsme se, aby se děti cítily v naší škole
dobře, nebály se, a to se nám myslím povedlo.
Děti totiž nevítaly tradičně paní učitelky, ale
pohádkové postavy z Večerníčku, které ztvár-
nili žáci 6. ročníku. Kromě princezen byl k vi-
dění i krásný hastrman v podání Ondřeje
Klvače. A pokud museli rodiče s dětmi malin-
kou chvilku počkat, mohli se podívat na po-
hádky z Večerníčku na videu, či si pohrát se
stavebnicemi na koberci. 

Domnívám se, že to všechno přispělo k uvol-
nění atmosféry a o to nám šlo. Děti se nebály
a řada z nich ukázala, co už umí a co se doma
či ve školce naučily. Některé si dokázaly zavá-
zat tkaničku, jiné dokázaly krásně převyprávět
celou pohádku, namalovat obrázek, řada z nich
poznala tvary i barvy a některé už dokonce
uměly čísla i písmenka. Není však úplně důle-
žité umět čísla či písmenka ještě před zápisem,
to se budou v první třídě teprve učit.

Zápis prováděly všechny paní učitelky
I. stupně: Dana Matyášová, Hana Veselá,
Lenka Vojáčková a Kateřina Korcová. Ještě
dnes vzpomínám, jak jsem se synem při zápisu
do 1. třídy v Brně čekal hodinu, než se nám
paní učitelka začala věnovat a určitě to pro
něho bylo velmi stresující. U zápisu do otnické
školy nikdo z rodičů čekat nemusel a vše se
zvládlo bez větších problémů a v pohodové
atmosféře.

Z 28 rodičů celkem 10 žádá odklad školní
docházky. Domnívám se, že tento počet dětí je
příliš vysoký, řada dětí by v září nástup do 
1. třídy jistě zvládla, ale hlavní posouzení, zda
je dítě zralé na školní docházku či nikoliv je na
rodičích a na posouzení dítěte pedagogicko-
psychologickou poradnou (PPP). Není pochyb,
že nejlépe znají dítě vlastní rodiče.

Také bylo naší snahou, aby rodiče nemuseli
vážit s dětmi dlouhou cestu do vyškovské po-
radny, domluvit se s pracovníky PPP ve Vyš-
kově, aby přijeli k nám do Otnic. To se nakonec
povedlo a zaměstnanci z PPP ve Vyškově při-
jedou 7. a 8. dubna v dopoledních hodinách do
naší školy. Věříme, že odborně posoudí, zda je
dítě připravené na nástup do 1. třídy či nikoli. 

Mou snahou je také rozšířit spolupráci
s okolními spádovými obcemi. Jsem rád, že
i rodiče dětí z Milešovic a Bošovic, kteří také
žádají odklad školní docházky, využijí mož-
nosti posouzení zralosti pro vstup do 1. třídy
v naší škole. Hynek Zavřel
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Otnická školní SUPERSTAR
Po vzoru televizní pěvecké soutěže, ve které se

vyhledávají talentovaní zpěváci, jsme uspořádali
v naší škole obdobné zápolení. V prosinci 2009
proběhlo první kolo soutěže ve zpěvu, jehož ná-
mětem byly koledy a vánoční písně české i zahra-
niční. Tématem dalšího kola byly písně lidové
a v posledním kole zazpívaly děti melodie z pohá-
dek a muzikálů. Nejvíce malých talentů se přihlá-
silo na prvním stupni, kde konkurence byla
opravdu velká. Nejen co do kvantity, ale také kva-
lity. Vítězkou této kategorie se stala Melanie
Sloupová, která předvedla ve všech kolech
opravdu bravurní výkon. Na druhém místě
u mladších dětí se umístila Petra Jelínková ze
4. třídy a třetí místo patří Gabriele Vylitové. Po-
rotu, složenou z paní učitelek, žáků a v posledním
kole byla členkou poroty i přítomná maminka
jedné soutěžící, zaujal také výkon prvňáka Tade-
áše Žilky. Ten předvedl na svůj věk úžasný výkon.
V kategorii starších dětí se stal vítězem Michal
Dufek z 8. třídy, na druhém místě skončila Mi-
chaela Turková z deváté třídy a třetí příčka patří
osmačce Kamile Ondrové. Zvláštní cenu porota
udělila za úžasné provedení muzikálové písně Pa-
vlíně Hornové.

Všichni soutěžící obdrželi medaili v podobě čo-
koládové Fidorky a vítězové byli odměněni krás-
nou skleněnou figurkou, kterou sponzorsky vyrobil
pan Miloš Ondra. Patří mu naše poděkování.

Iva Benušová

Dne 11. prosince 2009 se 6., 8. a 9. třída zúčastnila výletu
do maďarských lázní Györ a předvánoční Vídně. Jako dopro-
vod s námi jel p. uč. Novák a p. uč. Třetinová. Odjížděli jsme
brzy ráno. Cesta nám rychle utekla, jelikož s námi jeli bez-
vadní kantoři, se kterými jsme si užili hodně legrace a máme
na ně hezké vzpomínky. Do lázní jsme dojeli kolem 9. hodiny
a tam jsme si užívali vodní radovánky. Nejvíce času jsme strá-
vili na tobogánu, a také nás zaujala vodní jeskyně. Lázně
Györ se mohou pyšnit vodním barem, bufetem a několika ob-
chody. 

Po dokonalé relaxaci jsme se vydali směr Vídeň. Ale na ne-
štěstí po příjezdu začalo pršet. I přesto jsme absolvovali pro-
hlídku města a potom následoval rozchod. Vídeň byla opravdu
překrásně vyzdobena a i přes nepřízeň počasí jsme  si výlet
parádně užili. Svatka Sobotínská, 9. třída

Přišel, viděl, zvítězil
Toto heslo měly pravděpodobně na paměti dvě žákyně 9.

ročníku naší školy, když se dne 18. února 2010 se účastnily
Konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Vyškově. V ka-
tegorii B - 8. a 9. ročník se Pavlína Hornová umístila na 
1. místě a Michaela Turková na 2. místě v konkurenci 
14 nejlepších z Vyškovska.

A jak celá soutěž probíhala?
Všichni soutěžící nejprve absolvovali poslechový test a ná-

sledně předstupovali podle vylosovaného pořadí před tříč-
lennou porotu. Každý soutěžící se krátce představil. Poté
přešel k vylosovanému tématu a o něm diskutoval s porotou. 

Nezbývá než dodat: Děvčata, jen tak dál a CONGRATU-
LATIONS! Dana Skaláková

Tak už nám začalo druhé pololetí a pomalu se rozjíždí kolotoč soutěží a olympiád. Každý rok začíná jako první dějepisná olym-
piáda „Mladý historik“. V letošním školním roce do okresního kola postoupilo celkem 5 žáků. Z 9. ročníku Miroslava Stejska-
lová (z Otnic), Tereza Pospíšilová (z Bošovic), Michaela Turková (z Lovčiček), Svatoslava Slabotínská, z 8. ročníku Pavel
Kopecký (oba z Milešovic). 

