
předložená na veřejném zasedání ZO dne 3. 3. 2005

LEDEN
ZO projednávalo poslední technické úpravy projektu

„Regionálního sportovního a rekreačního centra“ pro staveb-
ní řízení a podkladů k vydání územního rozhodnutí na tech-
nickou infrastrukturu pro výstavbu nových RD v lokalitě Pod
Vodárnou.

Uložilo starostovi podat na Ministerstvo pro místní rozvoj
žádost o dotaci na infrastrukturu pro následnou výstavbu RD
na všech šestnáct plánovaných RD.

Zastupitelstvo schválilo prodej p. č. 83/2, manželům Zá-
vodným, Vyškov, za cenu 55,- Kč/m2.

Rozhodlo rozšířit programovou nabídku TKR o slovenský
program MARKÍZA.

Obec se podílela v rámci svazku obcí CEZAVA na vydání
propagačního materiálu „Mapa a průvodce regionem
Cezava“. Brožura byla vydána za podpory dotace z Programu
obnovy venkova JMK.

ÚNOR
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o příspěvku“ pro

město Slavkov u Brna v roce 2004 na zajištění lékařské
služby první pomoci. Výše příspěvku 21,30 Kč na obyvate-
le a rok.

Pověřilo předsedu výboru pro ŽP provést návrh selekce
přerostlých okrasných stromů a keřů v obci. Tyto vyznačené
stromy pak zaměstnanci obce odstranili.

Projednalo a schválilo rozsah více prací na výměně veřej-
ného osvětlení, které prováděla firma Elcan Brno.

Schválilo cenu, za kterou bude obec prodávat zasíťované
pozemky pro výstavbu nových RD v lokalitě Pod Vodárnou. 

Cena pozemků činí 590,- Kč/m2.
Rozhodlo, že půjčování stolů a židlí v majetku obce bude

od 1. 2. 2004 zpoplatněno a stanovilo ceník za vypůjčení
takto:

Stůl      10,- Kč/den
Židle      5,- Kč/den
Vzalo na vědomí informaci starosty o platovém zařazení

zaměstnanců obce na základě nařízení vlády č. 469/2002 Sb.,
s účinností od 1. 1. 2004.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu se Zeměděl-
skou vodohospodářskou správou Brno na provádění údržby
a udržování prostorů v okolí vodních děl - revitalizace otnic-
kého potoka na KÚ Otnice. (Příspěvek 15 tis. Kč od ZVS).

Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Výroční zprávu
o hospodaření základní školy Otnice“ za rok 2003. Schválilo
převedení přebytku hospodaření školy ve výši 62 913,66 Kč
do rezervního fondu ZŠ.

Dne 26. 2. 2004 se konalo veřejné zasedání, na kterém
zastupitelstvo schválilo:

-  Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok 2003
-  Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2003
-  Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2003
-  Zprávu o hospodaření obce za rok 2003
-  Rozpočet na rok 2004
-  Plán akcí na rok 2004

BŘEZEN
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení ředitele Zdravot-

nické záchranné služby Vyškov o zahájení činnosti  „Rychlé
lékařské záchranné služby“ od 1. 3. 2004, která bude nepřetr-
žitě zajišťována přes telefonní číslo 155 ze stanoviště  Slavkov
u Brna.

a) Zastupitelstvo schválilo doplnění vybavení školní kuchy-
ně o 3 ks nerez stolů a jednoho pomocného nerez stolu.

b) Vzalo na vědomí zprávu o provedených prověrkách
BOZP na ZŠ a MŠ.

c) Schválilo jako zřizovatel výjimku v počtu dětí jedné třídy
v mateřské škole na 25 dětí.

Rozhodlo požádat Úřad práce Vyškov o přidělení pěti míst
na VPP s nástupem dle potřeby obce.

Schválilo koupi pozemků p. č.: 3545, 3546/2, 3568/2, 3569,
od p. Cardové Marty, 618 00 Brno a p. Prokopové Anny,
Bystřice nad Perštejnem za cenu 33,- Kč/m2 na rozšíření spor-
tovního areálu.

Vzalo na vědomí „Zřizovací listinu jednotky sboru dobro-
volných hasičů Otnice“ a rozhodlo požádat JMK o dotaci na
vybavení zásahové jednotky SDH.

Rozhodlo zveřejnit záměr obce na odprodej stavebních míst
pro občany obce Otnice v termínu do 5. 4. 2004. Následně
byla jednotlivá stavební místa přidělena žadatelům.

Zastupitelstvo schválilo Mandátní smlouvu s p. Husákem,
Těšany, na uspořádání výběrového řízení na dodavatele stav-
by Regionální sportovní a rekreační centrum SO 03, SO 05.

Květen 2005

ČÍSLO

OTNICKÝ 
ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 21

Zpráva o činnosti zastupitelstva
obce za rok 2004



DUBEN
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Záznam ze šetření ve škol-

ní kuchyni při ZŠ Otnice“. Jednalo se o vstupní šetření před
zavedením systému kritických bodů, v souladu s vyhláškou
č.107/2001 Sb.

Schválilo nákup nové laserové tiskárny pro tisk matričních
dokladů na OÚ Otnice.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že žádost TJ
Sokol Otnice o dotaci na fotbalové hřiště (SO1, SO2) která
byla podána na Ministerstvo školství nebyla schválena.

Schválilo vydat k výročí 750. let od první písemné zmínky
o obci v roce 2005 brožurku o obci od vydavatelství Petr
Brázda, Břeclav, v počtu 2000 ks. Předpokládaná cena za 1ks
- 5,90 Kč.

Rozhodlo, že obec nebude uvádět jednotku Sboru dobro-
volných hasičů v roce 2005 do pohotovostního režimu.

Schválilo rozšíření projektu na infrastrukturu pro výstavbu
RD v lokalitě Pod Vodárnou o přípojky pro jednotlivé RD.

KVĚTEN
a) Zastupitelstvo schválilo návrh financování investiční

akce „Kompletní vybavení kabinetu fyziky a chemie“ na ZŠ.
Celková výše inv. nákladů činila 269 568,60 Kč. Příspěvek
obce 80 000,- Kč, ostatní bylo financováno z fondu repro-
dukce majetku ZŠ.

b) Vzalo na vědomí „PROTOKOL“ o státní kontrole
VY/1/2004/HDD, sepsaný pracovníky Krajské hygienické
stanice JMK Brno, územní pracoviště Vyškov, o závadách
zjištěných ve školní kuchyni při ZŠ Otnice. Kontrola byla
zaměřena na dodržování povinností dle zák. č. 258/2000 Sb.
a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací zařízení.

Zabývalo se návrhem oslav 750. výročí obce v roce 2005.
- Celoroční program akcí pod záštitou Zastupitelstva obce -

jednotlivé složky nahlásí termíny konání svých akcí v roce
2005.

- Vyvrcholení oslav - navrhuje se spojit konání Babských
hodů s oslavou 750 let obce a setkáním Otnických rodáků
v termínu 22. - 23. 10. 2005.

Zastupitelstvo schválilo úpravu sociálního zařízení v těloc-
vičně základní školy. Po úpravě bude možné používat soc.
zařízení i z vnějších prostor sport. areálu.

Na stavebních úpravách se podílela obec úhradou materiál-
ních nákladů a TJ Sokol provedla práce brigádnicky.

Zastupitelstvo projednalo záměr SÚS Vyškov provést opra-
vu části komunikace III/4199 a to od křižovatky u Markového
po křižovatku s ulicí Lipová. (Oprava byla provedena
v r. 2004 nákladem asi 4,5 mil. Kč).

Vzalo na vědomí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
o přidělení dotace na výstavbu infrastruktury pro RD v loka-
litě Pod Vodárnou. Celková výše dotace činila 1 280 000,- Kč.

Rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace
úprav školní kuchyně tak, aby odpovídaly hygienickým před-
pisům a provést drobné úpravy (výměna okének ve skladu na
potraviny za dřevěná, instalace radiátoru topení, atd).

V souladu s ustanovením par. 85, písm. j, zák. č. 128/200
Sb. o obcích, schválilo zastupitelstvo obce Otnice přijetí dota-
ce od Jihomoravského kraje ve výši 40 000,- Kč na vybavení
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Otnice.

Schválilo změnu připojení na internet na obecním úřadě
z vytáčeného ISDN na pevné vysokorychlostní připojení
ADSL.

Zastupitelstvo schválilo záměr získat budovu č. p. 479
(Stavoartikel) na stavební parcele č. 353/6 a 349/3 a p. č.
353/7, 349/2, 353/2.

Schválilo návrh Rámcové smlouvy s Jihomoravskou plyná-
renskou a.s. Brno na spolufinancování STL rozvodů. (Nabídka
zní na spolufinancování 50% nákladů, mimo přípojek).

Schválilo prodej pozemků p. Chvátalovi Pavlovi, Severní
518, 683 54 Otnice, na výstavbu rodinných domů za cenu
33,- Kč/m2.

Jednalo se o pozemky: 994/4, 994/5, 994/6, 994/7, 994/8,
994/9, 994/14, 994/15, 994/16, 994/17, 994/18

Schválilo také koupi pozemku p. č. 615/1 o výměře 
2 415 m2, od manželů  Chvátalových, Severní 518, 683 54
Otnice, za cenu 33,- Kč/m2. (za DD).

Zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu mezi obcí
Otnice a správcem konkurzní podstaty úpadce Stavoartikel
a.s., Otnice 479, na pronájem části budovy Stavoartikel, kde
je umístěno přijímací zařízení pro kabelovou televizi.

Rozhodlo o nákupu nového počítače na provoz Infokanálu.
Dosavadní PC byl přidělen do užívání p. Lattenbergové A.

ČERVEN
Rozhodlo o přidělení bytu v budově základní školy p. uči-

telce Benušové z Lovčiček (byt po Mgr. K. Halouzkové).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení vlády č. 337/2004

Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
V souladu s tímto nařízením a na základě ust. § 84, odst. 
2, písmene r, zákona č. 128/2000 Sb., stanovilo měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstev a předsedům
výborů s účinností od 1. 5. 2004.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že součástí Základní školy
Otnice, okres Vyškov, je školní jídelna-výdejna, kde se vydá-
vá strava pro žáky a zaměstnance mateřské školy a uložilo
starostovi zajistit podání žádosti o dodatečné zařazení této
součásti do sítě škol a školských zařízení s účinností od 1. 9.
2004.

