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Umění naslouchat
Zima je tu, sníh sice nikde, ale zimní předvánoční Otnický zpravodaj č. 34 vás

možná v tomto studeném období zahřeje. (Při vydávání minulého čísla jsme byly
trošku zoufalé: bylo velmi málo příspěvků, a tak i předvánoční číslo bylo zahaleno ne-
jistotou, zda-li se jeho stránky zaplní, či nikoliv.)

Za poslední čtvrtletí se v Otnicích žilo velmi kulturně. Nová rubrika Z podzimního
společenského života je plná milých slov o různých druzích kulturního vyžití v obci:
1. sraz naplavenin, koncert Hradišťanu, dojmy z tanečních, divadelní představení v děl-
nickém domě. Těší nás, když
se v obci pořád něco děje,
a jsme rády, když se najde
někdo, kdo o tom napíše pár
řádků právě do místního
zpravodaje. Možná naše
smutná písmenka v minulém
úvodníku byla vyslyšena. 

Bohatý podzim na zážitky
z akcí měly i děti. A tak
i tradiční stránky o dětech
jsou plné zajímavých infor-
mací, doložené fotografic-
kými momentkami. Ty
dokládají, že ani otnické děti
a mládež se nemusejí nudit.

Stejně tak jsme rády, když
minirubrika Velké ucho
aneb Vyslechly jsme za vás
má smysl. Na obci umějí na-
slouchat: přibyly žluté kon-
tejnery na třídění odpadu,
aby kolem kontejnerů nevznikal nepořádek kvůli přeplněnosti stávajících dvou, noví
občánci se vítají na etapy, místní rozhlas už nebudí malé děti z odpoledního spánku,
neb vysílá v pravidelný večerní čas. (A jedno malé rozhlasové nedopatření, kdy Karel
Gott svým zpěvem vzbudil brzy ráno některé pracující dřív, než měli v plánu, je přeci
odpustitelné.) 

Otnický rok 2008 ve fotografii zlehka dokumentuje, že v obci se stále něco děje. Pro
děti i pro dospělé. Otničtí si tak mohou z široké nabídky kulturního kalendáře vybrat,
čeho se zúčastní. Zda-li akce sportovní, či kulturní. Zda-li aktivně, či pasivně. Všem
pořadatelům, ale i návštěvníkům děkujeme, že podporují společenské žití v naší obci.
A jako zodpovědné osoby za tento čtvrtletník děkujeme všem autorům textů i foto-
grafií, bez nichž by Otnický zpravodaj nebyl. Děkujeme, že umíte naslouchat, a pře-
jeme, aby vám i nám vnímavé „naslouchání“ sloužilo i v novém roce. 

Dana Sekaninová a Dagmar Kovaříková
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ÚVODNÍ SLOVO

Beránci, co pasete se v azuru,
hledíte na svět z nebeské výše,
kde v slzavém údolí lidé jak mravenci
na velké posty snaží se drát.

Nezvednou oči své nahoru,
stále se lopotí v bezmezné pýše - 
skončí však ztuhlí pod stuhou na věnci.
Neví, že pýcha předchází pád.

Hříchy své schovali pod černou kápi
a doufají, že z hlavy se vylžou,
že ztratí se ve slově zapřeném.
Pak nebudou muset se stydět.

Za noci tmavé však svědomí trápí,
výčitky v duši se budí a hryžou.
Jen v komůrce tajné, pečlivě zavřené,
krčí se skutky, co nesmí být vidět.

BÁSEŇ
Drahomíra Tišerová

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
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Nepřevzetí objednaného zboží
Rád bych vás požádal o radu. Od firmy jsem obdržel leták,

že mohu vyhrát spoustu úžasných cen. Byl jsem hloupý a vy-
plnil jsem své údaje a potvrdil. V zápětí jsem zjistil, že jsem si
nechtěně s tím objednal i knihu. Samozřejmě mi přišel e-mail
s potvrzením objednávky. Podíval jsem se na tyto stránky a zjis-
til jsem, že nejsem jediný. Bojím se, že mě čekají podobné prob-
lémy. Napsal jsem firmě e-mail, kde vyžaduji, aby nepoužívali
mé osobní údaje. Chci se zeptat, jestli zásilku, kterou jsem si
podle všeho nechtěně objednal, musím přijmout či jak mám po-
stupovat. Velice děkuji za odpověď.

§ 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.: Byla-li smlouva uzavřena
při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebi-
tel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě,
že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen
předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle usta-
novení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce
od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány
v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná
od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

§ 53 odst. 10 zák. č. 40/1964 Sb.: Uplatní-li spotřebitel právo
na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel
právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spo-
jených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od
odstoupení.

Využijte tedy zákonem stanovené možnosti a odstupte od
smlouvy podle přiloženého vzoru. Odstoupení od smlouvy
musí být do 14 dnů doručeno, nikoliv pouze odesláno!