Jsem velmi rád, že o tento obor je stále mezi žáky velký zájem a zatím jsem nikdy nemusel nikoho do účasti na této soutěži
nutit. Letošním tématem historické soutěže jsou: „České země od pravěku po Zlatou bulu sicilskou“. 26. ledna se v Domě dětí
a mládeže ve Vyškově konalo okresní kolo této soutěže, které se zúčastnilo 45 žáků z celého regionu Vyškovska. Velmi mne po-
těšil výkon Miroslavy Stejskalové, která získala celkem 83 bodů (ze 100 možných) a i když skončila na 7. místě, postoupila do
krajského kola této soutěže, které se koná 8. dubna v Brně. Je to již podruhé, kdy se nám povedl takový dobrý výsledek a vklí-
nili jsme se mezi velkou konkurenci vyškovských a slavkovských škol. Velmi pěkné 9. místo také obsadila Tereza Pospíšilová.
Tímto oběma děvčatům gratuluji a Mirce doufám spolu se mnou budete 8. dubna dopoledne držet palce. Hynek Zavřel

Dějepisná olympiáda
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SPORTOVNÍ KUKÁTKO
Tělesná výchova a sport na naší škole

Po úspěšném stolně „tenisovém podzimu“ jsme ve škole pokračovali dalšími spor-
tovními aktivitami. Následoval druhý ročník Otnického čertíka, což jsou vlastně zá-
vody ve šplhu na tyči, kdy šplhají z každé třídy tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky.
Soutěží proti sobě vždy tři ročníky (1., 2., 3., ročník, 4., 5., 6. ročník a 7., 8. a 9. roč-
ník). Bohužel čím dál obtížněji hledáme účastníky soutěže, protože dětem buď šplh
příliš nejde a nebo se jim nechce. S druhou možností se setkáváme čím dál častěji
a více méně se tím potvrzuje teorie, že současné děti tělesná výchova obtěžuje.

Dalším pokusem zvednout děti ze židlí byla soutěž v přetahování lanem. Uskuteč-
nila se před vánočními prázdninami. Pojali jsme ji recesisticky. Každá třída mohla do
soutěže vyslat dvanáctičlenný tým (6 dívek a 6 chlapců), ti na sobě měli mít nějaký le-
grační oděv a pokoušeli se další družstvo přetáhnout silou na svůj vymezený prostor.
Při této soutěži jsme se opravdu hodně nasmáli a doufáme, že se ve školním sportov-
ním kalendáři zabydlí.

Ještě před koncem kalendářního roku se mladší i starší chlapci zúčastnili okrskových
turnajů ve florbalu ve Slavkově u Brna. Bohužel jsme si, i když kluci bojovali jako
lvi, ověřili, že naše malá tělocvična nás proti těm nejlepším hodně limituje. Snad jsme
ani tak nezaostávali ve fyzické kondici, ale už se nám méně
dařily přihrávky i orientace na hřišti občas vázla. A tak po vá-
nočních prázdninách vznikl na škole nový kroužek s názvem
Florbalový. Uvidíme, jak příští rok v tomto rychlém a pro
chlapce atraktivním sportu dopadneme. 

Hned po vánočních prázdninách se děti zapojily do další
akce a tou byl již tradiční Šikula cup, tedy skákání smíše-
ných dvojic přes švihadlo v časovém limitu 2 minuty pro
každého. Tady se někteří žáci opravdu snažili, ale překonat
školní rekordy se jim nepodařilo.

V současné době trénujeme skok do výšky na tradiční
Otnickou laťku, která se bude konat 30. března za účasti žáků
ze Šaratic a dvou brněnských škol: ZŠ Heyrovského a ZŠ Kot-
lářská. Děti trénují velice usilovně a neskáčou zrovna špatně,
tak doufáme nejenom, že soutěž v některé kategorii vyhra-
jeme, ale že se také podaří posunout dál i rekord školy.

V posledních dnech všichni velice pozorně sledujeme ZOH
ve Vancouveru. Často diskutujeme o výsledcích našich olym-
pioniků. Ale někdy mám pocit, že si děti neuvědomují, co je za dobrými výsledky
dřiny, odříkání a mnohdy až téměř sebeobětování. Že úspěch nikomu nespadne sám do
klína a že sportovec mu musí jít svou cílevědomostí naproti. Proto jsme pro děti při-
pravili takové malé zimní olympijské hry ve škole. Bohužel se nám program ztenčil
pouze na soutěž teoretickou, kde žáci odpovídají na otázky o Kanadě, Vancouveru, OH
a o našich sportovcích a soutěž výtvarnou, kdy děti namalovaly ve výtvarné výchově
obrázky s olympijskou tématikou a v současné době se škola změnila v obrazovou ga-
lerii. Žáci sami vyberou, které dílo je nejlepší, které se nejvíc podařilo. Co vůbec ne-
vyšlo, je sportovní náplň celé akce. Dvakrát jsme žáky lákali na jednodenní lyžování.

Podruhé právě v rámci olympijských
her jsme jim chtěli dát možnost si vy-
zkoušet, jaké závodníci zažívají pocity
na startu své disciplíny. Chtěli jsme jim
v některém blízkém lyžařském středi-
sku uspořádat pro lyžaře obří slalom
a pro jezdce na snowboardu super obří
slalom. Všechno však skončilo na
malém zájmu dětí. Samozřejmě chá-
peme, že finanční situace v mnohých
rodinách neumožňuje vypravit děti na
hory, ale zase jsme zaslechli slova „já
bych jel, ale mně se nechce“ a ta
vždycky zamrzí. 

Tak jenom doufáme, že nám to chuť
do práce a vymýšlení nových akcí ne-
vezme a že budeme stále častěji nachá-
zet děti, které se budou na sportovní
aktivity ve škole těšit.

Drahomíra Floriánová

Třídní schůzky s rodiči
se budou konat

19. dubna 2010
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10. dětský maškarní ples
Letos jsme si připomněly, jak ten čas letí. Už

je to deset let, co připravujeme pro naše děti
maškarní plesy. Ať to byl: Pyžamový ples, Ples
se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, Sportovní ples
a Plesy: Mezi zvířátky, Vodní svět, Večerníčci,
Bubáci a strašidla, vždy jsme byly překvapeny

tou nápaditostí dětí a především jejich rodičů, jaké krásné masky si k danému
tématu nachystali. A jak to bylo letos? Oslavovaly jsme přece ty naše první ku-
latiny! Odměnou nám byl plný sál spokojených dětí, které si určitě sobotní od-
poledne 23. ledna 2010 v dělnickém domě náležitě užily.

Za bohatou tombolu moc děkujeme všem sponzorům a rodičům. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám s přípravou a průběhem plesů

pomáhají: u vstupného, v šatně, s občerstvením, na pódiu i v zákulisí.
Za pořádající maminky Dana Sekaninová

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
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Největší akcí zimních měsíců bylo zor-
ganizování maškarního plesu pro děti.
Naše sdružení převzalo záštitu nad tra-
dičním karnevalem pořádaným otnic-
kými maminkami již počtvrté. A že se
v obci najde tolik maminek, které s orga-
nizací pomohou, dosvědčil páteční pod-
večer před plesem. To se chystala opět
bohatá tombola. Třídilo se, číslovalo,
„obálkovalo“. A právě díky hojnému
počtu ochotných pomocnic příprava tom-
boly pěkně odsýpala. Sobotní maškarní
ples byl velkým zážitkem pro malé
i velké účastníky. Velkou zásluhu na zdár-
ném průběhu celé akce má hlavní pořa-
datelka a moderátorka plesu Dana
Sekaninová. 

Poděkování náleží všem sponzorům
i těm, občanům jimž výzva o přispění do
tomboly nebyla lhostejná. (Důkazem
toho, že i pěkná zachovalá hračka, o kte-
rou již někde není zájem, může jinde ne-
smírně potěšit – je jeden fialový pejsek.
Plyšáka si domů z tomboly přinesla
dcera. S velkou láskou o něj doma pe-
čuje, velmi ráda si s ním hraje).