Zastupitelstvo v souladu s doporučením komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek schválilo výsledné pořadí nabídek
na akci: Regionální sportovní a rekreační centrum Otnice,
SO-03, SO-05.

1. PROS-RS s.r.o. Brno      nabídková cena 5 510 953,- Kč
2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno                  5 645 301,- Kč
3. Moravostav a.s. Brno                           6 443 877,- Kč
4. Pragosport a.s. Praha                         7 107 808,- Kč
a výsledné pořadí nabídek na akci: Infrastruktura pro

výstavbu RD v lokalitě Pod Vodárnou.
1. Přemysl Veselý s.r.o Brno nabíd. cena 8 829 101,- Kč
2. VHS Břeclav                                    9 776 353,- Kč
3. Inženýrské stavby Brno s.r.o. 9 533 554,- Kč
4. Skanska CZ s.r.o. Brno                    10 602 943,- Kč
Zastupitelstvo schválilo podnikatelskou půjčku ve výši 

450 000,- Kč panu Jaroslavu Bělehrádkovi, bytem Pančava
121, 683 54 Otnice.

Schválilo návrh smlouvy s f. TEFA s.r.o., Brno, na vypra-
cování projektu stavebních i technologických úprav školní
kuchyně.
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Vzalo na vědomí výsledky voleb v obci do EP, které se
uskutečnily ve dnech 11. - 12. 6. 2004.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o spuštění II.
etapy IDS, do které je zahrnuta i naše oblast (od Dambořic do
Brna a spojení na Slavkov).

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2004.
Navýšení příjmů o částku   5 869 200,- Kč
Navýšení výdajů                   5 869 200,- Kč
Obec Otnice obdržela rozhodnutím Zastupitelstva JMK

dotaci ve výši 1 mil. Kč na Regionální sportovní a rekreační
centrum a dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, dotační
titul 8 - úroky z úvěru, ve výši 100 tis. Kč.

Zastupitelstvo pověřilo předsedu Výboru rozvoje obce
ing. Horáka prováděním technického dozoru investora na akci
budování sportovního areálu SO3, SO5.

Obec Otnice obdržela od MMR dotaci z Regionálního pro-
gramu podpory hospodářsky slabých a strukturálně postiže-
ných regionů ve výši 1 mil. Kč, na Regionální sportovní
a rekreační centrum SO3, SO5.

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s JME Brno o úhradě
oprávněných nákladů spojených s výstavbou a úpravami
distribuční soustavy. Obec se zavázala poskytnout JME přís-
pěvek ve výši 1 406 062,- Kč na zajištění připojení 37 RD.

Schválilo Rámcovou smlouvu s JMP Brno o způsobu spo-
luúčasti JMP na financování STL rozvodů. (Příspěvek ply-
nárny 100 tis. Kč.)

Rozhodlo zadat f. Silnice Brno zakázku na opravu chodní-
ku a to v části od křižovatky ul. Dědina po stánek p. Pitrona
se zeleninou a na straně druhé podél pohostinství
u Markového uvedené silnice (výstup a nástup pro autobusy). 

Chodník podél parku sv. J. Nepomuckého pak taktéž pře-
dělat na zámkovou. (Celkové náklady obce 86 009,- Kč).

Uložilo Finančnímu výboru vypracovat analýzu výdajů
v návaznosti na rozpracované investiční akce a návrh jejich
financování ve vztahu k rozpočtu obce v roce 2004.

SRPEN
Projednalo výsledky hospodaření obce za I. pololetí 2004.
Schválilo záměr koupi pozemků p. č. 839 a 1000/7 od

Pozemkového fondu České republiky.
Rozhodlo přidělit volný byt č. 5 v obecní bytovce sl. Lucii

Petrasové bytem Mokrá 321, která nastoupila od 1. 9. 2004 na
místo učitele v základní škole.

Vzalo na vědomí přidělené dotace z PRV JMK pro Svazek
obcí Ždánického lesa a Politaví, na akce:

- Jednotné značení obcí svazku (nositelem dotace je obec
Němčany)

Obce se bude podílet částkou 3 090,- Kč
- Poradce svazku (obec Bošovice), vybrána f. Agris Brno

(podíl obcí 3 000,- Kč)
- Brožurka o regionu (obec Milešovice)

Příspěvek obce asi 10 000,- Kč, při počtu 100 ks/obec.
- Strategická rozvojová studie regionu (Velešovice)

Zastupitelé odsouhlasili mimořádné příspěvky na dotační
tituly svazku.

Do předčasného důchodu odešla dlouholetá pracovnice
obecního úřadu p. Vojáčková Jarmila, na uvolněné místo od 
1. 9. rozhodlo zastupitelstvo přijmout p. Janu Pavlovcovou,
Otnice 120.

Schválilo Smlouvu s Ústavem archeologické památkové
péče Brno o provedení záchranného archeologického průzku-
mu v lokalitě Pod Vodárnou. (5000,- Kč) (vzít zprávu)

Obec zakoupila nový křovinořez pro sečení travnatých
ploch v obci.

ZÁŘÍ
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti

ZŠ Otnice ve školním roce 2003-2004.
Schválilo „Smlouvu o převzetí investorské činnosti“

s Jihomoravskou energetikou a.s. Brno. Předmětem smlouvy
byl objekt SO 08 - Elektro NN s úpravou trafostanic v lokali-
tě Pod Vodárnou.

Zastupitelstvo schválilo změny na stavbě SO3, SO5 sport.
areálu:

- oddělovací zídka od zahrad bude provedena z okrasných
betonových tvárnic dle nabídky f. Brož Otnice, a bude
v přední části prodloužena v délce základu

- v zadní části do polí bude proveden asfaltový výjezd
z hřiště

- rozvod a sloupy veřejného osvětlení budou umístěny do
poloviny břehu nad terasou a sloupy budou jiného typu (vyšší)

- bude provedena úprava i přední části (z ulice Školní) a to
nadezdívkou základu z okrasných tvárnic a oddělovacím plo-
tem vysokým 3 m.

Zastupitelstvo ocenilo nabídku p. Brože na dodávku mate-
riálu na uvedenou stavbu za velmi výhodnou cenu.

Schválilo příspěvek pro TJ Sokol na zabezpečení financo-
vání „Regionálního sportovního a rekreačního centra“, sta-
vební objekt SO 06 ve výši 100 tis Kč.

Vzhledem k neustálým problémům s napájením zesilovače
kabelové televize v ulici Chaloupky rozhodlo zastupitelstvo
provést úpravu napájení TKR v ulici U Parku a Chaloupky
z centrálního zdroje.

Schválilo výměnu okapových rýn a svodů v uliční části
Katolického domu.

Rozhodlo zadat demolici RD 111 p. Klvačovi Fr. OSVČ,
Otnice 417, který bude zodpovídat za bezpečnost a řádný
průběh demolice. Obec nabídla stavební materiál občanům
bezplatně za odvoz.

Zastupitelstvo schválilo změnu podpisového práva pro ban-
kovní převody za obec u Komerční banky pro tyto osoby:
Pavel Prokop, Anna Lattenbergová, Ing. Bubla, Věra Kalou-
dová.

V platnosti dále zůstávají dva podpisy a razítko.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Smlouvu o převzetí

investorství a darování“ mezi obcí Otnice a Jihomoravskou
plynárenskou a.s. Brno.

Předmětem smlouvy bylo předání a převzetí práv a povin-
ností investora na stavbě „Infrastruktura v lokalitě Pod
Vodárnou, Otnice - obj. SO 04 plynovod“

Na zajištění financí k získání budovy č. p. 479, rozhodlo
zastupitelstvo přijmout úvěr do výše 3 mil. Kč.

ŘÍJEN
Obec obdržela dotaci z Jihomoravského kraje na Regio-

nální sportovní a rekreační centrum ve výši 1 mil. Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo provést opravy obecního bytu v ZŠ

č. p. 352. Bylo nutno provést kompletní výměnu odpadů,
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položení nové dlažby do koupelny, WC a předsíně WC,
výměnu vanové a kuchyňské baterie.

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost na Jihomoravský kraj
o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč z Fondu roz-
voje bydlení na budování infrastruktury pro výstavbu RD
v lokalitě Pod Vodárnou.

Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků p. č. 838 a p. č.
1008, od p. Šáška Zdeňka, bytem 602 00 Brno, za cenu 
25,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo přijetí daru od p. Aleny Obrové,
Dědina 127, Otnice a to pozemky p. č. 1637 a 1638 s tím, že
veškeré vzniklé náklady s přijetím daru uhradí obec.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 455 panu Šte-
fanu Babejovi, Pančava 124, Otnice.

Dne 14. 10. 2004 se konalo veřejné zasedání, na kterém
zastupitelstvo schválilo:

- Zprávu o činnosti zastupitelstva obce od 1. 1. do 30. 9.
2004

-  Zprávu o hospodaření obce za I. pol. a III. Q. 2004
-  Zprávu o plnění plánu akcí k 30. 9. 2004
-  Rozpočtové opatření č. 2/2004
-  Obecní vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích
Rozhodlo dopracovat projekt sp. areálu SO 05 o přístřešek

nad stoly a lavice pro občerstvení a požádat stavební úřad
Slavkov o změnu stavby před dokončením.

Rozhodlo neprovádět asfaltový výjezd ze hřiště v zadní
části stavby SO 03. Skladba povrchu bude: asfaltový recyklát
zavibrovaný do podloží ze štěrku (33-64 mm) a na něj asfal-
tový beton výšky 6 cm.

Rozhodlo také podat žádost o dotaci na Jihomoravský kraj
v programu Podpory infrastruktury v oblasti tělovýchovy
a sportu na rok 2005. (SO 01, SO 02)

Zastupitelstvo se zabývalo výší nájmu na fotbalovém hřiš-
ti, tenisových kurtech i tělocvičně pro TJ Sokol Otnice.
Rozhodlo provést úpravu nájmů od 1. 1. 2005.