Zkrácená záruční doba
Chtěla jsem si zakoupit výcvikový obojek od jedné firmy, co

jej nabízí na internetu. Byla jsem však překvapena, když jsem
se dozvěděla, že je na něj poskytována záruka pouze jeden
měsíc a jedná se o čínský výrobek. Obracím se na vás s dota-
zem, zda je vůbec možné takovým způsobem podnikat a ob-
cházet záruku 24 měsíců. 

Zákonnou záruční lhůtu odpovědnosti za vady takovýmto
způsobem skutečně zkrátit nelze. 

Podle § 620 občanského zákoníku je záruka na spotřební
zboží 24 měsíců a podle § 627 odst. 3 jsou ujednání vedoucí
k zániku nebo omezení uplatnění práva odpovědnosti za vady
neplatná. Trvejte proto na záruce, která vyplývá ze zákona, pří-
padně podejte podnět k prošetření dozorovým orgánům. Zboží
se pokuste zakoupit u serióznějšího prodejce, který neporušuje
zákon.  

Nákup kufrů v akci
Při koupi výrobků (konkrétně se jednalo o cestovní kufry)

v akci 1+1, resp. libovolný za plnou cenu a libovolný za 1 Kč,
jsem byla na pokladně dotázána, na jaký kufr chci uplatnit cenu
1 Kč a na jaký kufr plnou cenu (kufry stály shodně - 1699
Kč/ks, byť měly různou velikost). V případě reklamace bych
u kufru koupeného za 1 Kč měla nárok na vrácení ceny zboží
(pominu-li další možnosti jako opravu aj.), tj. 1 Kč, u kufru

koupeného za plnou cenu na vrácení plné ceny zboží. Můj dotaz
zní, zda je postup prodejce oprávněný?

V případě reklamace máte u obou kufrů stejnou možnost.
Podle § 622 Občanského zákoníku máte nárok žádat bezplatné
odstranění vady. V případě, že by se vada vyskytla do 6 měsíců,
můžete si zvolit mezi opravou a výměnou, po 6 měsících máte
možnost opravy, pokud by vada byla označena za neodstrani-
telnou, případně, kdyby reklamace nebyla vyřízena ve lhůtě 30
dnů, máte nárok na výměnu. Volba je totiž vždy na vaší straně.
Problém by nastal jedině pokud by shodný kufr na výměnu ne-
měli, pak by jedinou možností bylo odstoupení od smlouvy a to
by pro Vás skutečně znamenalo vrácení jedné koruny.

I vánoční stromek lze reklamovat
S příchodem nejkrásnějších svátků v roce se tradičně ve měs-

tech a obcích začínají prodávat řezané vánoční stromky a také
živé jehličnany v květináčích. Ačkoli i toto zboží podléhá mód-
ním trendům, i na zakoupené vánoční stromky se vztahují zá-
ruční lhůty. 

U jehličnanů z výřezu platí, že jde o spotřební zboží, čili by
se na něj dala uplatňovat záruka dvouletá, nicméně jde o spe-
cifickou věc, rostlinu, která samozřejmě nemůže vydržet dva
roky, takže není možné třeba po dvou měsících uplatnit vadu
jako takovou. „Tady vycházejme ze specifických vlastností vý-
robku, takže pokud by jehličí ze stromku opadalo například do
druhého, třetího dne, bylo by možné jej reklamovat,“ říká
mluvčí SOS Ivana Picková. 

SOS se neztotožňuje s názorem České obchodní inspekce,
že záruka na řezaný vánoční stromek končí druhý den po koupi.
Podle názoru SOS nejde o produkt podléhající rychlé zkáze
jako například řezané květiny. Nicméně dát za pravdu jednomu
či druhému právnímu názoru by mohl pouze soud.

Mezi povinnosti prodávajícího patří výrobek spotřebiteli
na jeho žádost předvést. Spotřebitelé by tedy měli trvat na
vybalení řezaných stromků ze sítí a jejich předvedení. „Obal
totiž není zábranou, která by znemožňovala předvedení vý-
robku, jen při vybalení z něj spotřebitelé zjistí, zda-li kupují
opravdu čerstvý, rovný stromeček podle svých představ,“ při-
pomíná mluvčí SOS. „Pokud prodejce odmítá stromek před-
vést, je lépe jít nakupovat jinam a vybrat si. Není důvod, aby
prodejci stromků balili jednotlivé stromky předem, jak se s tím
setkáváme, a omezovali tak spotřebitelům jejich prohlídku,“
dodává mluvčí.

Ihned po zakoupení se doporučuje jehličnan skladovat
v chladu, postavený ve vědru s vodou.  

Na jehličnany, které jsou prodávány jako živé rostliny
v květináčích platí podle zákona č. 219/2003 Sb. roční zá-
ruční lhůta. Spotřebitelé by se měli informovat, jak o takový
stromek pečovat a v žádném případě jej nevysazovat do volné
půdy v zimních měsících. 

Na umělé vánoční stromečky platí dvouletá záruční lhůta,
jedná se o klasické spotřební zboží. Spotřebitelé by měli ucho-
vávat doklad o jejich zakoupení. V případě, že stromečky za-
koupí přes katalog a nebo internet, lze zboží vrátit zpět prodejci
do 14 dnů od jeho obdržení a to bez udání důvodu. 