Další akce pak probíhaly v Centru vol-
ného času, v Otnickém sadu. Turnaj
v piškvorkách se odehrával sice v ko-
morním počtu, za to s velkým bojovým
nasazením zvítězit. Několik popsaných
archů čtverečkovaného papíru svědčí
o tom, že se sešli opravdoví znalci křížků
a koleček. Zvítězila Žaneta Matulová,
druhá nejlepší byla Monika Ryvolová
a třetí místo obsadila Tina Kubíčková.
V těsném závěsu za nimi skončili Josef
Nedoma, Lenka Hudečková a Marie Ne-
domová.

Obrovská účast překvapila a potěšila zá-
roveň vedoucí tvořivého kurzu pro veřej-
nost Lenku Sloupovou a Dagmar
Rábovou. Na jejich košíkářském večeru,
alias pedigu se sešlo několik desítek dívek
a žen. Košíky všech barev a velikostí,
ošatky na pečivo, na kořenky se pletly i ně-
kolik hodin. Výsledné dílo však potěšilo
nejen pokročilé, ale i začátečnice. V Sadu
se tak opět svítilo do pozdních večerních
hodin. Pro velký zájem o pedig i mezi žá-
kyněmi základní školy se věnovala jedna
z tvořivých dílniček právě pedigu.

Tři dopoledne – od pondělí do středy
se scházejí maminky na mateřské dovo-
lené se svými nejmenšími. V úterý do-
cházejí i paní učitelky se svými svěřenci
z Dětského domova pro postižené děti
LILA. Děti si zvykají na vrstevníky, učí
se půjčovat hračky. Zpívají písničky, od-
říkají básničky, zacvičí si na balonech.
Výborná průprava zejména pro ty děti
z Klubu Sluníčko, které čeká v květnu
zápis do mateřské školy. Snad právě díky
docházení do Sadu bude právě vstup do
školky snadnější. 

Proběhla již třetí burza sezónního dět-
ského ošacení a sportovních potřeb. Zá-
sluhou maminek z Klubu Sluníčko. 

A na jaké sadové akce se můžete těšit?
Den plný her, zájezd do Radosti, turnaj

ve stolním fotbálku. Očekáváme vaši účast
na tradičním vítání jara se světluškami.
Malí sportovci si zasoutěží v Kolečkovém
odpoledni a Den dětí oslavíme Křídovým
malováním na asfaltovém hřišti.

Andrea Malá chystá s maminkami
další divadélko s nejmenšími. Dokonce
pod vedením paní Malé připravují ma-
minky výstavu hraček s názvem Výzva
pro každého. Věřím, že i vás tento nápad
oslovil a s vaší pomocí, resp. se zapůjče-
ním hraček z našeho dětství všeho druhu,
se podaří výstavu realizovat.

Další podrobnosti k pořádaným akcím
sledujte na vývěsce před poštou. Vaše
podměty či dotazy zodpovíme na 
otnicky.sad@seznam.cz.

Za Občanské sdružení Otnický SAD
Dagmar Kovaříková
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Otničtí zahrádkáři v čele s předsedou panem Petrem Havel-
kem se sešli 26. února 2010 v páteční podvečer, aby zhod-
notili svoji práci a činnost v roce 2009 a samozřejmě
i nastínili svoje plány v roce letošním.

Plnění své „Programové orientace“ jsme zahájili již 
20. ledna 2009 besedou pro členy i širokou veřejnost
s panem Hanákem, výrobcem zdravotní obuvi a paní Ma-
tyášovou o zásadách pedikúry. 

24. března 2009 jsme uspořádali druhou besedu s paní
Kohoutkovou-Rudolfovou na téma přírodní tibetská medi-
cína. 25. dubna 2009 byl zorganizován zájezd na veletrh
Flora v Olomouci s účastí 50 členů a občanů. Na výstavě
načerpali zúčastnění mnoho inspirací pro zvelebení svého
domu i okolí. 

V druhé květnové sobotě a  neděli jsme navázali na zku-
šenosti z minulých let a opět uspořádali „Tradiční jarní pro-
dejní výstavu“ v prostorách otnické školy. Návštěvnost
hodnotíme každým rokem, účast je stále vysoká. V roce 2007
přišlo 1 491 návštěvníků, v roce 2008 1 704 a v roce 2009 1
595 návštěvníků. Její konání vstupuje do povědomí náv-
štěvníků převážně z širokého okolí. Organizátoři a prodejci
se snaží, aby sortiment nabízeného zboží byl co nejbohatší.
Ke vzrůstající účasti rodičů s dětmi je vždy vzorně a obě-
tavě připraveno kolo štěstí, ke spokojenosti také občerstvení
a místo, kde si mohou odpočinout a posilnit se. V roce 2009
jsme přispěli částkou 4 000,- Kč dětem v základní škole. 

Dne 22. srpna 2009 jsme uspořádali pro členy i veřejnost
taneční zábavu „Posezení pod lípou“ v restauraci U Marků,
která se pro nepřízeň počasí konala v sále.

Odměnou členům byl 4. října 2009 zájezd do divadla
v Boleradicích na hru „Cikánský baron“ s účastí 50 členů
a občanů. V opravené lisovně v roce 2009 sezona začala již
29. srpna a skončila 25. října. Celkem se lisovalo 9 sobot.
Jménem všech členů otnických zahrádkářů děkuji obci za
bezplatný pronájem prostor moštárny.

Jedním z bodů usnesení byla i spolupráce s obecním úřa-
dem při obnově zeleně. V neděli 18. října 2009 členové Rafaj
Jan, Kolbábek Arnošt, Novák Jan, Martinásek Zdeněk a Ha-
velka Petr ve spolupráci s MS Hubert Otnice v lokalitě za hř-
bitovem vysadili 80 ks stromků (třešně a dříny). Téhož dne
jsme uspořádali ve spolupráci se studenty ochotnického
spolku DŽO Velatice v sále dělnického domu divadelní pře-
stavení „Kašlu na lásku“.

V loňském roce jsme přijali do svých řad 9 nových mla-
dých členů a doplnili členskou základnu. Na závěr schůze
bych rád poděkoval všem členům za práci v této organizaci
a popřál všem hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěsti-
telských úspěchů.

V roce letošním přichystají otničtí zahrádkáři také besedu,
nebude chybět tradiční jarní výstava, zájezd ani „Posezení
pod lípou“. Na programu je také divadelní přestavení. Ne-
hodláme ani o trošku upustit od spolupráce s obecním úřa-
dem a občanům budeme poskytovat pěstitelskou pomoc,
v neposlední řadě bychom chtěli zlepšit spolupráci se zá-
kladní školou pro získávání nových mladých členů.

Petr Havelka, předseda otnických zahrádkářů

Z výroční členské schůze
otnických zahrádkářů
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ZAHRÁDKÁŘI



Tyto přípravky aplikujeme v době, kdy teplota vzduchu vy-
stoupí na 10 °C. Keřové růže je možné postupně za příznivého
počasí odhrnovat, namrzlé části odstřihnout a výhony zkrátit
na tři až čtyři očka. Některé otužilé letničky můžeme už po-
stupně vysévat do volné půdy.
Co dělat v dubnu?

Dokončíme výsadbu ovocných stromků do jam, které jsme si
na podzim připravili, aby dokonale vyvětraly. Broskvoně, které
sázíme výhradně na jaře, je dobré sázet do teplejší, sluncem
prohřáté půdy, kde se
lépe ujímají. Staré
ovocné stromy pře-
roubujeme nejlépe za
kůru. 

Jehličnany se vysa-
zují narašené a pokud
možno s kořenovým
obalem, okrasné keře
bez obalu je možno
sázet do rašení s do-
držením hloubky výsadby na úrovni, v jaké byly rostliny vy-
pěstovány.

Do truhlíčků ve skleníku či v teple doma za okno můžeme
vysít bazalku a předpěstovat k vysázení v květnu na smíšené tr-
valkové záhony. 