Nájemné fotbalového hřiště bude činit 40 tis. Kč/rok.
Nájemné víceúčelového hřiště s umělým povrchem bude

činit 40 tis. Kč/rok.
Vzalo na vědomí termín podání nabídek výběrového řízení

na získání budovy č. p. 479 (22. 11. 2004). Výše jistiny 
1,3 mil. Kč. Podmínkou byl akceptovaný a podepsaný návrh
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo rozhodlo podat nabídku do výběrového říze-
ní s nabídkovou cenou 2,5 mil. Kč.

Vzalo na vědomí vrácení půjčky od 1. FC Brno ve výši 
9 mil. Kč. Dne 19. 10. byla tato částka připsána na účet obce.

Následně pak bylo s 1. FC Brno dohodnuto a zastupitel-
stvem schváleno:

Vrácená půjčka (jistina) bude počítána ve výši 
8 284 932,- Kč a zbývající částka do 9 mil. Kč,
(t. j. 715 068,- Kč), bude započítána jako splátka úroků ke dni
19. 10. 2004 (vrácení jistiny).

Částka ve výši 715 068,- Kč bude pak dále vedena jako
půjčka obce u a.s. 1. FC Brno od 19. 10. 2004 a bude úroče-
na sazbou 7% p.a.. Tato půjčka bude splacena do 30. 6. 2005.

LISTOPAD
Starosta informoval zastupitele o rozhodnutí zastupitelstva

Jihomoravského kraje ze dne 4. 11. 2004 poskytnout naší

obci bezúročnou půjčku z FRB ve výši 1 000 000,- Kč na
budování infrastruktury v lokalitě Pod Vodárnou.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci z valné hromady
společnosti Reavifi, ve které je obec spolupodílníkem.
Společnost hospodařila se ztrátou asi 180 tis. Kč a dluh stále
narůstal. Valná hromada se proto usnesla prodat veškeré
vybavení a ukončit činnost společnosti. V případě, že se
nepodaří rozprodat majetek, případně podaří, ale za nižší
cenu, jak dělají dluhy, bude nutné, aby společníci uhradili
vzniklou ztrátu.

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje společnosti Reavifi
s.r.o., Vyškov.

Zastupitelé vzali na vědomí výsledky voleb do zastupitel-
stva JMK v obci Otnice.

Starosta podal informaci o výsledku voleb v kraji a rozdě-
lení mandátů v zastupitelstvu kraje. Současně informoval, že
se stal krajským zastupitelem.

Zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování videokazety
o naší obci, kde by byly zachyceny pořádané akce v roce
2005. Z podaných nabídek na zpracování kazety vybralo ZO
pana Břetislava Petra, Blansko, s nabídkovou cenou 175 tis.
(Smlouva je podepsána na 30 akcí = 150 tis.).

Předseda finančního výboru informoval zastupitele
o vyhodnocení nabídek na poskytnutí úvěru obci k získání
budovy č. p. 479 (Stavoartikel).

Zastupitelstvo obce schválilo návrh finančního výboru
a rozhodlo o přijetí úvěru od ČS spořitelny:

1. Česká spořitelna a.s.
2. Komerční banka a.s.
3. Volksbank CZ a.s.
Úvěr bude s pohyblivou úrokovou sazbou PRIBOR 1 M +

0,2/ p.a. Doba trvání úvěru 5 let. Zajištění úvěru -
Blankosměnkou. Úhrada jistiny od roku 2007, kdy obec spla-
tí devizový úvěr od VB. Do roku 2007 hradí obec pouze
úroky. Splácení jistiny je možné i dříve, dle finančních mož-
ností obce.

Kauci podmiňující podání nabídky ve výši 1,3 mil. Kč, slo-
žila obec ze svého účtu a ta ji po zaplacení celé kupní ceny
z úvěru byla vrácena.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo s firmou PROS-RS s.r.o. Brno, kterým se
mění termín dokončení prací na Regionálním sportovním
a rekreačním centru (SO 03, SO 05) na 30. listopad 2004
a celková cena díla na částku 5 512 762,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2004.
Navýšení příjmů i výdajů o částku 10 750 400,- Kč.
Projednalo závěry dílčího přezkumu hospodaření obce za

rok 2004 a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uve-
dených v zápise. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závě-
rečný účet obce za rok 2003 s vyjádřením „bez výhrad“.

Projednalo a schválilo odměny zaměstnancům obce za rok
2004.

PROSINEC
Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2004 - pře-

suny mezi jednotlivými výdajovými položkami.
Schválilo částku 15 000,- Kč na nákup nových knih do

obecní knihovny v roce 2005. Nákup se bude realizovat přes
knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově.
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Zastupitelstvo rozhodlo zařadit do plánu akcí na rok 2005
zahájení prací na zpracování územního plánu obce Otnice.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení firmy REAL
SPEKTRUM Brno, která zajišťovala výběrové řízení pro
správce konkurzní podstaty úpadce Stavoartikel a.s. Otnice,
že nabídka obce Otnice ve veřejném výběrovém řízení na zís-
kání budovy č. p. 479 za cenu 2,5 mil. Kč byla vybrána jako
nejvhodnější.

Zastupitelstvo schválilo koupi budovy č. p. 479 na stavební
parcele 349/3 a 353/6 a pozemků p. č. 349/3, 353/6, 353/7,
349/2, 353/3 od správce konkurzní podstaty úpadce společ-
nosti STAVOARTIKEL a.s., vše za cenu 2,5 mil. Kč.

Projednalo a přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 „O sta-
novení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákla-
dů mateřské školy a školní družiny při Základní škole (ZŠ).“
s účinností od 1. 1. 2005. (dopad přijetí nového školského
zákona).

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 24101 s firmou Přemysl Veselý s.r.o. Brno,
kterým se stanovuje rozsah více prací na uvedené stavbě
v celkové částce celkem 545 834,- Kč + DPH.

Vzalo na vědomí zpracovaný projekt na rekonstrukci škol-
ní kuchyně od f. TEFA Brno. Celkové náklady na rekon-
strukci by měly činit 4 175 170,- Kč.

Schválilo rozpočtové provizorium, kterým se bude obec
řídit do schválení řádného rozpočtu na rok 2005.

Starosta informoval zastupitelstvo o jednání se zástupci
firem VaK Vyškov a TENZA Brno dne 15. 12. 2004.
TENZA Brno nabízí zpracování projektové dokumentace na
ČOV pro stavební povolení. Pokud dojde k dohodě na finan-
cování projektu (asi 600 tis. Kč.), hradila by každá strana 1/3
nákladů.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr podílet se na nákladech
pro vypracování projektové dokumentace čističky odpadních
vod v obci ke stavebnímu povolení do výše 1/3 nákladů (asi
200 tis.) Kč.

Zastupitelstvo schválilo záměr poskytnutí daru firmě
Jihomoravská plynárenská Brno a.s. a to 8 ks domovních pří-
pojek STL plynovodu se všemi součástmi a příslušenstvím
včetně 4 ks ochranných trubek pro založení přípojek v lokali-
tě Pod Vodárnou v celkové ceně 214 434,- Kč.

Zabývalo se novým školským zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od 1. 1. 2005
a jeho dopad pro zřizovatele škol a školských zařízení.

Schválilo rozpočtové opatření č. 5/2004. Příjmy i výdaje se
navyšují o částku 4 138 000,- Kč.

Projednávalo celkové zhodnocení roku 2004, které předne-
sl starosta.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
v roce 2004 zapojili do společenského, kulturního a sportov-
ního dění v naši obci ať jako organizátoři, případně jinou
formou. Bez činnosti těchto občanů, bez jejich obětavosti, by
naše obec nedokázala společenskou činnost držet na tak
vysoké úrovni.

PAVEL PROKOP
starosta

Z Jihomoravského kraje:

Sbor dobrovolných hasičů 49 013,- Kč
Úroky z úvěru PRV JMK 100 000,- Kč
Základní škola 8 737 960,- Kč
Regionální sportovní a rekreační centrum 2 000 000,- Kč
Volby 45 307,60 Kč
Bezúročná půjčka na infrastrukturu 1 000 000,- Kč

Z Ministerstva pro místní rozvoj:

Regionální sportovní a rekreační centrum 1 000 000,- Kč
Infrastruktura pro výstavbu RD 1 280 000,- Kč

Z Úřadu práce Vyškov:

Veřejně prospěšné práce 418 799,- Kč

Z Českomoravské hypoteční banky:

Státní příspěvek na hyp. úvěr 64 536,- Kč

Dotace celkem     14 695 615,60 Kč

Z toho:
Bezúročná půjčka 1 000 000 Kč

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Když narodí se človíček maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách.
Maminko, ty k těm darům
zakrátko dar řeči přidáš nemluvňátku.

V roce 2004 se narodilo 15 děvčat a 6 chlapců.

1/ Horáková Kateřina
2/ Horáková Denisa
3/ Kašpaříková Eliška
4/ Krausová Kamila
5/ Pavlíčková Tereza
6/ Hoffmannová Veronika
7/ Šebečková Simona
8/ Skaláková Aneta
9/ Sedláková Barbora

10/ Menoušek Petr
11/ Bočková Karolína
12/ Peksa Pavel
13/ Novák Šimon
14/ Šimandlová Natálie
15/ Loferdjuk Petr
16/ Sekanina Adam
17/ Kosíková Alena
18/ Ráb Daniel
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19/ Hofrová Zuzana
20/ Šebrová Vendula
21/ Borovičková Tereza
22/ Sedláková Eliška - 2003

Mládí je nádherná úzkost před prvním vlastním krokem po
zemi - ale i hladová pýcha vyšlapovat si po ní jako král.

Blahopřejeme. Výbor sociálně zdravotní

SŇATKY V ROCE 2004

O lásce každý sníme nejsladší.
Přijď - toužíš - veď nás, rozsviť, zkrásni!
A pak se sejdeš s prózou místo s básní
a za rok za dva sklízíš bodláčí.