Kontakty:
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
• Ivana Picková, tisková mluvčí,

pickova@spotrebitele.info,
604 956 114

Z redakční pošty
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ZÁŘÍ - 8. 9. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna a JMK
Schválení faktur
Výroční zprávy ZŠ a MŠ
Výsledky provedených kontrol na obci (Eko-kom, Úřad práce)
Úprava středu obce 
Rozšíření chodníků na hřbitově
Žádost o místa na VPP od Úřadu práce Vyškov
Volby do zastupitelstev krajů  
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/6) Oprava chodníků, firma Veselý Brno začala opravu chodníků v ulici
Dědina.
Bod 2/19) Zanášení potoka, obec zajistila pro zlepšení odtoku vody vyčištění
úseku na soutoku u Leukertového. Havarijní stav je před mostem u novos-
tavby manželů Navrátilových. Starosta upozorní opět ZVS Vyškov na hava-
rijní stav.      

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) E-ON – zah. kol. řízení přípojky k RD p. Bočka R. na p.č. 390/2, 391 
b) Obec Otnice – zahájení st. řízení, Otnice – úprava náměstí  
c) Manželé Krausovi 403 – zah. řízení o odstr. stavby + zah. říz. o dod. 
povolení 
d) Beton Brož Otnice – zah. řízení veř. vyhl., změna užívání skladu
e) Manželé Pavelkovi 208 – Územní souhlas č. 114/2008 ke st. úpravám RD

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
Beton Brož Otnice – zahájení vod. řízení „Havarijní plán“    

5. Faktury k proplacení:
a) Polyplast Jaroměř – Fa: 801200568, příčné prahy do ulice Severní
b) Hirschner P. Sokolnice – Fa: 280400, MVN Žleb, částečná fakturace 
c) Hirschner P. Sokolnice – Fa: 280399, čištění potoka v obci
d) Prokopová L. – Fa: 2008058 pracovní oděvy pro zaměstnance
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Základní škola Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Výroční zprávu“ o činnostech Základní a Ma-
teřské školy Otnice ve školním roce 2007/2008.
Zastupitelstvo projednalo žádost školy o schválení výjimky počtu žáků 8. třídy
základní školy a počtu žáků jedné třídy v mateřské škole. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku počtu žáků 8. ročníku (33 žáků) a schvaluje
výjimku v počtu dětí na třídu mateřské školy (25 dětí) ve školním roce
2008/2009.

7. Pronájem obecního bytu:
Zastupitelstvo projednalo žádosti o pronájem volných obecních bytů. V sou-
časné době jsou volné 2 byty a obecní úřad eviduje 3 žádosti. Jedná se o školní
byty na ulici Školní 480. Zastupitelstvo rozhodlo pronajat pouze byt jeden.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, p. Kateřině Horákové,
Pančava 387. Pronájem bude sjednán na dobu určitou (1 rok).

8. Povolení stavby na obecním pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Sisrové H., Boženy Němcové 276 na po-
volení stavby kůlny na nářadí na obecním pozemku p.č. 395. Stavba bude mít
rozměr 3x1,5 m. 
Usnesení:
Zastupitelstvo dává souhlas se stavbou kůlny na nářadí na obecní parcele 
č. 395.

9. EKO-KOM, kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol“ z kontroly plnění Smlouvy o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou provedla f. EKO-
KOM, a.s.
Kontrola neshledala porušení Smlouvy.

10. Úřad práce Vyškov - kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol“ z finanční kontroly dohody o vy-
tvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, kterou pro-
vedl Úřad práce ve Vyškově.
Kontrola neshledala porušení Dohody.

11. Projekt středu obce:
Dne 8. 9. se uskutečnila konzultace projektu na ÚRRS Jihovýchod.

Je vypracován rozpočet rekonstrukce náměstí (9,2 mil. Kč).
Zastupitelstvo rozhodlo požádat o přidělení dotace z ROP osa 3.3.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP osa 3.3. na akci „Ot-
nice – úprava náměstí“ v rámci revitalizace veřejného prostranství. Zastupi-
telstvo prohlašuje, že obec má finanční prostředky na spolufinancování
projektu v případě přiznání dotace. 

12. Rozšíření chodníků na hřbitově:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Olaha R. z Bučovic na zhotovení chod-
níků na hřbitově (asi 80 m). Dodavatelská firma provede veškeré práce, obec
dodá a zajistí materiál. Starosta dojedná snížení navržených cen za práci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat f. Olah R. Bučovice rozšíření chodníků na hřbi-
tově za výše uvedených podmínek.

13. Úřad práce – žádost o přidělení pracovníků na VPP:
Obec zaměstnává 5 pracovníků na VPP, kterým končí smlouvy v září a říjnu.
Zastupitelstvo rozhodlo požádat o přidělení 5 nových míst na VPP.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Úřad práce Vyškov o přidělení 
5 míst na VPP.