U růží dokončíme řez, nové keře či stromky dosazujeme
a okrasný živý plot z rostlin Buxusu v této době stříháme. Let-
ničky vzešlé z březnového výsevu v pařeništi přepichujeme,
letničky určené k výsevu do volné půdy v tuto dobu vyséváme.

Většinou v polovině měsíce provádíme na jabloních první
jarní postřik u všech stromů proti přezimujícím škůdcům
a proti květopasu jabloňovému. Přípravky lze ale použít pouze
do fáze zeleného poupěte. Tento jarní postřik především olejo-
vitým přípravkem má i rozhodující vliv na likvidaci puklice
a štítenek, se kterými mají v poslední době významné prob-
lémy zahrádkáři, kteří
toto ošetření opomíjejí.
Optimální teplota na
toto ošetření je 15
stupňů C. Současně je
nutné provést i preven-
tivní ošetření jádrovin
proti strupovitosti. 

U rybízu provedeme
v dubnu, před květem,
první ošetření proti lis-
tovým houbovým cho-
robám.

Při eventuálním
chladném počasí pokra-
čujeme až do kvetení
broskvoní ve 14 denních intervalech v ochranných postřicích
proti kadeřavosti. Při chladném a deštivém počasí v době kve-
tení meruněk a višní bude bezpodmínečně nutné provést dva-
krát ošetření těchto druhů proti moniliové spále květů
a větviček. Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat
v ošetření proti hnědému padlí. 

Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho odkvétání je
potřebné ošetřit kulturu proti hnědé hnilobě. 

Otničtí zahrádkáři
S výběrem vhodných postřiků vám rádi poradí otničtí za-

hrádkáři osobně např. na jarní výstavě květin, která se bude
konat 8. a 9. května 2010.

Otevíráme novou rubriku, která možná v našem zpravodaji
chyběla již delší dobu. Žijeme v obci, každý máme domeček
a za domečkem kousek, nebo i velký kus zahrady. V obci je
mnoho členů zahrádkářského sdružení, ale jsou i pěstitelé, kteří
s úkony a pracemi na zahrádce v určitém ročním období stále
tápou. Někdo poradí: „To nech na podzim, to teď nedělej“
druhý řekne: „To už je pozdě, to jsi měl udělat už dříve“. Aby-
chom měli ve věcech kolem zahrádky trošku více jasno, poradí
nám vždy rádi v této rubrice otničtí zahrádkáři.
Co od nás očekává zahrádka koncem března?

Z korun stromů je třeba odstranit ručně nebo pomocí nůžek
mumifikované miniliozní plody a zámotky housenek, tento ma-
teriál pak zlikvidovat, nejlépe spálením. Na starých stromech
odstranit odumřelou borku. Kmeny a silnější větve ovocných
stromů můžeme natřít vápenatým mlékem, abychom zabránili
praskání kůry. Provedeme první postřik všech stromů a keřů
v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na
broskvoních. Bývá to obyčejně v době, kdy na lískových keřích

práší jehnědy.
U broskvoní jde
především o první
a rozhodující po-
střik proti kadeřa-
vosti broskvoní
a suché skvrnitosti
listů peckovin.
U dalších peckovin
může toto ošetření
bránit výskytu pu-

chrovitosti švestek, dále též klejotokovému usychání větví, čás-
tečně omezit i vznik minilioz a mrtvice u meruněk. Výše
jmenované dva přípravky lze také využít při ochraně květů me-
runěk proti mrazu. V březnu je i ta pravá chvíle pro řez rybízu
a angreštu, jádrovin a peckovin.

Průběžně kontrolujeme uskladněné ovoce – alespoň 2x týdně
a hned odstraňujeme nahnilé plody, skladovací prostory za pří-
znivého počasí větráme. Uskladněná zelenina jak košťálová,
tak kořenová vyžaduje také občasnou prohlídku a nesmíme za-
pomenout i na kontrolu uložených hlíznatých rostlin, např.
jiřin, pravidelně kontrolujeme i vlhkost substrátu. 

Pro zeleninovou část zahrádky začínáme s předpěstováním
sadby v pařeništi, či foliáčku a kdo tyto možnosti nemá, může
začít alespoň
v malém doma
u okna. Nejdříve se
vysévají rané ked-
lubny, rané zelí, ka-
pusta, květák, salát
k rychlení. Na zá-
hony ve foliáčku se
vysévají ředkvičky,
raný salát, karotka.
Máme-li teplý skle-
níček, můžeme
začít s výsevem raj-
čat a paprik. Vzchá-
zející zimní česnek ošetřujeme proti houbomilce česnekové.
Můžeme to provést dvěma způsoby – mechanicky, kdy celý
záhon pokryjeme bílou netkanou textilií, kterou odstraníme až
v dubnu, a nebo dvakrát po 14 dnech chemickými přípravky.
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TOMBOLA PATŘILA OTNICÍM
Na 16. ledna 2010 bylo v dělnickém domě vše připraveno ke

slavnostnímu mysliveckému plesu, který se jako každý rok konal
pod záštitou Mysliveckého sdružení Hubert Otnice.  

Tentokrát se mohli všichni hosté opravdu těšit. Hned v úvodu je
čekalo milé překvapení: při vstupu místo klasických papírových
vstupenek dostali ručně vyrobenou dřevěnou vstupenku s mysli-
veckým motivem. Tím se alespoň zachová pěkná památka na pří-
jemně prožitý večer. Troufám si říct, že myslivecký „bál“ patří
k nejkrásnějším z akcí, které se v naší obci konají. Tentokrát si po-
řadatelé dali opravdu záležet. Nádherně vyzdobený sál, bohatá
tombola jako vždy velkolepě naaranžována na pódiu a celá orga-
nizace byla na jedničku. 

Nutno říci, že na samotný ples se pečlivě připravují nejen mys-
livci. Také ostatní návštěvníci neponechali nic náhodě. Bylo to ur-
čitě vidět na příchozích dámách, které se chtěly „blýsknout“ nejen
krásnými šaty, šperkem, ale i netradičním účesem. 

Zábava byla v plném proudu a celá společnost se nádherně ba-
vila. Prodej losů do tomboly všem zpříjemnila nejen hudba v po-
daní kapely „Na 2 fáze“, ale i bohaté občerstvení, které mělo výběr
z menu přímo velkolepé. Srnčí medailonky na česneku, výpečky,
guláš a další gurmánské speciality. A jako dezert? Sladká tečka na
závěr, která patřila tombole. A jak všichni jistě víte hlavní výhry na
stupínku 1.-3. zůstaly na našem otnickém poli. Kdo tam byl, tak ví
a kdo ne, tak věřím, že příští rok určitě přijde, protože si nenechá
ujít skvělou společnost, příjemné prostředí, radost a úsměv na tvá-
řích těch, kteří se tak skvěle bavili. 

Přeji všem „myslivecké“ LOVU ZDAR Andrea Malá

VČELÍ PRODUKTY OČIMA LÉKAŘE
Otničtí včelaři uspořádali 

28. února v pohostinství
U Marků přednášku, která byla,
jak již název tohoto článku
udává, o včelích produktech.
Přednášku vedla MUDr. Jana
Hajdušková, která přijela do
Otnic až ze severní Moravy. Paní
doktorka Hajdušková je prak-
tická lékařka a již 30 let se vě-
nuje také včelaření. Nejvíce se
v této přednášce věnovala hlav-

nímu včelímu produktu - medu. Včelí produkty jsou buď rost-
linného původu (med, pyl, propolis) nebo živočišného původu
(vosk, mateří kašička, včelí jed). Zdůraznila, že med není lék.
Je to extrakt z rostlinné šťávy s léčivými účinky, který byl už
odedávna zdrojem sladidla a pochutiny. Všichni známe dva
druhy medu – květový (světlý) a lesní (tmavý). Květový je
velmi bohatý na bílkoviny. Není vhodný pro lidi s nemocnými
ledvinami. Lesní obsahuje minimálně bílkovin, více rostlinných
aromatických látek. Na přednášce jsme se dozvěděli nejen o ži-
votě včel a o včelích produktech, ale také to, jak náš nejzná-
mější včelí produkt – med – stáčet z plástů, jak a v čem
skladovat, při jaké teplotě, jak med rozehřívat do tekutého stavu
a hlavně jak využívat jeho léčivých účinků.