Milan Šnoblt, Otnice 
Petra Pařízková, Brno 31. 1. 2004

Jiří Borovička, Měnín - 
Eva Tišerová, Otnice 27. 3. 2004

Zdeněk Buchta, Brno - 
Karla Havlíčková, Otnice 26. 4. 2004

Však šťasten buď, když najdeš ženu,
jež snu tvého bílé nepošlape kvítí,
s níž život jak den krásný prožiješ
- že jenom smrt vás může rozloučiti.

Blahopřejeme. Výbor sociálně zdravotní

ŠTĚSTÍ
Já víc nic si nepřeji,
jen stále s tebou být,
do očí se ti dívat 
a štěstí s tebou mít. 
Náš život je tak báječný,
až mě to někdy leká,
vždyť z naší lásky veliké,
stane zrození člověka. 
Čeká nás štěstí i starosti,
mít dítě je radost krásná,
spolu budem ho chránit,
ty s námi budeš šťastná. 
Nic jiného si nepřeji,
jen stále s vámi být,
celý život o Vás pečovat 
a šťastně s vámi žít. D. Tišerová

MÁJ
Příroda se probudila a dělá si vrásky,
jestli bude letos z jara pro všechny dost lásky. 
Zelená se osení, probouzí se lesy, háj,
hledáme v tom znamení, propuknul nám v srdci máj. 
Nový život začíná, všechno má svůj řád,
i ten, kdo se mračívá, láskou chce se hřát. 
Zelená se osení, máme v srdci máj,
láska vždycky ocení, že život s ní je ráj.

D. Tišerová

JUBILANTI V ROCE 2005

Štěstí se skládá z tisíce malých radostí.

p. Fellmayerová Jarmila 
p. Dobšák Cyril 
p. Sajtlová Marie 
p. Šnobeltová Valeriána 
p. Partyková Aloisie 
p. Březová Josefa 
p. Zalabová Marie      
p. Zugarková Jenovéfa      
p. Mezuláníková Františka      
p. Jelínková Emilie     
p. Heřmanská Aloisie     
p. Kotrlová Věra     
p. Kampas Jan     
p. Divácký Jaroslav      
p. Procházka Oldřich      
p. Kiršová Františka      
p. Mullerová Emilie 
p. Šebestová Jarmila.     

Ve Váš slavnostní den je i pro nás milou příležitostí Vám
blahopřát.

Výbor sociálně zdravotní

OBČANÉ, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2004 OPUSTILI

Vyřiďte pozdrav každému, kdo měl nás rád,
nám už se nikdy nerozední, budeme teď věčný spánek spát.  

1/ p. Božena Čechová 7. 1. 2004 Otnice
2/ p. Františka Zehnalová  21. 1. 2004 Otnice
3/ p. Vladimír Bláha 12. 2. 2004 Brno
4/ p. Jana Jelínková 18. 2. 2004 Otnice
5/ p. Růžena Vokálová 7. 4. 2004 Otnice
6/ p. Jan Jurásek 15. 4. 2004 Otnice
7/ p. Marie Patloková  30. 5. 2004 Otnice
8/ p. Vincenc Fiala 18. 5. 2004 Otnice
9/ p. Anna Kosíková 22. 6. 2004 Otnice

10/ p. Františka Trávníčková 6. 7. 2004 Otnice
11/ p. Anežka Nováková 28. 7. 2004 Otnice
12/ p. František Horáček 9. 8. 2004 Otnice
13/ p. Václav Černý  13. 8. 2004 Brno
14/ p. Štěpánka Wágnerová  16. 8. 2004 Otnice
15/ p. Josef Svoboda  8. 11. 2004 Otnice
16/ p. Mojmíra Oprchalová  24. 11. 2004 Otnice
17/ p. Zdeněk Blatný 15. 12. 2004 Otnice

Výbor sociálně zdravotní

PROČ?
Proč všechno je tak pomíjivé,
proč nic netrvá věčně,
proč krásné časem zevšední,
proč nechováme se vděčně?
Proč nás lásky opouštějí,
proč zas hledáme hezčí,
proč myslíme si, že nás chtějí,
proč až příští časy budou lepší?
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Proč nemilujeme to, co máme,
proč své síly cizím dáme,
proč doma nás pak postrádají?
Proč děti nás opouštějí,
proč bez citu velmi strádáme,
proč bez nás životem jít chtějí,
proč starosti jejich neznáme?
Proč všechno je marné snažení,
proč život špatně žijeme,
proč láska vždycky zevšední
proč s pocitem viny zemřeme?
PROČ PRAVÉ LÁSCE SE SVĚT ZNOVU UČIT MUSÍ?

D. Tišerová

To nejlepší ze života dobrého člověka,
jsou malé bezejmenné zapomenuté činy, laskavosti a lásky.  

Vzpomínáme.

Slovní hrátky - dostanem se do dějin.
GROBIÁN = hrubý člověk, neznalý slušného chování. Zdá

se, že zejména v 16. století mravy poněkud zhrubly.
Dosvědčují to pojednání o tom, jak by se měl člověk v urči-
tých situacích chovat, aby mohl být považován za slušného.
Zřejmě se však míjela očekávání účinkem a proto vznikl trend
zcela opačný - žertem, nadsázkou a ironií nevhodné chování
zesměšnit a tím lidi donutit, aby si uvědomili, že se v určitých
situacích chovají nepřístojně a v rozporu s tím, co bylo pova-
žováno za „slušné chování“. Zřejmě nejznámějšími  byly ty
pasáže, které obsahují „návody“, jak se nemá grobián chovat
u stolu: „není vhodné do mísy sahat, mysl jen k jídlu upírat,
jak by se mohl jen sám nacpat, na jiného nedbá, na ubrus jídlo
vyhazuje, v horké polévce rychle lžičkou míchá, hází kosti
pod stůl a dělá mnoho věcí, které jsou nepěkné, proto to slovo
„grobián“.

Být grogy = původně opilý grogem, nyní ve sportu vyčer-
pán, neschopný dalšího boje.

Být na huntě = být na dně, na mizině, „ve psí“.
Být na štíru = nesrovnávat se s něčím nebo s někým, něco

neumět.
Damoklův meč = symbol trvalého ohrožení a nebezpečí,

i připomínka toho, že štěstí je vrtkavé.
Člověk dvou tváří = symbol dvojakosti, obojakosti.
Danajský dar = dar, který přináší víc škody než užitku,

působí zlo, zkázu a záhubu.
Lže jako baron Prášil = vymýšlí si neuvěřitelné, fantastic-

ké historky.
Mafián =  člen tajné, nelegální organizace.

Co si dáme? Brambory a jejich kuchyňská úprava.     
Pro zachování maxima vitamínů je nejvhodnější vaření

brambor ve slupce, kdy jich zůstává zachováno až 90 %.
V bramborách vařených bez slupky zůstává zachováno těchto
látek maximálně 80 %, a pokud je smažíme nebo ohříváme,
může jejich obsah klesnout až na 20 %.

Několik dalších užitečných zásad: k vaření ve slupce pou-
žíváme menší kvalitní brambory stejné velikosti.      

U starších brambor před vařením slupku nařízneme.      
Na bramborovou kaši nejsou vhodné rané brambory, ale

použijeme velké pozdní brambory moučné konzistence.
Před vařením je dokonale zbavíme všech skvrn a oček.
Rané brambory vaříme ihned po oškrabání. Koncem zimy
brambory raději loupejte a pečlivě odstraňujte zelené části
a klíčky obsahující jedovatý solanin.       

Škrabky a struhadla používejte pokud možno nerezové.
Pokud brambory skladujete delší dobu, dbáme na to, aby

byly v úplné tmě.      
Optimální teplota pro skladování brambor je 3-5 °C.       
Při teplotách 1°C brambory rychle sládnou.       
Pro pečení ve slupce používáme středně velké brambory

kolem 150 g, které dobře očistíme, propícháme vidličkou,
osolíme a pečeme ve vyhřáté troubě 45-60 minut.
Brambory pečené ve slupce můžeme před pečením krátce
povařit.      

K vaření bez slupky používáme menší podlouhlé hlízy,
které vaříme pokud možno vcelku (aby neztratily vitamíny
a výživné látky).       

Doba vaření velkých brambor je 35 - 45 minut.      
Pokud vodu, ve které brambory vaříme, mírně okyselíme,

uchováme v nich více vitamínu C.       
Kaši připravujeme „šťoucháním“ nebo šleháním, použití

mixéru není vhodné, neboť noži rozmixovaná kaše má lepi-
vou konzistenci a horší chuť.       

Nejvíce vitamínů a minerálů se u brambor nachází těsně
pod slupkou.      

Pokud brambory po oloupání nemůžeme ihned uvařit, zali-
jeme je studenou vodou, aby nečernaly.      

Brambory na rozdíl od těstovin vaříme v co nejmenším
množství vody, aby ztratily co nejméně hodnotných látek.       

Na každý kilogram brambor dáme dvě kávové lžičky soli.    
Uvařené brambory ihned slijeme a necháme je pod poklicí

dojít.     
Pokud pečeme v troubě oloupané brambory, potřeme je

napřed olejem.       
Brambory smažíme v oleji rozehřátém na 180-200 °C.      
Před smažením z pokrájených brambor odstraníme přeby-

tečný škrob máčením ve studené vodě (až 1 hodinu) a pak je
dobře osušíme.       

Brambory musíme smažit ve velkém množství tuku, aby po
jejich vložení příliš nezchladl.      

Brambory osolíme až po usmažení.       
Pokud nám brambory namrznou a zesládnou, necháme je

několik dnů v pokojové teplotě, čímž obsah cukru opět klesne.

POMAZÁNKY, PŘEDKRMY, NÁDIVKY
Bramborová pomazánka.
Suroviny: 500 g brambor, 100 g měkkého salámu, 100 g

taveného sýra, 100 g másla, 1/2 cibule, sůl.     
Příprava: Ve slupce uvařené brambory oloupeme, rozmač-

káme a rozmícháme s máslem a taveným sýrem. Pak do
pomazánky vmícháme na malé kostičky nakrájenou uzeninu
a nasekanou cibuli. Nakonec směs osolíme a podle chuti oko-
řeníme. Pomazánku můžeme vylepšit přidáním trochou keču-
pu a pálivé papriky nebo tabasca.
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Bramborové tvarůžky.
Suroviny: 1 kg brambor, 200 ml kyselého nebo acidofilní-

ho mléka, 1 lžička soli.     
Příprava: brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a jemně

nastrouháme. Přilijeme k nim normální nebo acidofilní
mléko, vše osolíme, promícháme a necháme pět dní odležet.
Pak hmotu dobře uhněteme a vypracujeme z ní drobné váleč-
ky. Necháme je oschnout, naskládáme je do nádoby a nechá-
me v chladu ještě 14 dnů odležet. Pak můžeme tvarůžky
podávat. Čím jsou starší, tím jsou chutnější!     