14. Bezúplatné nabytí pozemku:
Obec požádala Jihomoravský kraj o bezúplatný převod pozemku p.č. 225 (po-
zemek okolo komunikace ulice Na Konci), ve kterém jsou vedeny veškeré in-
ženýrské sítě. SÚS JMK vydala k naší žádosti souhlasné stanovisko.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 225 v k.ú. Otnice od
Jihomoravského kraje.

15. Volby do zastupitelstev krajů:
Volby do zastupitelstev krajů a první kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční ve dnech 17.-18. 10. 2008. Okrsková volební komise v Otnicích bude
mít 11 členů. Zapisovatelkou je jmenována Machovcová Alena. Termín pro
delegování členů a náhradníků do volební komise je 17. 9. 2008. 

16. Žádost TJ. Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o bezplatný pronájem děl-
nického domu na pořádání tanečních pro dospělé. Deset lekcí, jedenkrát týdně
dvě hodiny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu TJ Sokol Otnice
na konání tanečních pro dospělé.
Připomínky, interpelace: Zvýšit počet kontejnerů na plasty o 3 ks. Umístěny
budou: Na Pančavě u DD, u prodejny p. Prosové a u hřbitova.  

30. 9. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Příspěvek pro DSO CEZAVA
Dílčí prozkoumání hospodaření - předaudit
Materiály základní školy  
Majetkové materiály
Smlouvy o dílo (Renards, Hradišťan) 
Územní plán obce - schválení  
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Připomínky: Další kontejnery na plast byly instalovány po obci (3 ks).

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) E-ON – Kolaudační rozhodnutí č. 167/2008, přípojka k RD p. Bočka R. 
b) Obec Lovčičky – zahájení řízení o návrhu ÚP Lovčičky  
c) R. Boček 269 – zah. kol. řízení přestavby RD na p.č. 390/2 
d) Beton Brož Otnice – Souhlas s odstraněním stavby RD 261
e) Manželé Navrátilovi 190 – Prodloužení lhůty dokončení nástavby RD 190  
f) Manželé Krausovi 403 – Usnesení č. 129/2008, přerušení řízení o odstr.
stavby 
g) JASS s.r.o. Brno – závěrečná kontrolní prohlídka skladové haly  
h) VaK Vyškov – souhlas s vydáním stav. povolení na ČOV a kanalizace 
Otnice 
i) Beton Brož Otnice – Souhlas s odstraněním stavby – porodna prasnic
j) J. Hudeček 203 – výzva k součinnosti při kontr. prohlídce hav. stavu chléva  

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Beton Brož Otnice – Rozhodnutí, opatření pro příp. havárii. „Havarijní plán“    
b) VaK Vyškov – zah. vod. řízení o prodloužení platnosti st. pov. ČOV Otnice
c) Vak Vyškov – zah. vod. řízení o povolení vypouštění odp. vod Otnice
d) Vak Vyškov – zah. vod. řízení o změně stavby před dokončením ČOV 
Otnice

5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy:
Firma Přemysl Veselý Brno – stanovení dopr. značení silnice II/418 

6. Faktury k proplacení:
a) IKA Brno – Fa: 104308, projekt pro stavební povolení, střed obce
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 38/2008, přípojka + oprava TKR 
c) Urbania Moravany – Fa: 010933, dopravní značení na ulici Severní
d) Atelier Fontes – Fa: 042-08 autorský dozor MVN Žleb, část. fakturace
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.

7. Mimořádný příspěvek pro DSO CEZAVA:
Zastupitelstvo projednalo výši podílu obce na financování projektové doku-
mentace „Sběrný dvůr odpadů Otnice“. Projekt je financován přes DSO Ce-
zava, dotace JMK 100 tis. Kč., vlastní podíl 100 790,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek pro DSO Cezava ve výši 100
790,- Kč.

8. Chodníky - hřbitov:
Starosta informoval zastupitele o ukončení spolupráce s f. R. Olah Bučovice. 
Montáž chodníků na hřbitově provede f. Přemysl Veselý Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodavatele stavby „Chodníky – hřbitov“, firmu Pře-
mysl Veselý s.r.o. Brno.

9. Dílčí prozkoumání hospodaření:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis“ z dílčího prozkoumání hospodaření
obce, který provedl JMK ve dnech 23.-24. 9. 2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření k odstranění zjištěných
závad. 

10. Základní škola Otnice:
a) Zastupitelstvo projednalo výsledky výběrového řízení na „Autorský dozor“
stavby Regenerace ZŠ Otnice. Nejlepší nabídku podala f. DEA Modřice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek doporučené výběrovou komisí.
1. DEA Modřice, 2. Atelier dap Brno, 3. ESL Brno
b) Starosta podal informace o potížích na SFŽP se schválením zadávacích pod-
mínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Nově se objevil nesoulad s vý-
měrou zateplované vodorovné plochy, který by mohl mít dopad na nezpůsobilý
výdaj ve výši asi 1 mil. Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možném navýšení ceny stavby
z vlastních zdrojů. Obec je připravena tento rozdíl dofinancovat z vlastního
rozpočtu.
c) V letošním roce se uskuteční volby do „Školských rad“. Za obec (zřizova-
tel školy) budou delegováni dva zástupci.
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje do Školské rady při Základní a Mateřské škole Otnice
pana Pavla Mezuláníka a Mgr. Jana Nováka.