Paní doktorka Hajdušková poradila návštěvníkům přednášky,
kdy a při jakých potížích med užívat. Samozřejmě že med by se
v první řadě měl užívat preventivně, abychom předcházeli ne-
mocem. Doporučená dávka medu je jedna polévková lžíce
denně. Nejúčinnější prevence je med rozpuštěný ve slivovici
v přiměřeném množství (1 štamprle denně), můžete přidat pár

kapek citronové šťávy. Pijeme na lačno. Řidičům doporučila
paní doktorka rozpustit lžíci medu ve vodě a udělat si tzv. me-
dovou vodu. Tato medová voda se pije opět na lačno a je vhodná
při potížích zažívacího traktu. Naopak kdo má potíže s nespa-
vostí, pije se lžíce medu rozpuštěná v mléce, a to večer. Med
snižuje krevní tlak a jeho konzumace se doporučuje lidem s one-
mocněním srdce a cév, jestliže  se pije s bylinnými čaji. Čaj ale
nepijte brzy ráno a ani těsně před spánkem. Medová voda se
také doporučuje při vředových onemocněních žaludku a dva-
nácterníku a při potížích s dýchacími cestami.

Med má tři efekty: 1) potný, 2) hojí zánět sliznice v horních
i dolních cestách dýchacích, 3) rychleji rozpouští hleny a us-
nadňuje odkašlávání. A co diabetici a med? U cukrovky 1. typu
se nedoporučuje konzumace medu vůbec kvůli odvykání si
sladké chuti. U cukrovky 2. typu si dopoledne můžete dát kávu
slazenou medem, ale na oběd si odpusťte nějakou tu bramboru.

Med zásadně není vhodný pro kojence (způsobuje jim zvra-
cení, průjmy, bolení bříška a může se také vypěstovat i alergie
na med). Dětem můžete podávat med od zhruba třičtvrtě roku,
kdy již jedí různé přesnídávky a polévky. Paní doktorka také
upozornila na nepravdu, že med kazí dětem zoubky.

Přednáška byla přínosná nejen pro včelaře, protože paní dok-
torka předala místním včelařům jistě mnoho i pro ně nových in-
formací, ale především pro nás, obyčejné lidi, kteří med a i jiné
včelí produkty denně konzumujeme. A kdo nekonzumuje,
možná zjistil, že by z těch či oněch důvodů začít měl.

Na závěr přednášky poděkoval předseda včelařů především
paní doktorce za její přednášku, předsedovi zahrádkářů panu
Havelkovi za pomoc při zorganizování této akce. Poděkoval
všem přítomným za kázeň a za to, že přišli a přislíbil pozvat
paní doktorku Hajduškovou za dva či tři roky znovu. Vřele do-
poručuji nenechat si příště tuto přednášku ujít.

Zdeňka Křivánková
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Z výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Otnice
31. ledna 2010
V 16 hodin zahájil starosta SDH Otnice pan Josef Muric vý-

roční valnou hromadu. Přivítal zástupce Okresního sdružení
hasičů pana Antonína Doláka, starostu obce Pavla Prokopa
a hosty z okolních SDH Hostěrádek-Rešova, Milešovic, Lov-
čiček a Bošovic.

V současné době má SDH Otnice 33 členů. Ve věkové kate-
gorii mladí ve věku 15 – 18 let 2 členy, ve věkové kategorii do-
spělí skýtá SDH 9 mužů a 3 ženy ve věku 18 – 26 let, 16 mužů
a 3 ženy ve věkové kategorii nad 26 let.

V loňském roce se SDH Otnice nezúčastnilo žádné soutěže. 
Nechali vyškolit: čtyři velitele – Josefa Murice ml., Miro-

slava Kaloudu, Petra Dřinovského a Jana Pavlovce, dva stroj-
níky – Patrika Wunsche a Aleše Holoubka, tři nositele dýchací
techniky – Josefa Murice ml., Zdeňka Hudečka a Jana Pav-
lovce.

V měsíci dubnu organizovali sběr železného šrotu po obci.
Dne 27. listopadu 2009 se rozloučili s dlouholetou členkou

paní Františkou Matouškovou.
Zástupci SDH se zúčastnili oslavy 80. narozenin Štěpánky

Peškové.
V roce 2009 absolvovali několik prověřovacích cvičení. Za-

sahovali i na výjezdech, při kterých se již jednalo o záchranu
života nebo majetku.

S obecním úřadem se snaží SDH spolupracovat tak, aby tato
činnost byla prospěšná pro celou obec a všechny spoluobčany.

Podařilo se najít dvě vedoucí mladých hasičů – Terezu Je-
línkovou a Marii Jedličkovou, pod jejichž vedením se schází
v současné době 10 dětí.

Na údržbě techniky, výzbroje a výstroje bylo odpracováno
70 hodin. Na požárním zařízení, tj. hasičská zbrojnice a jejím
vybavení se odpracovalo taktéž 70 hodin.

Plán činnosti na rok 2010: sběr železného šrotu, údržba vý-
stroje, vyškolení vedoucích mladých hasičů, proškolení zása-
hové jednotky, zájezd na Svatý Hostýn (hasičská pouť),

pracovat se členy a získávat nové, dovybavení zásahové jed-
notky a spolupráce s obecním úřadem. Z finančních prostředků
od obecního úřadu a z dotací z kraje hodlá SDH opravit cis-
ternu (plechy, čerpadlo a celkový výhled vozidla). Obec při-
spěje i na proškolení členů SDH.

Na závěr valné hromady poděkoval starosta SDH Otnice pan
Muric všem přítomným za účast, spolupráci v roce 2009 a po-
přál všem hodně zdaru, zdraví a štěstí v roce 2010. Slovo si
vzal i zástupce Okresního sdružení hasičů pan Dolák, který
kromě přání do nového roku projevil velký obdiv nad počtem
mladých hasičů a nad prací jejich vedoucích a celkovým zá-
jmem o tuto činnost ze strany mladistvých. Pan starosta také
poděkoval za spolupráci SDH s obecním úřadem a popřál
hodně zdaru a zdraví do roku 2010 a také hodně zdaru při práci
s mladými hasiči. 

Na závěr pozdravili všechny přítomné i zástupci SDH z okol-
ních obcí a po jejich blahopřání do nového roku byla valná hro-
mada ukončena.

Zdeňka Křivánková, Josef Muric

Hosté z okolních SDH
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13. února 2010
Ráno bylo na otnickém

hřišti rušno. Masky se ustro-
jily a vyšly na masopustní
průvod obcí. Byla škoda, že
se nenašel žádný harmonikář,
který by je doprovázel. Ales-
poň na chvíli jim do kroku
pustil muziku pan starosta
prostřednictvím místního
rozhlasu. 

Cesta obcí byla dlouhá
a vyžadovala hodně občer-
stvování jak v potravinovém,
tak pitném stavu. 

Průvodem šly od domu
k domu, aby potěšily malé i velké diváky a občané mohli do ka-
sičky vhodit příspěvek. Medvěd, klaun, uklízečka, televize,
šašek, smrtka s kosou i bez kosy, kominík, montér, mimino,
hokejista, pekelník s koštětem, Mexičan, kovboj, maska
s nosem červeným i velkým a další ostatníci brázdili otnické
ulice až do samého podvečera. Nevynechali ani návštěvu Dět-
ského domova LILA. 