Párek v bramborovém těstíčku.
Suroviny: 500 g tenkých párků, 500 g brambor, mletý černý

pepř, 25 g hladké mouky, 100 g strouhanky, 1 vejce, olej na
smažení.

Příprava: Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě do-
měkka. Rozmačkáme je, ochutíme solí, pepřem a necháme
vychladnout. Povrch párků propícháme vidličkou a na pánvi
nebo grilu je do červena opečeme. Těstem z rozmačkaných
brambor obalíme jednotlivé párky. Pak je vyválíme v mouce,
rozšlehaném vejci a strouhance a smažíme je v dostatečné
vrstvě oleje nebo ve fritovacím hrnci. Hotové krokety položí-
me na papírové ubrousky, které odsají přebytečný tuk
a necháme je dojít v troubě vyhřáté na 110 °C. Pokrm podá-
váme se zeleninovým salátem.   

Výbor sociálně zdravotní

Připravme se na dobu letního slunění. První doteky jarního
sluníčka jsme si již užili v dubnu - je to krása, co říkáte. Nyní
nastává čas, kdy se můžeme účinně a zodpovědně připravit na
letní slunění. Jednak je nutné mít stále na paměti to, že i ve
městě svítí slunce a ohrožuje nás úplně stejně jako na mořské
pláži a kupme si slušivé kloboučky, klobouky, čepice s kšil-
tem, obnovme slávu slunečníků, prostě zabraňme co nejvíce
ostrému slunečnímu osvitu. I rozptýlené či odražené paprsky
slunce dokáží s naší kůží parádně „zacvičit“! V tuto roční
dobu již náš make-up není tak výrazný jako v zimě, což
s sebou nese i to, že se objevují (díky ostrému slunečnímu
světlu) různé drobné vady na kráse. Má rada zní: doplňovat
vodu, doplňovat vodu! Pořiďte si malý flakónek s rozstřiko-
vačem a do něj nalijte převařenou vodu buď s několika kap-
kami Fytomine-rálu nebo v případě velmi citlivé či přesušené
pokožky s několika zrníčky Biometralu. Tímto roztokem si
mlžte obličej a dekolt několikrát denně a v případě, že pracu-
jete pod klimatizací, mlžte celoročně. To je doporučení i pro
alergiky. Oba tyto roztoky můžete vstřikovat také na nosní
sliznici před a během setkání s alergenem - výrazně zmírníte
příznaky senné rýmy. V květnu rozkvétají plané růže a jablo-
ně - sbírejte jejich poupata a květy. A pokud narazíte na ještě
nerozvité pupeny, ať šípků nebo jabloní, neváhejte a snězte je.
Je to jeden z nejúčinnějších přírodních očistných prostředků,
který existuje. A z rozvitých pupenů či květů si můžete doma
udělat buď pleťovou vodu nebo masku.      

Pleťová voda: 2 hrsti poupat a květů mírně podrtíme váleč-
kem a necháme zabalené v igelitu 2 hodiny v lednici. Potom
je zalijeme převařenou vychladlou vodou tak, aby byly poto-
peny. Necháme za oknem přikryté 2 dny louhovat, občas pro-
třeseme. Po dvou dnech přecedíme přes plátýnko a slijeme do

lahvičky z tmavého skla. Uschovávejte v chladu! Hydratuje,
zklidňuje, vyživuje, napíná a rozjasňuje. A navíc úžasně
voní!

Pleťová maska: Postupujeme jako v předešlém receptu, až
na to, že poupata a květy nepřeléváme vodou, ale vmícháme
do žloutku (maska vyživující), medu (hydratující), jogurtu
(uklidňující). Pak naneseme na obličej a dekolt, necháme 20
minut působit. Mezitím se kocháme představou, jak nám to
bude večer neuvěřitelně slušet. A bude! Růžové lístky jsou
zcela nezbytná přísada do všech účinných nápojů lásky!
Důležité upozornění: V tuto dobu byste měli přestat používat
jakékoli přípravky s třezalkou tečkovanou - vyvolává fotosen-
zitivitu a mohli byste si přivodit sluneční ekzém. Ti z vás,
kteří jsou nositeli krevní skupiny A, měli by se vyhýbat beta-
karotenu. Nedoporučují žádné pilulky pro snadnější opalová-
ní či krémy - mohlo by to mít za následek zvýšenou krváci-
vost (spouštění krve z nosu, modřiny, varixy, hemeroidy,
menze). Chcete-li poradit s osobním problémem, můžete
zavolat na 604 213 712.

Květen je podle čínského kalendáře prvním letním měsí-
cem. Vlády se ujímá sezona tepla, vše co bylo zaseto, začíná
zdárně růst. A právě růst a pohyb jsou hlavními atributy léta.
Přidává se k nim k naší spokojenosti i radost a přátelství.
V roce Kohouta je společné setkávání s přáteli dokonce pod-
mínkou snadného dorozumění, takže bychom na ně neměli
zapomínat. Dodržovat zásady sezony je podle tradiční čínské
medicíny základním kamenem k harmonii, ke zdraví. Léto je
pro nás asi nejpříjemnější dobou. Vyběhnout ven, protáhnout
tělo ztuhlé zimním lenošením, to pro většinu živých organis-
mů rozhodně není žádným utrpením. Měli bychom brzy vstá-
vat a pozdě chodit spát, aktivitu by mělo podporovat i naše
stravování. Stále ještě není vhodný čas na každodenní přísun
studených salátů. Pro ty, kteří vidí zdravý způsob výživy ve
studených zeleninových jídlech, by bylo dobré zařadit teplé
prvky, například zázvor. Květen prožijeme pod vládou šťast-
ného, inteligentního a sečtělého HADA. Musíme se proto při-
pravit na velký výdej kreativní energie, která zpětně může
velmi vyčerpat prvek dřevo, vyjádřeno terminologií orgánů to
budou játra a žlučník. Nedostatek v játrech se může projevo-
vat u žen problémy s menstruací, u všech potom nechutí
k podrobnému plánování. Protivné může být i negativní půso-
bení zátěže na naše hlasivky. Ještě problematičtější je únava
žlučníku, jeho jangové dřevo nebude schopné rozhodnout.
A to samozřejmě v období, které máme prožít v běhu, ideál-
ní není. Měli bychom velmi citlivě na tyto úkazy reagovat
a okamžitě zařadit lehkou šetřící dietu, kterou známe z dopo-
ručení při rekonvalescenci po žloutence či mononukleóze,
tedy hlavně omezit tučná a smažená jídla, alkohol a kouření.
Kouření, zvyšující prvek kov, může napadnout nejen dřevo
jater a žlučníku, ale i zaplnit plíce, na které bude v tomto
měsíci působit enormní zátěž. Kov ovšem zvyšuje militant-
nost vůči okolí, ale také člověka vůči sobě samému. Slovo
„musím“ bychom měli vypustit ze slovníku a nahradíme-li je
slovem „chci“, zvýšíme navíc harmonii tepla sezóny.

Výbor sociálně zdravotní
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Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži,
Žofie je jejich kuchařka.

KVĚTEN

O původu jarních mrazíků, ale především ledových mužů
existují dodnes nejrozmanitější domněnky. Jeden z výkladů
uvádí, že na jaře prolétávají mezi Sluncem a Zemí mocné
meteorické roje, které brání plnému pronikání slunečního
záření na naši planetu a tím působí ochlazení. Jiný názor při-
čítá původ mrazíků rozpuštěním ledovců v polárních krajích
a plutí ledových ker hluboko na jih. Tato domněnka má nej-
více stoupenců, a proto se tedy na ni podívejme trochu blíže.
Mrazy tedy stále zůstávají velmi nebezpečným faktorem pro
pěstování ovoce, je proto nutné, věnovat větší pozornost pre-
ventivní ochraně.

Svatá Žofie políčka často zalije.      
Urban bývá studený pán.      
Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.      
Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.     
Většina vinařských pranostik k tomuto dni svědčí o tom, že

se jedná o patrona vinařů. Proto vinaři v tento den velmi
pozorné oko mívají, ačkoli častá zkušenost také nás v tom uji-
stit nemůže.     

O svatém Duše choď ještě v kožiše.     
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.     
Den sv. Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.     

ČERVEN

V červnu dlouhý den a krátká nit.      
O sv. Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.      
Červen dá jahody a seče kosami louky.     
O sv. Barnabáši bouřky často straší.      
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.     
Sv. Barnabáš - apoštol a mučedník (kolem Kristova naroze-

ní na Kypru + zemřel r. 61 tamtéž). Narodil se v židovské
rodině a je považován za zakladatele církve.     

Sv. Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.     
Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě

si nechválí.     
Na sv. Víta o půlnoci svítá.     
Sv. Vít dává trávě pít.      
Na sv. Jana bez deště - bude pěkně ještě.     
Na sv. Jana jahody do džbána!     
Sv. Ivan bývá plačtivý pán.     
Na sv. Aloise poseč louku a neboj se!     
Sv. Alois Gonzaga - řeholník (nar. 9. 3. 1568 v italském

Castiglione, zemřel 21. 6. 1591 v Římě). Narodil se v rodině
markýze a byl určen pro vojenskou dráhu. Přes odpor otce se
však světské kariéry zřekl a v 16 letech vstoupil do jezuitské-
ho řádu. Věnoval se studiu teologie a péči o těžce nemocné.
V roce 1725 byl prohlášen za svatého. Je patronem studující
mládeže a ochráncem proti moru, bývá zobrazován jako
mladý jezuita s lilií a křížem.    

Na sv Agripinu odpočívej jenom ve stínu.     
Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.      

Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí, bude poča-
sí pěkné a můžeme do přírody na tanec jíti.     