11. Nájemní smlouva p. Machač:
Starosta informoval o žádosti p. Machače (Broumov-Bylnice), o pronájem
obecního pozemku p.č. 559 v k.ú. Otnice. Pozemek je zastaven stavbou a při-
léhá k RD v jeho vlastnictví.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p.č. 559 v k.ú. Otnice, p. Pavlu
Machačovi za podmínek uvedených v nájemní smlouvě.

12. Pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost ZO Českého svazu chovatelů o bezplatný pro-
nájem dělnického domu za účelem pořádání výstavy „Exotů“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu ZO ČSCH ve
dnech 20.-21. 9. 2008.

13. Stanovisko obce k výstavbě RD manželů Bajerových:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Bajerových, Otnice 49, k záměru
výstavby RD na pozemcích p.č. 1104/3, 1104/4, 1105/1. Záměr je v souladu
s územním plánem obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou RD na výše uvedených pozemcích. Veškeré
sítě si stavebník zajistí na vlastní náklady.

14. Přijetí pozemku darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. J. Hrdličky, Štouračova 1, Brno, který
nabídl pozemek p.č. 1136/11 (vodní plocha) obci darem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p.č. 1136/11 darem od p. Jana
Hrdličky, Štouračova 1, Brno. Obec uhradí veškeré vzniklé poplatky.

15. Prodej pozemku p.č. 395:
O pozemek p.č. 395 v k.ú. Otnice projevili zájem tři zájemci (p. Sisrová, p.
Martinásek Z., p. Brtník T.). Zájemci předložili i návrh využití pozemku.
Usnesení:
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé záměry využití pozemku a hlasováním
rozhodlo, že obec pozemek prozatím prodávat nebude.

16. Smlouva o dílo s f. RENARDS – střed obce:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s f. Renards Brno na zpracování
a podání žádosti o dotaci s Regionálního operačního programu osa 3.3. na
úpravu středu obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. Renards Brno na zpracování a podání
žádosti o dotaci z ROP osa 3.3. 

17. Smlouva o dílo se souborem HRADIŠŤAN:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se souborem HRADIŠŤAN. Koncert
se uskuteční v neděli 9. 11. 2008 v 15.00 hod. v kostele sv. Aloise v Otnicích
v rámci oslav 150. výročí vysvěcení kostela. Tradiční vánoční koncert v děl-
nickém domě obec letos nebude pořádat.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se souborem Hradišťan. Stanovuje cenu
vstupného na 250,- Kč/osobu. Pohoštění a zázemí poskytne Farnost Otnice.
Předprodej vstupenek zajistí obecní úřad od 15. 10. 2008.

18. Žádost o pronájem ploch na parkování:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. M. Kyliána Brno o změnu užívání prona-
jatého pozemku (část parcely 696/1). Namísto skladovacích prostor bude po-
zemek využit na parkování osob. vozidel.
Usnesení:
Po projednání záměru a vzhledem ke stavu předmětných prostor rozhodlo za-
stupitelstvo povolit změnu užívání pozemku na dvě parkovací místa a to hned
vedle skladu stavebnin Prima.

19. Územní plán obce - schválení:
Zastupitelstvo projednalo materiály Městského úřadu Slavkov u Brna, úřadu
územního plánování k územnímu plánu obce Otnice a rozhodlo, že vydává
územní plán Otnice formou opatření obecné povahy.  
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Otnice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vy-
hlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává územní
plán Otnice formou opatření obecné povahy.
Připomínky, interpelace:
- znovu jednat se ZVS Vyškov o vyčištění potoku v Chaloupkách
- již delší čas nesvítí informační tabule na přestupním terminálu IDS
- jaká je situace s internetem po kabelové televizi
Dotazy zodpověděl starosta. 

ŘÍJEN - 21. 10. 2008
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
ZŠ zateplení
Opatření - audit  
Majetkové materiály
Výsledky hospodaření za 3. Q. 2008 
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Nebyly žádné úkoly.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 55/2008, stav. povolení na úpravu náměstí 
b) Beton Brož 484 – Usnesení 134/2008, přerušení řízení příj. komunikace  
c) Beton Brož 484 – ÚR 275/2008, změna stavby a účelu využití 
d) Beton Brož 484 – změna stavby před dokončením, administrativní budova
e) Růžičková+Štěpánek 495 – zahájení kol. řízení novostavby RD  
f) R. Boček 153 – Kolaudační rozhodnutí 177/2008 na stav. úpravy RD 
g) Manželé Krausovi 403 – Rozhodnutí 93/2008 o dodat. povolení stavby RD  
h) E-ON ČR – výzva k součinnosti, přípojka NN k RD manželů Pavlovcových 
i) Manželé Pokorní 239 – zahájení kolaudačního řízení stavebních úprav RD
j) Manželé Navrátilovi 212 – zahájení kolaudačního řízení novostavby RD
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k) Manželé Kolaříkovi 87 – zahájení řízení o prodloužení termínu dok. 
oprav RD 
l) P. Machač Mýto – zahájení řízení o odstranění stavby, garáž + dílna
m) P. Machač Mýto – zaháj. řízení o dodatečném povolení stavby, garáž + dílna 