S plnými žaludky koblih, klobásků, teplé polévky a jiných
dobrot, unaveni, leč plni zážitků z celého dne upadli do spánku.
Mnozí spali až do rána a večera se nedočkali.

Večer byla opět krásná podívaná. Masky byly až na pár vý-
jimek úplně jiné než jsme viděli přes den v obci a svou pro-
menádou sklidily zasloužený potlesk. 

Baletky vyměnily balet za polku a valčík, Pat a Mat si vzali
volno ze své stavební firmy a také šli do kola, Asterix a Obe-

lix si to váleli kolem celého parketu. Tančil i vinař se svými
hrozny bílého a červeného vína, do kola skočily i zdravotní se-
stry, včelka, hipíci, hawajské tanečnice i všichni ostatní
a všichni se náramně bavili.

Za dávných starých časů, kdy ženy byly útlé v pasu a muži ne-
nosili tolik vlasů a přec dbali na svou krásu, tenkrát pro svou
chasu vymyslely basu...

Takto tradičně začal slavnostní ceremoniál plný vtipného
veršování a poděkování base, že tak pěkně hrála.

A tak, chaso, basu vemte a pěkně ji uschovejte.
Všem maskám, a že jich bylo za celý den 50, patří velké po-

děkování za obětavost, za práci na jejich pěkných propracova-
ných maskách. 

Pouze díky jim se letos opět uskutečnila jedna z mnoha ot-
nických tradic.

Zdeňka Křivánková

OSTATKY BYLY. A KDYBY NEBYLY, NEBYLI BYCHOM V OTNICÍCH
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V průběhu posledního roku jsem měl to štěstí, že jsem se
hned dvakrát dostal do končin, které jsou mému srdci nejblíže
– Jižní Ameriky. Poslední cesta proběhla letos v lednu a jejím
cílem bylo Chile.

Jižní Amerika má pro mě neopakovatelné kouzlo. Člověk
během několika málo dnů zcela podlehne magické síle této
části světa. Pohádková příroda, úžasní a milí lidé, indiáni,
sopky, horské kaňony vyvolávající v člověku pokoru. Místní
lidé si tu žijí svým spokojeným a poklidným způsobem života,
bez zbytečného stresu a spěchu, nic pro ně není problém a nic
není nemožné… pro mě osobně je to velmi nakažlivé.

Po několika dnech cestování směrem na sever se dostávám
k jednomu z cílů mise. Hornické město Tocopilla, které leží asi
120 km severně od hlavního města regionu Antofagasta, je
známé jako energetické centrum severního Chile. Toto město
založené roku 1843 se stalo základnou pro následující velmi
náročný úkol – těsně před svým odjezdem dostávám do rukou
informace o rostlině, kterou vidělo pouze několik lidí (poslední
šesti členná skupinka před 5 lety). Četnost této rarity je něko-
lik málo přeživších exemplářů. Vyzbrojen GPS daty, satelit-
ními snímky oblasti a odhodláním usínám v hotýlku na kraji
města. Brzy ráno spolu se svými kolegy vyrážím 9 km jižně
od města leží mina Buena Esperanza (důl dobré naděje). To je
právě to místo, kde musím začít pátrat. Ihned po příjezdu
k dolu ke mně jde hlídač a dáváme se do konverzace. Snažím
se mu vysvětlit, že chceme fotit. Hlídač je však bystrý chlapík
a hned pohotově reaguje s tím, že jedinou zajímavostí tohoto
místa je velmi vzácná rostlina, kterou zde našel seňor Lau (bo-
tanická ikona). Využívám situace a snažím se zjistit více, bo-
hužel dostávám neurčitou odpověď. Důl na cobre (měď) je již
několik let opuštěný a v posledních letech zde došlo k několika
sesuvům. Nakonec nám hlídač ukazuje cestu k bývalé lanovce,
zde je úzká soutěska a tady musím začít výstup.

Vybaven technikou a několika litry vody vyrážím. Teplota
začíná stoupat přes třicet stupňů, ale to mě nemůže zastavit.
První část výstupu představuje překonat starou lanovku o délce
asi 300 metrů, převýšení odhaduji na 40 stupňů. Lezu a těžce
funím, za pár minut jsem totálně propocený. Za půl hodinky
jsem na vrcholu lanovky. Jdu se mrknout na starou strojovnu.
Mám pocit, jako by na mě dýchly doby dávno minulé, čtu si
kousky starých novin a neubráním se představě na Alberta Lau,
který zde před několika léty (tehdy bez GPS navigace) našel
tuhle miniaturku Eriosyce laui. Několik minut oddechu a po-
kračuji. Cesta vzhůru vede úzkou cestičkou. Stačí málo, jeden
špatný pohyb a padám dolů. Po chvilce cesty se na strmých
svazích rýsují první zbytky rostlin. Odhaduji je na druh Eu-
lychnia sant-piena (sloupovité endemity Chile). Pokračuji
v cestě, terén je velmi špatný a každou chvíli nějaký kámen
mizí směrem dolů v roklině. Dostávám se ke staré šachtě a na
planině odpočívám. Kamarád – geolog – neodolá a jde pro-
zkoumat šachtu. K překvapení všech nalézá velmi vzácný ne-
rost – skelně zelený atacamit. Blíží se poledne, teplota je už
určitě přes 35 stupňů a já pokračuji v cestě. Dívám se na GPS,
která ukazuje
vzdálenost přes
800 metrů od
rostlin. Dostávám
se těsně pod
vrchol, bohužel
na cestě je zával.
Musím to nějak
obejít. Zkouším
další cestu. Těsně
pod vrcholem
opět končí, terén
bez horolezec-
kého vybavení
zcela neschůdný. Funím, pot mi teče po celém těle a snažím se
něco vymyslet. Jsem jen kousek od cíle a přesto tak daleko.
Když vidím kamaráda, jak po chybném kroku jede několik
metrů dolů, tak akci pro tento rok odvolávám. V duchu si
říkám, že je aspoň důvod se sem ještě vrátit.

Vracím se do univerzitního města Antofagasta. Na benzínce
se ptám obsluhy, kdy zde naposledy pršelo. Po chvilce pře-
mýšlení mi chlapík odpoví, že asi před 12 lety. Inu nic na plat,
jsme kousek od Atacamy a jak Čilané říkají Atacama je pošť
pouští.

Je nejvyšší čas na něco k jídlu. Objednávám bife de lomo
(stejk), obvyklá váha je 440 gramů, což jako svačinka stačí.
Dnes toho máme všichni plné zuby, a proto jedeme na pláž,
smočit naše znavená těla v Pacifiku. Jan Novák

Buena Esperanza

Copiapoa dealbata ssp. carrizalensis

mina Buena Esperanza

Copiapoa hypogea ssp. barquitensis

Opět pod Jižním křížem
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Náš oddíl je součástí Tělovýchovné jednoty Sokol Otnice,
k 31. 12. 2009 evidoval 142 členů v kategoriích: Kondiční cvi-
čení žen, volejbal ženy, volejbal smíšené družstvo, cvičení ro-
dičů s dětmi, aerobic, florbal, nohejbal.

Ke sportování využíváme tělocvičnu základní školy a v let-
ních měsících víceúčelové hřiště. Naši sportovci si nekladou
velké cíle, nemusí lámat rekordy a vyhrávat soutěže (i když na
druhou stranu, kdo rád nevyhrává). Užívat si společné chvíle
při tělesné aktivitě, sportovat pro radost, pro zvýšení a udržení
kondice o to jde především! Sportují všechny věkové katego-
rie, od batolat, které cvičí se svými maminkami až po seniory
– takže název Asociace sportu pro všechny „v naší obci je
opravdu výstižný“.