Na sv. Jana není noc žádná.     
Sv. Ivan bývá plačtivý pán.     
Sv. Jan Burian mlátí obilí bez cepů.     
Jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích sedm

neděl skrývá.     
Petr a Pavel hřiby nám nasel.     
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.     
Slunce peče - déšť poteče.     

ČERVENEC a SRPEN

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. Lidé se
radují létu a včely květu. Ženci na pole, včely z pole.     

Déšť na Prokopa - zmokne celá kopa.     
Sv. Markyta vede žence do žita.     
Na strništi klásek - zadrhne skřivanu hlásek.     
Svatá Máři vybírá hnízda komáří.     
Na Jakuba prvních brambor průba.     
O sv. Anně sedlák si žita nažne.      
Sv. Anna - chladno zrána.      
Sv. Jakub seče, Anna peče. Sv. Jáchym a Anna - rodiče

Panny Marie.     
O rodičích Panny Marie Jáchymovi a Anně se nedochovaly

žádné věrohodné informace. Jejich jména se poprvé objevila
v Jakubově apokryfu v souvislosti s narozením Panny Marie.
Jáchym bývá zobrazován s košem a dvěma holubicemi, Anna
většinou s Pannou Marií a Ježíškem.      

Co se v srpnu neuvaří ani v září se nezdaří. V srpnu již
nelze slunci mnoho věřit.     

Velká úroda hub věští bídu.      
Panny Marie nastoupení - vlaštoviček rozloučení.     
Jana stětí - vlaštovka od nás letí.     

ZÁŘÍ

Září víno vaří, říjen - víno pijem.     
Září jezdí na strakaté kobyle.     
Teplé září - říjen se mračí.     
Když ovoce zraje chleba nejvíce plesniví.     
Po sv. Matouši čepici na uši.     
Na sv. Václava bývá velká blata záplava.     
Sv. Václav zavírá zem.     
Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám zima.

Výbor sociálně zdravotní

Dne 2. 12. 2004 se začala cesta naší expedice do exotické
Argentiny. Cestu dlouhou 15 000 km jsme zvládli za 21 hodin
celkem pohodového letu.     

Brzy ráno následujícího dne jsme konečně byli na místě.
Přivítalo nás zamračené velkoměsto Buenos Aires. Po vyříze-
ní různých formalit (od výměny peněz po zapůjčení auta)
jsme se vydali na cestu směr provincie Patagonie. Všichni
členové expedice se již velice těšili na první botanický výpad
do skvostné přírody, bohužel zatím kolem nás byly samé
pastviny a argentinské zvíře číslo 1 kráva.      
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S přibývajícími kilometry se však postupně začal měnit ráz
krajiny a pastviny vystřídala pampa. Tento ekosystém již plně
vyhovoval našim požadavkům a také jsme se brzy dočkali
prvních pichlavých kuliček. Bylo to v Národním parku Lihuel
Calel, který patří k jedné z dominant La Pampy. Zde jsme
objevili krásné populace Gymnocalycium gibbosum
a Pterocactus kuntzei.     

Odpoledne jsem měli menší konflikt s místními rančery,
kterým jsme omylem vlezli na jejich privátní ranč. Situaci
velice pohotově zachránil jeden kolega, který rančerům
vysvětlil, že jsme z „National geografic“. Následně jsme
s rančery udělali pár foteček a s úsměvem se rozloučili.
Další naše cesta mířila ke hranicím Chile - Argentina. Díky
krásnému počasí jsme měli možnost vidět dominantu celé
Jižní Ameriky - horu Aconcaqua (6959 m). Našim cílem
v těchto tajemných končinách byla dominanta Patagonie,
vzácný to endemit Austrocactus patoganicus (který jsme měli
možnost pozorovat na několika lokalitách).      

Další den jsme opustili Patagonii a zamířili do provincie
Mendoza, která je mimo jiné známá svým skvělým vínem.
Postupně jsme si začali zvykat na každodenní chaos, který na
argentinských silnicích panuje (jezdí se na červenou a na kři-
žovatce má vždy přednost auto, které je rychlejší).      

Cílem našeho dalšího putování mělo být bájené místo Aqua
del Toro, které je postavené na řece Rio Diamante. Tohle veli-
ce dobře utajované místo totiž skrývá pravý botanický poklad
- Pyrrhocactus multicolorispinus. Ačkoliv jsme měli pouze
velmi kusé informace, tak se mám tenhle zapomenutý koutek
přírody nakonec povedlo najít. Toho dne se argentinskou
pampu linuly naše oslavné ódy. Večer, za odměnu jsme ochut-
nali pravé argentinské steaky a tímto gurmánským zážitkem
byl další den u konce.     

Po tomto velkém úspěchu byly dalším cílem lokality v pro-
vincii La Rioca. Nutno podotknout, že teploty zde každý den
šplhaly ke 45 stupňům, což je počasí vskutku ideální pro
práci v terénu. Brzy jsme však dostali nový impuls, kterým
byl Národní park Talampaya. Dominantou tohoto světově
známého parku jsou staleté populace Trichocereus pasacana,
tihle obři často dosahují výšky přes 3 metry a rostou zde na
každém kopečku.     

Ačkoliv nám to ani nepřišlo, byl první týden naší expedice
za námi. S výsledky jsme byli velmi spokojeni a všichni se už
těšili na průjezd pralesem, na jehož konci mělo být horské
středisko Amaicha del Valle, které se nachází ve výšce přes 
3 000 m. Pro mě osobně byl prales naprosto nepopsatelným
zážitkem a často jsem prostě stál s otevřenou pusou a jenom
koukal, a když kolem začali poletovat papoušci, měl jsem
pocit, že ani nedýchám.      

Po projetí pralesa krajina náhle změnila svůj ráz a před
námi byly horské pastviny. I zde ovšem rostou kaktusy. Za
všechny bych si dovolil jmenovat obrovské kulovité trsy
Soeherensia bruchii… Mgr. Jan Novák

V závěru minulého roku statutární město Havířov udělilo
Ocenění osobnosti kultury 2004 Doc. PhDr. Miloslavu
Navrátilovi CSc. za dlouholetý přínos městu v kulturní
oblasti. 

Z materiálu poskytnutých panem Milošem Navrátilem pro
otnickou „Kroniku“, se v rukopisné části (o dětství a mládí
Vzpomínek muzikologa Miloše Navrátila) dočítáme i o jeho
práci s dívčím sborem v otnickém kostele. Dále pak z obsáh-
lého slovníkového hesla v „Českém hudebním slovníku osob
a institucí“ (vyd. r. 2004) si lze udělat představu o jeho 40 leté
pedagogické hudební praxi v Ostravě i o publikační činnosti.
Vydal 4 knihy o dějinách evropské hudby, pro své studenty
sepsal skripta a v článcích v hudebních časopisech věnoval
pozornost především hudbě 20. století. Všechny velké úspě-
chy chlapce z malého venkova nás těší. Do Havířova posílá-
me gratulace a přání ,síly k další muzikologické práci.

Do knihy „Dějiny hudby“ vepsal toto věnování: Svou knihu
věnuji Otnicím, kde byla psána podstatná část textu. V průbě-
hu mnoha let vždy o prázdninách. 

Rádi přijmeme zprávy o úspěchu spoluobčanů současných
i téměř zapomenutých.

Už po páté jsme připravili pro naše děti v zimním období
ples. Tentokrát ve sportovním duchu. Takže se nejen tancova-
lo, ale i sportovalo! Taneční sál se během odpoledne několi-
krát proměnil v tělocvičnu. Děti válely sudy, dělaly kotrmel-
ce, hrály hokej i fotbal a nechyběla ani překážková dráha
a hod na cíl. Tradičně nemohla chybět tombola od sponzorů,
otnických organizací a rodičů. Všem děkujeme! Výtěžek
z plesu činil 7 400 Kč. Opět jsme ho rozdělili mezi otnické
děti. Poděkování na závěr všem maminkám, ale i tatínkům,
kteří každoročně dětem ples připravují.

Dana Sekaninová

V prvních únorových dnech, kdy nás příroda obdařila vel-
kými mrazy, k velké radosti dětí zamrzla i jezírka za
Otnicemi. Děti nelitují delší procházky za ves, jen aby si
mohly zabruslit nebo povozit na klouzačce. Je vidět, že jim
voda velmi chyběla. Po loňském koupání a neckyádě si užili
i bruslení.

Je škoda, že v loňském parném létě jsme pozapomněli na
mladé stromky, vysázené kolem vodních jezírek. Bez zalévá-
ní velmi strádaly, až mnohé z nich vyschly docela. Nesmíme
zapomínat, že umělý biotop člověkem vytvořený, musí být
člověkem také částečně udržovaný. I když se příroda dokáže
velmi často postarat sama o svoji obnovu, musíme jí v tom
pomáhat, aby náš rodný kraj byl pro nás stále tím nejhezčím.

D. Tišerová
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Ocenění našeho bývalého
spoluobčana Miloslava Navrátila

Sportovní ples pro děti 29. 1. 2005

Zima

UPOZORNĚNÍ
Uvidíte−li po obci běhat dva beránky

volejte ihned odchytovou službu
721 827 649 − 24 hodin denně

Kronikářka



V pátek 15. dubna čekaly s netrpělivostí všechny děti na
západ slunce, aby mohly se svými rodiči a prarodiči vyrazit
na procházku s lampiony. Rozsvícené lampiony proměnily
všechny děti ve světlušky. Průvod světlušek se vypravil
k rybníku, kde nás všechny čekalo velké překvapení. U hráze
rybníka odpočíval vodník! Slyšíte dobře, opravdový, nefalšo-
vaný vodník. Vrátila se k nám postava, kterou známe snad už
jen z vyprávění našich prababiček nebo z pohádek. A ten náš
vodník je ještě ke všemu hodný! Všechny děti od něj dostaly
sladkou odměnu. Tak mu ještě jednou moc děkujeme a přeje-
me mu, aby se mu v našem rybníku líbilo a doufáme, že se
s ním zase setkáme. Zajímalo by Vás, jak se žije vodníkovi na
prahu 21. století? Jestli stále sbírá dušičky? Kape mu ze šosu,
a nebo už má taky mobilní telefon? Možná že na tyto a další
otázky budeme mít odpověď už příště. Od koho jiného, než od
otnického vodníka!     