4. Faktury k proplacení:
a) Vykoukal V. Vážany – Fa: 37/2008, oprava rozvaděče VO
b) Vykoukal V. Vážany – Fa: 41/2008, oprava veřejného osvětlení
c) Respono Vyškov – Fa: 2894078, svoz a odstranění TKO za 3. Q. 2008
d) Respono Vyškov – Fa: 289214 svoz a likvidace nebezpečného odpadu
e) Kapela Miločanka – Fa: 072008, hudební produkce při Babských hodech
f) Prokop P. Otnice – Fa: 200805, dovoz písku ke hřbitovu
g) Protisk Slavkov – Fa: 200810080, zpracování a tisk zpravodaje č. 33
h) Přemysl Veselý Brno – Fa: 801353 položení chodníku na hřbitově
i) Přemysl Veselý Brno – Fa: 801344 položení chodníku v ulici Dědina
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Volby - výsledky:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky voleb v Otnicích, do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje (JMK) a Senátu Parlamentu ČR. Starosta Pavel Prokop
byl zvolen do Zastupitelstva JMK. Volební účast v Otnicích byla 40,29%.
Výsledky voleb do zastupitelstva JMK: 

KDU-ČSL 177 tj. 41,94 %
ČSSD 104 24,64 %
KSČM 77 18,24 %
ODS 41 9,71 %
Nezávislí 7 1,65 %
Strana zelených 7  1,65 %
Česká str. nár. soc. 3 0,71 %
Moravané 2 0,47 %
SNK Evropští dem. 2 0,47 %
Konzervativní koalice    1 0,23 %
Dohoda pro Již. Moravu 1 0,23 %

Výsledky voleb do Senátu:
Horák Václav 106 28,41 %
Bárek Ivo 92 24,66 %
Koudelka Zdeněk 89 23,86 %
Kadlec Luboš 50 13,40 %
Šabatová Anna 30 8,04 %
Machayová Alena 6 1,60 %

6. Výbor pro životní prostředí:
a) Luskač F. 401 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
b) Lattenberg J. 23 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
c) Komárková + Baráček 189 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
d) Cápalová + Kulhánek 31 – žádost o povolení vykácení lípy před RD

7. Dílčí prozkoumání hospodaření:
Zastupitelstvo projednalo návrh opatření na odstranění chyb a nedostatků z díl-
čího prozkoumání hospodaření obce provedeného ve dnech 23.-24. 9. 2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opatření k odstranění zjištěných závad.

8. Základní škola Otnice - zateplení:
Výběrové řízení na dodavatele stavby je vypsáno. Otevírání obálek s nabíd-
kami se uskuteční 4. 11. 2008 ve 13.00 hod. v kanceláři starosty. 
Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 
Havelka Petr, Drabálek Otto, Lattenbergová Anna, Mgr. Novák Jan, Prokop
Pavel. 

9. Žádost o dotaci – Strom života:
Naše obec neuspěla se žádostí o dotaci na výsadbu stromů pro oddělení prů-
myslové zóny od hřbitova. Žádost byla podána na Nadaci Partnerství.   

10. CEZAVA – dotace na úpravu webových stránek obce:
DSO Cezava obdržel dotaci od JMK na aktualizaci a rozšíření webových strá-
nek a uvedení do souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. Úpravu stránek provede 
f. Synetix. Obec uhradí mimořádný příspěvek DSO Cezava ve výši do 12
tis. Kč., jako podíl spolufinancování dotace. Celkové náklady asi 27 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek pro DSO Cezava do výše 12
tis. Kč.

11. Žádost o dotaci – OPŽP:
Zastupitelstvo vzhledem k neúspěšné žádosti o dotaci v bodě 9 rozhodlo po-
žádat o dotaci na výsadbu zeleně v lokalitě „Za Strážkou“ z Operačního pro-
gramu Životní prostředí.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do OPŽP, na akci „Za Stráž-
kou – výsadba dřevin“ v rámci revitalizace krajiny.
Zastupitelstvo prohlašuje, že obec má finanční prostředky na spolufinancování
projektu v případě přiznání dotace.
b) Schvaluje smlouvu o dílo s ing. Petlákem na podání žádosti o dotaci z OPŽP.

12. E-ON – souhlas obce:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. E-ON Distribuce ČR, o souhlas s přípojkou
NN na parcele č. 747/1 pro rod. dům p. Šírové U Parku.

Usnesení:
Zastupitelstvo dává souhlas k umístění přípojky NN na p.č. 747/1, schvaluje
také Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
meni mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.