V roce 2009 proběhly mimo pravidelná cvičení i větší spor-
tovní akce. Tradiční volejbalové turnaje Otnický bloček a pod-
zimní Otnický blok, který byl letos poprvé pořádaný našimi
sportovními přáteli z Brna (z časových zaneprázdněností na-

šich organizátorů).  Ale právě tento moment byl zajímavý
z toho důvodu, že všechna družstva, která k nám jezdí již řadu
let, nechtěla dopustit, že by se tento velký turnaj nekonal. -
Tady je důkaz, že i z pohledu reprezentace naší obce je důležitá
sportovní činnost! Ve spolupráci s Občanským sdružením Ot-
nický SAD proběhl Den dětí, nechyběl ani turnaj v nohejbalu.

Cvičitelé a sportovci Asociace sportu pro všechny se podíleli
na přípravě a průběhu dalších sportovně-kulturních akcí, např.
Babských  hodů a již druhého ročníku tanečního kurzu.

Stále se nedaří naší organizaci zajistit cvičení pro kategorii
žákyň. Tento problém nás straší již několik let. Proto, pokud
máte chuť, čas a elán, nebo o někom víte ve svém okruhu, rádi
všechny přivítáme.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem těm nená-
padným vedoucím, cvičitelům jednotlivých oddílů za jejich
obětavost, čas a ochotu .

Ludmila Pšenáková

Jako každý rok, i letos jsme hráli soutěže
družstev i jednotlivců.

Ve družstvech jsme měli střídavé úspě-
chy. Po odchodu našeho nejlepšího hráče,
se áčko neudrželo ve 2.lize. Přesto je
účast v lize je pro nás velká zkušenost.
V 1. tř. se zatím držíme na sedmém místě,
ale důležité zápasy nás teprve čekají.
Naše B mužstvo opět postoupilo do 2.tř.,
je sice poslední, ale již účast v této sou-
těži je úspěch. V C družstvu hrají větši-
nou mladí hráči a vedou si dobře, takže

neskončí poslední, jako jiné roky.
V soutěžích jednotlivců jsme měli

jedno želízko v ohni. Ivo Smolka na MR
kadetů byl ve volné hře desátý a v kádru
devátý. Škoda, že tento talentovaný hráč
chce s kulečníkem skončit.

Všechny tyto soutěže stojí nemálo
peněz, a proto se snažíme získat sponzory
anebo zabezpečujeme občerstvení na kul-
turních akcích. Největším našim nákla-
dem je platba za topení. Pravděpodobně
důsledkem krize a škrtů v dotacích, náš

svaz nedostal téměř žádné dotace.To se
projevilo ve startovném do soutěží. Před
dvěma roky jsme platili 50 Kč na hráče
a dnes jsou to 400 Kč.

Nedaří se nám získávat nové mladé
hráče jak jsme si představovali, přestože
v našem oddíle máme tři a v celorepubli-
kovém porovnání jsme nejlepší. Ideální
věk pro začínání s kulečníkem je totiž 13
- 18 let a právě tato mládež má většinou
jiné zájmy. Snad se nám v budoucnu po-
daří z mladých vychovat nějakého mistra
republiky.

Jaroslav Ocásek

Kulečník v Otnicích má za sebou další rok

Vážení sportovci,  
dovolte mi, abych vás prostřednictvím

zpravodaje seznámil s činností výboru
a celé Tělovýchovné jednoty Sokol Ot-
nice za rok 2009.

Na začátku loňského roku nás opět
čekal nelehký úkol. Z obav a zkušeností
z posledních dvou let, kdy hospodářský
výsledek naší TJ skončil výrazně v čer-
vených číslech, si výbor vytyčil jedno-
značný cíl - zabezpečit minimálně
vyrovnaný rozpočet tak, aby se optimali-
zovaly jak jeho příjmy, tak náklady. Byl
to také jeden z bodů z usnesení z naší po-
slední valné hromady.

Znamenalo to pracovat na optimalizaci
obou stránek rozpočtu – snažit se navýšit
příjmy a zároveň snižovat výdaje. Mys-
lím, že se nám to úspěšně dařilo a nako-
nec jsme nelehký úkol zvládli a celkové
hospodaření v roce 2009 vyšlo pozitivně.
Základními pilíři dobrého hospodaření
naší organizace bylo pořádání tradičních

kulturních i sportovních akcí, získání do-
tace z Jihomoravského kraje na údržbu
sportovního areálu, podepsání několika
nových sponzorských smluv, dobrá spo-
lupráce s místním obecním úřadem
a především smlouva se společností
Beton – Brož, s.r.o. Vážíme si každého
příspěvku a rozhodnutí podporovat ot-
nický sport a tím také pomáhat správ-
nému směrování mládeže. Upřímně
děkuji všem sponzorům, kteří nás pod-
porují a jsem přesvědčen, že činnost a vý-
kony našich oddílů byly dobrou
propagací těchto organizací. 

Neměli bychom se ale spoléhat pouze
na pomoc ostatních, ale dál hledat cesty
a možnosti k posílení ekonomiky naší TJ.
Jistě všichni víte, jaká ekonomická situace
panuje ve světě. Domníváme se, že letošní
rok  bude opět velmi těžký. Proto výbor TJ
již v prosinci podrobně a zodpovědně při-
pravil rozpočty jednotlivých oddílů na rok
2010. Naším cílem je hospodařit mini-

málně s vyrovnaným rozpočtem. K tomu
by nám měly pomoci zase smlouvy se
sponzory a uspořádání tradičních kultur-
ních a sportovních akcí. Již v březnu po-
řádá naše TJ v dělnickém domě diskotéku.
Oddíl kopané se ujal tohoto nelehkého
úkolu. Bude to největší akce, co do počtu
zúčastněných a tak doufáme, že vše pro-
běhne bez vážnějších komplikací. Ze své
pozice bych chtěl poděkovat všem vedou-
cím oddílů, jednotlivým trenérům, členům
výboru a všem, kteří se snaží pracovat pro
dobré jméno naší TJ a obce a bez jejichž
dobrovolné a obětavé práce by činnost TJ
brzy skončila.

Chtěl bych také zdůraznit hlavní smysl
Tělovýchovné jednoty Sokol v naší obci,
tím je zabezpečení co nejširšího sportov-
ního vyžití pro všechny občany obce, jak
na soutěžní, tak rekreační úrovni.

Přeji všem hodně úspěchů a krásných
sportovních výkonů v roce 2010.

Marek Šebeček

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
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Oddíl kopané měl v roce 2009, tj. sezona 2008 – 2009, při-
hlášeno do soutěží celkem pět družstev: přípravka, žáci, do-
rost, A a B muži, dorost a „Áčko“ mužů v krajské soutěži,
ostatní ve vyškovské okresní  soutěži.

Přípravka pod vedením pánů Pšenáka a Poláška skončila
v sezoně 2008/9 na třetím místě, odehrála 16 zápasů, z toho
12x vítězně a 4x prohrála. Pokračují v dobrých výsledcích
a proto zaslouží jejich vedoucí poděkování za trpělivost a obě-
tavost s jakou dělají svoji práci. V letošní sezoně je příravka
po podzimu na prvním místě bez ztráty bodu za 6 vítězství, to
je velice dobrá pozice pro jarní část soutěže.