Na zdaru akce se podíleli: Obecní úřad, Sokol Otnice, cvi-
čení RD a pěkné počasí. Děkujeme všem účastníkům a těší-
me se zase příště.  Dana Sekaninová

Velmi hezkou a působivou vycházku připravila Dana
Sekaninová pro děti.      

Nejdříve krásným letáčkem s obrázkem světlušky pozvala
rodiče s dětmi, které cvičí, ale i ostatní na vycházku k nové-
mu rybníku na Sadkovech s lampiony, aby svítily jako svět-
lušky. Sešlo se u kapličky dětiček s rodiči opravdu hodně.
Kronikářka na vyzvání pověděla dětem něco o vodnících,
kteří podle vyprávění pamětníků zapsaných kronikářem
panem Fr. Rafajem tu kdysi byli. Že měli podobu stařečků
a často prý hrávali v hospodě nebo ve mlýně karty. Ale velká
voda, která přišla, vodníky odnesla. Rybníky byly proměněny
v pole, takže vodníci neměli kde bydlet. Až dnes, kdy jsme
zbudovali rybník nový, by se v něm mohli zase zabydlet. Kdo
ví? S touto otázkou vydal se světélkující průvod k novému
rybníku cestou akátovým hájkem Za Drahy. A opravdu, u ryb-
níka je čekal hodný vodník. V hrnci, do kterého podle vyprá-
věnek schovával dušičky, měl pro děti mlsání a hlasité breke-
ke. Toto setkání s vodníkem jistě zanechalo hezkou vzpomín-
ku a nikoli strach z pohádkového vodníka. Zpáteční cesta už
za tmy byla zážitkem nejen pro děti. Světélkující průvod
a rozsvěcující se světla otnických stavení na obzoru byla kou-
zelnou kulisou. Táborák na hřišti u školy ukončil vskutku
pohádkový večer. KRONIKÁŘKA

60 let míru a našeho osvobození od fašismu bylo i u nás
důstojně vzpomenuto. Jen si kladu otázku. Jak je možné, že
děti školou povinné a dospívající mládež o tomto dění ve
světě nic neví? Nepřála bych jim, aby k poznání historie
dospěli až jejím opakováním. Na počest tohoto významného
výročí bylo vysazeno 30 stromečků lip a to u významných
objektů v obci.  kronikářka

Rádi přijmeme zprávy o úspěchu spoluobčanů současných
i téměř zapomenutých.

V tomto jubilejním roce 750 let trvání naší obce vzpomíná-
me významné 60. výročí osvobození a současně konec II.
světové války. Nelze zapomenout na oběti této války, která se
přehnala také naší obcí. Jednou s téměř nám neznámých
osobností, která si naši vzpomínku a vděk zaslouží, je náš
občan pan František Pouchlý.

Narodil se v roce 1913 a žil v domě č. p. 236 koláře a muzi-
kanta Františka Pouchlého. Jinošství trávil studiem bohosloví
v Olomouci, kde byl dne 29. června 1939 vysvěcen na kněze.
První mši svatou obětoval 5. července 1939 v otnickém chrá-
mu Páně. V létech II. světové války sloužil jako vojenský
kněz a pod č. 63049 v R.A.F.U.R. Povýšen byl do důstojnic-
ké hodnosti podplukovníka a stal se velitelem bombardovací
311 perutě (Sguadron Leader). Do vlasti se vrátil 24. 7. 1945.
Vyznamenán byl medailí za službu v ozbrojených silách
Velké Británie a medailií po třech letech služby v oblastech,
které byly předmětem útoků ve Velké Británii. Po osvoboze-
ní působil jako externí učitel jazyků v ČT Praha. Zemřel 
10. srpna 1981.

Chtěla bych poděkovat organizátorům, tj. našim zahrádká-
řům za velkoryse zorganizovanou jarní výstavu spojenou
s prodejem zahrádkářských potřeb i sadbového materiálu.    

Též patří poděkování všem učitelům a dětem, kteří připra-
vili krásné nedělní odpoledne pro naše babičky a maminky
a to pásmo recitací básní, písniček a tanečků a pohádkových
scének.  

Kronikářka

21. května proběhl na cestě za kostelem již IX. ročník sou-
těže družstev mužů a žen sborů dobrovolných hasičů v požár-
ním útoku s vodou o Pohár starosty obce. Tato soutěž byla
v rámci okresu zařazena do série soutěží o Velkou cenu okre-
su Vyškov.     

Za krásného slunečného sobotního odpoledne se soutěžilo
v družném, ale bojovném duchu na trase dlouhé od základny
po terče 95 m. Ženy měly trať zkrácenu o jednu hadici „B“.    

Na start nastoupilo jedenadvacet družstev mužů a čtyři
družstva žen. Naše družstvo nastoupilo na startovní čáru jako
první. S dosaženým časem 33,37 vteřin obsadilo 11. místo.
Na prvních třech místech v kategorii mužů byla družstva:
SDH Hodějice s časem 18,75 vt., SDH Starý Lískovec - 19,72
vt., SDH Šarovy (ZL) - 20,04 vt.. U žen byla nejlepší druž-
stva: SDH Hoštice-Heroltice - 24,39 vt., SDH Dražovice -
24,83 vt., SDH Křižanovice - 37,06 vt..      

To rušné zápolení se samozřejmě neobejde bez nějakých
těch pádů nebo nežádoucího rozpojení hadic, na štěstí bez
vážnějších zranění. Někteří diváci si nedobrovolně okusili
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chlad stříkající vody. Za to u některých dětí, které se před
žárem sluníčka chladily v prostoru terčů, to bylo naopak. Tato
akce byla ukončena vyhodnocením soutěže. Družstva na
předních místech obdržela finanční odměny nebo věcné ceny.
Všechna zúčastněná družstva obdržela diplom se znakem
obce Otnice.     

O všechny ceny se postarali naši sponzoři, kteří svými dary
přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce. Za to jim patří to
nejsrdečnější poděkování. Srdečný dík také našim přízniv-
cům, bez jejichž ochotné pomoci by se to také neobešlo.

Za SDH Otnice Muric Josef

Když se řekne slovo škola… jako první mě asi napadnou ty
velké černé dveře s madlem, u kterých to všechno začíná
a končí… jakmile otevřete tyhle dveře, octnete se ve velkém
kolotoči zvonění a přestávek, diktátů, poznámek, elektrických
obvodů, druhé světové války, německých frází a chemických
výpočtů… občas se vám z toho zamotá hlava, ale nepopírám,
že si na to lze zvyknout - vždyť já a moji spolužáci jsme toho
živoucím důkazem… ovšem na druhou stranu - jak se říká je
to taková zdravá závislost… Někdy si říkám, jak se asi budu
s touto školou loučit… je to zvláštní - celých devět let vašeho
života se najednou vejde do jednoho katalogového listu a pár
tun papíru, kterého bylo potřeba na výrobu žákovské knížky,
sešitů a papírů na přepadové testy z fyziky. Najednou jako
byste viděli tuhle část života před sebou a vzpomínali na to,
jak jste nad písemnými pracemi, referáty a laboratorními cvi-
čeními říkávali, jak se těšíte až konečně budete pryč a budete
mít klid… jenže postupem času zjišťujete, že se vám bude
hrozně stýskat… hlavně po maličkostech… bude mi chybět,
jak učitel přírodopisu vždycky říká v tom řevu třídy, jak je
tady krásně… jak učitelka hudební výchovy zdraví žáky
s takovou pozorností, jako by to byli její opravdoví hodnotní
přátelé… jak češtinářka vždycky odbije žáky, kteří k ní mlčky
přichází, tím, že nic nemá a ať ji nechají na pokoji… lamen-
tování fyzikáře na žáky s poněkud delším vedením slovy:“…
já z tebe otěhotním…“…     

Ano, tohle všechno mi bude chybět… Tahle škole se mi
líbí, jak dokáže být přátelská a milá a na druhou stranu chlad-
ná a … no prostě - jsem ráda, že jsem tu mohla strávit něko-
lik let svého života a jsem na sebe také hrdá, že jsem ta léta
bez újmy přežila…, i když, kdo ví…?   

Alice Kroutilová

Účást žáků ZŠ Otnice na soutěžích ve školním roce
2004/2005.

Konverzační soutěže v jazyce německém okresního kola se
zúčastnila Zuzana Turková - obsadila 2. místo a Nela
Bačovská.

Konverzační soutěže v anglickém jazyce okresního kola se
zúčastnila Barbora Fialová.

Olympiády z českého jazyka okresního kola se zúčastnila
Alice Kroutilová - obsadila 6. místo a Milada Vojáčková -
obsadila 8. místo.

Olympiády ze zeměpisu okresního kola se zúčastnili
Denisa Jadrná, která ve své kategorii zvítězila a postoupila do
krajského kola, David Masař - obsadil 3. místo, Lucie
a Markéta Tomanovi. Ve starší kategorii se okresního kola
zúčastnily Aneta Bublová (11. místo) a Nela Ziemnioková
(14. místo).

Dějepisné olympiády okresního kola se zúčastnily Markéta
Tomanová a Barbora Fialová.

Matematické olympiády okresního kola se zúčastnil David
Masař.

Dále se žáci základní školy zapojili do korespondenční sou-
těže Mraveniště, recitační soutěže a pěvecké soutěže Zazpívej
slavíčku. Chlapci reprezentovali školu v kopané o pohár
Coca-cola cup.     

Výbor pro mládež a tělovýchovu
ve spolupráci s ředitelkou školy

Na konci srpna se můžete opět těšit na malou letní filmovou
přehlídku. Od čtvrtka do neděle na Vás každý večer budou
čekat v našem kině filmy plné romantiky, humoru, ale přijdou
si na své i milovníci hororu:

Román pro ženy     
ČR 2005, romantická komedie, 95 min.     
Nová komedie režiséra Filipa Renče podle stejnojmenné

knihy Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simonou
Stašovou a Zuzanou Kanócz v hlavních rolích.     