13. PF ČR – nabídka pozemků:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Pozemkového fondu ČR na převod po-
zemků dle zák.č. 95/1999 Sb. V nabídce jsou i pozemky pro budování naučné
stezky. V diskuzi se zastupitelé přiklonili k názoru o pozemky za uvedenou
cenu prozatím nežádat.
Usnesení:
Obec nebude podávat žádost na PF ČR o odkoupení nabízených pozemků.

14. Přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo návrh Darovací smlouvy na bezúplatné přijetí po-
zemků od p. Marie Kubové Brno. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem: p.č. 1277/19, 1277/20,
1277/62, 1340/20, 1371/2, 1525, 2507, 4334, od p. Marie Kubové, Eleonory
Voračické 4 Brno. 
Obec uhradí veškeré vzniklé náklady a darovací daň.

15. Pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka Otty ml. o pronájem dělnického
domu dne 15. 11. 2008 za účelem konání diskotéky.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu dne 15. 11. 2008 panu
Otto Drabálkovi Otnice. Výše nájmu 2 500,- Kč.

16. Zanášení potoka v Chaloupkách:
Zastupitelstvo projednalo kritický stav zaneseného potoka u mostu (vedle tra-
fostanice) v Chaloupkách. Zemědělská vod. správa Vyškov sdělila, že nemá
prostředky na jeho vyčištění.
Usnesení:
Zastupitelstvo uvolňuje z rozpočtu částku 10 tis. Kč. na částečné vyčištění ha-
varijního stavu potoka před mostem v Chaloupkách.

17. Výsledky hospodaření za 3. Q. 2008:
Předseda Finančního výboru přednesl zprávu o výsledku hospodaření obce za 
9. měsíců letošního roku. 

Příjmy: 11 419 836,50 Kč. 79,70 %
Výdaje: 10 628 207,90 Kč. 60,24 %    

18. Příspěvek pro Otnický SAD:
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na činnost pro Otnický
SAD. Příspěvek ve výši 5 000,- Kč je v souladu se schváleným rozpočtem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč. pro Občanské
sdružení Otnický SAD.

19. Pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení Otnický SAD o bez-
platný pronájem dělnického domu dne 2. 11. 2008 za účelem pořadatelství di-
vadelního představení, které se uskuteční v 18.00 hod.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu dne 2. 11. 2008
pro Občanské sdružení Otnický SAD za účelem uspořádání divadelního 
představení.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny. 

LISTOPAD - 11. 11. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
JMK – dotace pro SDH
Pronájem dělnického domu
Majetkové materiály
ZŠ – poškození střechy budovy
Politaví – mimořádný příspěvek
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 8) ZŠ – zateplení. Starosta podal informace z otvírání obálek veřejné sou-
těže na dodavatele stavby. Nabídky podalo pět firem, tyto se nyní vyhod-
nocují.
Bod 16) Havarijní stav potoka v Chaloupkách. Vyčištění potoka před mostem
u trafostanice provede f. Hirschner Sokolnice. Obec dále jedná se ZVS Vy-
škov o uvolnění fin. prostředků na částečné vyčištění potoka.

hlasů

hlasů
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3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) E-ON DistribuceČR – Kol. souhl. 184/08, I. část přípojka NN k novostavbě
RD 
b) Manželé Navrátilovi 212 – Kolaudační rozhodnutí č. 189/08, novostavba
RD  
c) Růžičková + Štěpánek 495 – Kolaudační rozhodnutí č. 190/08, novostavba
RD  
d) HDP Trading 447 – Závěrečná kontrolní prohlídka výrobní haly + inž. sítě

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH:
a) Beton Brož – Rozhodnutí o povolení připojení příjezd. komun. k silnici
II/418  

5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) ZVS Vyškov – Souhlas s udržovacími pracemi na Lovčickém potoku 
b) Obec Otnice – Souhlasné stanovisko k akci „Za Strážkou – výsadba dře-
vin“ 
c) VaK Vyškov – prodl. platnosti stav. povolení na ČOV + Kanalizace Otnice 

6. Faktury k proplacení:
a) Renards Brno – Fa: 1080418, příprava zadávací dokumentace ZŠ zateplení 
b) pC+ servis Brno – Fa: 28011019, softwarová údržba
c) Zetocha Bučovice – Fa: 08342, odvoz kontejnerů s odpady na skládku
d) Zetocha Bučovice – Fa: 08352, odvoz kontejnerů s odpady na skládku
e) Zetocha Bučovice – Fa: 08368, odvoz kontejnerů s odpady na skládku
f) Prokop P. Otnice – Fa: 200809, dovoz písku ke hřbitovu
g) Hirshner P. Sokolnice – Fa: 280525, stavební práce MVN Žleb
h) Respono Vyškov – Fa: 20080481 uložení odpadů z kontejnerů na skládku
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.

7. JMK – dotace pro SDH:
Obec obdržela od Jihomoravského kraje dotaci 25 tis. Kč na vybavení zásahové
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 25
tis. Kč.