Žáci pod vedením Pavla a Michala Kašpaříka skončili v se-
zoně 2009/9 na prvním místě ve své skupině. V baráži sice ne-
stačili na lepší Vyškov, pro naše žáky to není žádná ostuda,
protože již po několik sezon patří k nejlepším na okrese 
Vyškov. V letošní sezoně jsou žáci po podzimu na 4. místě, 
10 zápasů, 7x výhra, 2x remíza, 1 porážka. Těmto vedoucím
také patří dík za práci s těmito žáky, protože tady vyrůstají ná-
stupci dnešní generace mužů.

Dorost, vedený panem Ondrou a Fialou, skončil v krajské
soutěži v sezoně 2008/9 na 12. místě. Není to žádná sláva, ale
vzhledem k malému počtu našich kmenových hráčů, jsou vý-
sledky jaké jsou. Tato soutěž se bez široké základny hrát nedá,
tady se  už projevuje i hráčská kvalita, proto jsme se rozhodli
převést tuto soutěž pro sezonu 2009/10 do Újezda u Brna. Po
skončení se rozhodneme, co bude s dorostem dál. V této vě-
kové kategorii opravdu nemáme dostatek hráčů, řešit situaci
hostováním hráčů z jiných klubů nikam nevede. Tento prob-
lém se začíná promítat do družstev mužů, kde nám stárne
A tým a není nikdo na doplnění. 

Jen pro úplnost: Újezd u Brna je v soutěži na 12. místě.

B tým vedený panem Zedníčkem skončil v minulé sezoně na
4. místě, kdy 3. místo uteklo v samém závěru soutěže. Nevídaný
počet zraněných na konci sezony, kdy do zápasů byli povoláni
doslova staří páni, ale nevedli si vůbec špatně ba naopak. Stří-
dání dobrých a někdy velmi slabých výsledků nedovolilo lepší
umístění. Po podzimní části je béčko na 6. místě, 6x vítězství, 
2x remíza, 5x prohra, je odpovídající současnému stavu v muž-
stvu, trochu více natrénovaných hodin by mohlo zmenšit riziko
tolika zraněním. Věříme, že jarní část bude lepší podzimu.

A tým do sezony 2008/9 nastoupil pod trenéry pana Ode-
hnala a Matouška. Vedoucím mužstva je pan Kypr.

Výborně rozjetá soutěž se v jarní části proměnila v nevy-
rovnané výkony, kde jsme silným soupeřům body brali a sla-
bým dávali, ale přesto nakonec obsazujeme 9. místo 
(v minulém ročníku to bylo 11. místo), nejlepším střelcem
v soutěži se stal Michal Kašpařík s 27 brankami.     

Na úvod sezony 2009-10 nás potkalo několik zásadních
problémů. 

Zranil se brankář Radek Švábenský, čeká ho operace kolene.
Po marném hledání náhrady získáváme na půlku sezony bran-
káře z Líšně O. Spilku, ale pro jeho časté absence na zápasech
je situace kritická a musí některé zápasy odchytat Zdeněk Lat-
tenberg. 

Před začátkem soutěže odchází trenér Michal Odehnal tre-
novat do „čafky“, proto se hlavním trenérem stává Dušan Ma-

toušek, i když vzhledem k jeho pracovnímu
vytížení to není jednoduché. Po rychlém uzdra-
vení se do branky vrací Radek Švábenský. Po
podzimu jsme v tabulce na posledním místě za
dvě vítězství, tři remízy, osm porážek. Do jarní
části přeji hráčům víc sportovního štěstí než na
podzim.

Dne 30. června 2009 odstupuje místopřed-
seda oddílu, dlouholetý člen výboru oddílu ko-
pané, trenér mládežnických mužstev a správce
na starém hřišti, pan Arnošt Struha. Chci mu
touto cestou poděkovat za obětavou práci pro
otnickou kopanou.

Hospodaření oddílu kopané:
Pro loňský rok jsme schválili vyrovnaný roz-

počet s částkou 352 000 Kč, Podařilo se nám
hospodařit se ziskem:

Příjmy 308 tis. Kč
Výdaje 305 tis. Kč   

Na tomto dobrém výsledku mají velký podíl sponzoři našeho
oddílu, jako je generální sponzor Beton Brož, ale i naši místní
živnostníci, proto všem přispívajícím patří poděkování.

Pro letošní rok jsme schválili rozpočet ve výši:
Příjmy:  325 tis. Kč
Výdaje: 316 tis. Kč
Závěrem chci poděkovat všem členů výboru, vedoucím muž-

stev a trenérům, a také našemu správci areálu za obětavou práci
pro otnickou kopanou.

Pavel Pažebřuch

Výroční zpráva oddílu kopané za rok 2009



23. dubna 2010

VÍTÁNÍ JARA
SE SVĚTLUŠKAMI

V případě nepřízně počasí se akce odkládá na 30. dubna

24. dubna 2010  u pomníku Rudoarmějců

PIETNÍ AKT K 65. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ OBCE

28. dubna 2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v dětském domově LILA

8. a 9. května 2010  
v prostorách základní školy

JARNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA KVĚTIN
Pořádají: otničtí zahrádkáři

9. května 2010 14.00 hod
v sále základní školy

BESÍDKA
KE DNI MATEK
Pořádá: Základní škola Otnice

22. května 2010 na asfaltovém hřišti

KOLEČKOVÉ
ODPOLEDNE

Pořádá: Otnický SAD

29. – 31. května 2010

VÝSTAVA HRAČEK
v dělnickém domě
Pořádá: Otnický SAD

2. června 2010
na asfaltovém hřišti

KŘÍDOVÉ MALOVÁNÍ
Pořádá: Otnický SAD

19. a 20. června 2010

ALOISKÉ
HODY
Pořádá: TJ Sokol Otnice
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16. dubna 2010 20.00 hod
18. dubna 2010 15.30 hod

DEŠŤOVÁ VÍLA
Nová český pohádka pro malé i velké. V hlavní roli hrají:
Jakub Gottwald, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Jitka 
Sedláčková a další. Mládeži přístupno

30. dubna 2010 20.00 hod

VLKODLAK
Americký horor s titulky. Když je měsíc v úplňku, legenda
ožívá. Příběh spořádaného člověka, který se pod vlivem
úplňku mění v krvelačnou bestii. Hrají: Antony Hopkins,
Emilie Blunt a další. Mládeži přístupný od 15 let.

7. května 2010 20.00 hod
9. května 2010 15.30 hod

AVATAR
Americký akční sci-fi velkofilm v české řeči. Vítejte v novém
světě za hranice vaší fantazie. Režie: James Cameron, Mlá-
deži přístupno.

14. května 20.00 hod

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Americká romantická komedie s hvězdným obsazením
o lásce, rozvodu a vším mezi tím. V hlavní roli: Meryl Streep.
Přístupno od 12 let.

21. května 2010 20.00 hod

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Zdeněk Troška uvádí nepraktické švandy na motivy bestsel-
leru Miloslava Švandrlíka. V nové české komedii hrají: Eva
Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Beranová, Jaroslav Šmíd
a další. Mládeži přístupno.

4. června 2010 20.00 hod

ŽENY V POKUŠENÍ
Nový český film od režiséra Jiřího Vejdělka. Komedie o uzná-
vaném odborníku na manželské problémy. Hrají: Eliška Bal-
cerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kuchařová a další. Mlá-
deži přístupno.

KINO OTNICE

17. dubna 2010 16–20 hod
v dělnickém domě

DISKOTÉKA
PRO ŠKOLÁKY

Pořádá: Otnický SAD

Pozvánky



02...

✿ ❀ ❁ ✾     Naše děti     ✾ ❁ ❀ ✿

Dětský maškarní ples v dělnickém domě

Karneval v mateřské škole – téma řemesla, povolání

Vítání občánků

Zápis do první třídy ZŠ



Ostatky před léty...

… a ostatky dnes.