Zahulíme uvidíme     
USA, Kanada, Německo 2004, komedie, od 15 let, režie:

Danny Leiner     
Ujetá podívaná pro stoprocentní puberťáky.     

Smím prosit     
USA 2004, romantická muzikálová komedie, 106 min., do

12 let nevhodné, režie: Peter Chelsom     
Richard Gere a Jennifer Lopez v romanci plné citů a tance.

Taneční pro dospělé mohou představovat mnohem víc než
zábavu.     

Kruh II.     
USA 2005, horor, 111 min., režie: Hideo Nakata     
Rádi se bojíte? Přijďte se bát do kina, nebudete tam sami

jako doma u televize!  
Za kino Otnice Antonín Hoffmann

Navazuje další myslivecký rok, který je ve svých povinnos-
tech i zážitcích obdobný jako ty předešlé. Každý rok zvěř
krmíme, staráme se a taky lovíme. Díky dokonalé péči o zvěř
jsou i stavy zvěře odpovídající a tak občané, kteří vyjdou do
přírody uvidí zvěř srnčí, zajíce a bažanty a mohli by vidět
i kachny na rybníku, pokud by je psi nechali vylíhnout. 

Myslivecké sdružení vidí svoji budoucnost v mladé gene-
raci a to je největší devíza pro činnost každého spolku.
Každý rok odcházejí starší a staří členové, ale nastupuje nová
generace a s ní i nové nápady a také nový počet loveckých
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psů, což je základ pro organizování, zejména honů na drob-
nou zvěř.     

Již hodně bylo napsáno o úrovni mysliveckého plesu a je
potěšitelné, že tato úroveň je stabilní, stejně jako jeho
návštěvnost.     

Každoroční střeleckou soutěž o ceny ve Slavkově myslivci
letos obohatili o vlastní kynologickou soutěž, kdy 11. 6. 2005
bude v Lovčičkách místní soutěž v kynologických discipli-
nách za účasti našich myslivců a jejich psů. Kynologičtí
komisaři budou hodnotit stejně jako na zkouškách a o to bude
soutěž zajímavější. Smyslem soutěže je nejen zjistit přípravu
psů, ale navodit i zdravou soutěživou náladu. Máte-li rádi pří-
rodu a psy, přijďte v soboru 11. 6. do Lovčiček. Sraz na kou-
pališti v 8 hodin.    

Myslivecké sdružení Hubert Otnice

Vážení sportovní přátelé, dovolte několik slov k činnosti
našeho fotbalového oddílu a celé TJ Sokol.     

Jak jistě víte, započali jsme v letošním roce s výstavbou
fotbalového hřiště s umělým povrchem. Za finanční podpory
obecního úřadu a obdržení státní dotace vyroste u nás spor-
tovní stánek, který bude chloubou pro naši celou TJ. Toto
hřiště se stane součástí celého komplexu sportovišť, jaký
nemá v našem regionu srovnání. Přispěje k tomu jistě i vybu-
dování záchodků přístupných veřejnosti při pořádání sportov-
ních akcí. 

Dále nám škola uvolnila jednu místnost, bývalý sklad CO,
ze které vznikají dvě šatny pro naše hráče, dřevěná přístavba
vlevo od vchodu se přebudovává na důstojnější místnost pro
rozhodčí a i vstup do kabin dozná zásadní změny, jak doufá-
me, k lepšímu.     

Vybudováním dětského koutku, který se těší velkému
zájmu, se nám podařilo přivést na fotbalová utkání maminky
s dětmi, které mohou sledovat svoje protějšky přímo v akci
a nemusí sedět doma.     

Když jsme v roce 2003 přivezli na hřiště ze skládky v býva-
lé cihelně starou buňku na uskladnění nezbytných potřeb na
údržbu hřiště, dále pak zakoupení druhé buňky se záměrem
zřízení bufetu, netušili jsme, co nás ještě čeká. Přebudování
buňky na prodej občerstvení podle hygienických norem bylo
velice náročné, ale kolaudace proběhla bez závad, takže může
sloužit svému účelu.     

Během dvou let se podařilo vybudovat zastřešené posezení
asi pro 80 lidí, které je využíváno i mimo sportovní akce.
Z trávy a křoví jsme vydolovali málem zapomenutou kon-
strukci. Ponatírat, postavit, spoustu dalších prací s tím spoje-
ných, to všechno budujeme formou brigád ve svém volném
čase.

Jako každoročně, tak i letos jsme pořádali tradiční Ostatky.
Pochůzka obcí proběhla v celkem hojném počtu, ale večerní
rej masek s pochováváním basy předčil naše očekávání.
Taková spousta masek dokazuje, že tato tradiční kulturní akce
je veřejností oblíbená a je třeba v ní pokračovat. Na sál pak
nastoupila fotbalová jedenáctka žen s trenérem, masérem
a vedoucím. Postaraly se tak o konkurenci našim mužům
a když bude třeba, tak za ně zaskočí odehrát nějaký zápas.

Údajně pilně trénují a plánují předvést svoje umění při slav-
nostním otevření nového hřiště.     

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli a stále ještě
podílejí na budování našeho hřiště, požádat o pomoc při
dokončovacích pracích, tak abychom mohli vše dokončit do
2. 7. 2005, na kdy plánujeme slavnostní otevření s bohatým
programem, na který srdečně zveme všechny občany a příz-
nivce kopané!     

předseda oddílu kopané Pavel Pažebřuch

Chce i v letošním roce přispět svým dílem do Otnického
občasníku. 6. výstava vín v Otnicích, uspořádaná u příležitos-
ti 750. výročí od první zmínky o obci Otnice, prezentovala
399 vzorků vín z Otnic a okolních obcí. Otničtí vinaři dali na
Otnickou výstavu 86 vzorků vín, což je 120 litrů vína.           

Letošní rok měl z hlediska novely zákonů svá specifika,
neboť změna zákona o spotřební dani nedovolila vína prodá-
vat. Bylo proto nutné zvolit jednotné vstupné, které v sobě
zahrnovalo vstup i konzumaci vína, což mohlo některé
návštěvníky odradit. V konečném počtu byl počet návštěvní-
ků ještě o málo vyšší než v uplynulém roce. 

Upřímně si přiznejme, že větší problém se objevil, když
v neděli dopoledne se z důvodu nemoci odhlásila cimbálka.
Díky snaze předsedy sdružení vinařů se podařilo zajistit
náhradní hudební blok, ale cimbálku to prostě nenahradí.
Chceme-li ve výstavách vín pokračovat, musíme tu správnou
hudbu k vínu zajistit.     

Závěrem je třeba informovat, že Otničtí vinaři byli úspěšní
na řadě výstav v okolí. Ocenění „Šampion výstavy“ obdrželi
např. p. Bubla Jaroslav ve Vel. Němčicích, Nosislavi, Měníně,
Bošovicích a Jimramově za Veltlínské zelené, nejlépe hodno-
cen byl Neuburg v Újezdě a Rulandské bílé v Jimravově. Pan
Oldřich Nehyba v Lovčičkách za Svatovavřinecké.     

Jsme jako vinaři a občané Otnic rádi, že můžeme svou „tro-
škou do mlýna“ přispět ke kulturnímu dění v obci a byli
bychom rádi, kdyby zájem Otnických občanů byl co největší.

Otničtí vinaři
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Sdružení vinařů z Otnic

TJ Sokol

Výbor pro mládež a tělovýchovu věnoval základní škole
DVD přehrávač, který byl zakoupen ze vstupného na loň-
ské Mikulášské šou. Tento přístroj bude využíván při
výuce a rovněž bude sloužit pro volnočasové aktivity žáků
v rámci školy.     

Jak jste se právě dočetli, přibyl nám do školy jeden pří-
stroj, který nám, žákům, pomáhá lépe si zapamatovat pro-
bírané učivo - DVD přehrávač… 

I když máme ve škole již několik takových „pomocní-
ků“, přesto jich není nikdy dost - uznávám, že někdy je
celkem zábavné a rozptylující sledovat, jak se dva učitelé
mezi sebou dohadují, který z nich půjde žákům názorně
ukázat, jak vypadá baobab či jak správně probíhá první
pomoc, ale klidně se této podívané vzdáme… 

Hledáme štědré sponzory.        

Výbor pro mládež a tělovýchovu + žáci ZŠ Otnice



Ahoj plavčíci, námořníci a kapitáni!     
Dejte plavidla do servisu, opravte je, nebo si postavte nová.

Zvedněte kotvy, vykasejte plachty, chopte se pádel nebo vesel
a spusťte tu nádheru na vodu. Léto už je tady a s ním i další
ročník Otnické neckyády.     

Vody Otnického rybníka budou v sobotu 6. srpna opět
burácet. Do hlavního závodu, který začne ve 13 hodin, se
může přihlásit každý, kdo má duši námořníka a vlastní plavi-
dlo. Plavidla a jejich posádky změří své síly v rychlostním
závodě, kde budou muset porazit své soupeře a zdolat vze-
dmuté vlny.     

Nebude chybět ani Miss plavidlo. Všechny zúčastněné
posádky i přihlížející budou mít možnost v průběhu odpoled-
ne hlasovat pro to plavidlo, které je podle nich nejhezčí ze
všech. Určitě bude z čeho vybírat stejně jako loni.     

Kdo z vás není stavitel plavidel, ale soutěživost mu nechy-
bí, nebude o nic ochuzen. Stačí pořádně natrénovat jízdu na
kole a nebo se nebát toho, že by jste si mohli nedobrovolně
zaplavat v temných a hlubokých vodách. Všichni odvážlivci
jsou zváni, aby se stali průkopníky nové soutěže. Přijďte si
vyzkoušet přejezd rybníku po lávce. Schválně, komu stačí
dvaceticentimetrová dráha a komu by nestačila ani půlmetro-
vá. A přejede lávku vůbec někdo?     

Uvidíme 6. srpna na Otnickém rybníku. Tak ahoj.

Neznámá Otnická organizace

Hurá k vodě POZVÁNKA

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

18. − 19. června

OTNICKÉ
HODY

neděle:
krojovaný průvod stárků

2. - 3. èervence

Slavnostní otevření
nového

fotbalového hřiště
s umělým povrchem
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