8. Úřad práce Vyškov - VPP:
Úřad práce Vyškov schválil žádost obce o přidělení 5 pracovních míst na VPP. 
Pracovní místa jsou na 12 měsíců, dotace na 1 pracovníka činí Kč 12 tis./měsíc.
Dne 3. 11. 2008 nastoupili tito pracovníci: Partyka E., Borovička M., For-
telný M., Babejová I., Krausová J.

9. Žádost p. Menouška J.:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Menouška Otnice 154 o dlouhodobý
pronájem pozemku p.č. 1580/1 za účelem výsadby ovocných stromů.
b) Projednalo také jeho žádost o přehodnocení umístění sběrného dvora od-
padů do jiné lokality než na pozemky p.č. 1569 – 1577.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1580/1 pro výsadbu
ovocných stromů. Nájemné bude kompenzováno sečením trávy a úklidem pro-
najatého pozemku.
b) Potvrzuje záměr obce umístit sběrný dvůr odpadů dle připravovaného pro-
jektu na obecních pozemcích p.č. 1569 – 1577.

10. TJ Sokol – pronájem DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o bezplatný pronájem děl-
nického domu dne 22. 11. 2008 za účelem pořádání akce „I. sraz naplavenin“
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu dne 22. 11.
2008, pro TJ Sokol Otnice.

11. O. Drabálek – pronájem DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka O. Otnice o pronájem dělnického
domu dne 13. 12. 2008 za účelem pořádání diskotéky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu dne 13. 12. 2008 p. Dra-
bálkovi. Výše pronájmu 2 500,- Kč.

12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 120/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 120/2
o výměře 45m2 od manželů Žbánkových Bočovice 98. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 120/2 o výměře 45 m2 od man-
želů Josefa a Blanky Žbánkových, bytem Bošovice Kout 98 za cenu dle zna-
leckého posudku ing. Matyáše.

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 46/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 46/2
o výměře 66 m2, od manželů Naďových Újezd u Brna 942. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 46/2 o výměře 66 m2 od manželů
Milana a Márie Naďových, bytem Újezd u Brna Na Zahrádkách 942 za cenu
dle znaleckého posudku ing. Matyáše.

14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 53/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 53/2
o výměře 40 m2 od sourozenců Svobodových Žatčany 48 a Otnice 391. (Ka-
nalizace a ČOV) 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 53/2 o výměře 40 m2 od Moniky
a Barbory Svobodových, bytem Žatčany 48 a Zuzany Vašákové bytem Otnice
Dědina 391 za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše.

15. Úplatné nabytí pozemku p.č. 49/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 49/2
o výměře 107 m2 od Mgr. Hany Veselé, Otnice 34. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 49/2 o výměře 107 m2 od
Mgr. Hany Veselé, bytem Otnice Dědina 34 za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše.

16. Úplatné nabytí pozemku p.č. 122/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 122/2
o výměře 75 m2 od manželů Dufkových Otnice 295. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 122/2 o výměře 75 m2 od man-
želů Jana a Marie Dufkových, bytem Otnice Dědina 295 za cenu dle znalec-
kého posudku ing. Matyáše.

17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 51/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 51/2
o výměře 51 m2 od p. Zdeňka Svobody Žatčany 48. Z kupovaného pozemku
bude nejprve odstraněno věcné břemeno. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 51/2 o výměře 51 m2, od p.
Zdeňka Svobody, bytem Žatčany 48 za cenu dle znaleckého posudku ing. Ma-
tyáše.

18. Úplatné nabytí pozemku p.č. 59/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 59/2
o výměře 155 m2 od manželů Kaloudových Otnice 418. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 59/2 o výměře 155 m2 od man-
želů Jiřího a Jany Kaloudových, bytem Otnice Dědina 418 za cenu dle zna-
leckého posudku ing. Matyáše.

19. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Veselých Otnice 129 o odprodej
obecního pozemku p.č. 561. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného prodeje pozemku p.č. 561 o výměře
73 m2 v k.ú. Otnice.

20. Základní škola – poškození střechy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v důsledku velkého větru dne 30. 10. 2008
došlo k poškození střechy budovy školy. Oprava je řešena jako pojistná udá-
lost.

21. Veřejné osvětlení – poškození sloupu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o poškození sloupu veřejného osvět-
lení (3. 11.) v ulici Dědina (naproti pomníku RA). Firma, která škodu zavi-
nila, uhradí vzniklé náklady na opravu.

22. Volby do Senátu - výsledky II. kolo:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky voleb v Otnicích do Senátu Parla-
mentu ČR ve II. kole. Volební účast v Otnicích byla 23,86%.
Výsledky voleb:

Bárek Ivo 163 hlasů 61,04 %
Horák Václav 104 hlasů 38,95 %

23. Příspěvek pro DSO Politaví:
Zastupitelstvo projednalo finanční příspěvek pro DSO Politaví. Příspěvkem
bude dofinancování dotace z JMK na poradenskou činnost Regionu pro obec
Otnice. (Ideová studie rozšíření centra Obce) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje fin. příspěvek pro DSO Politaví ve výši 29 500,- Kč.

24. Koncert skupiny HRADIŠŤAN:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování koncertu dne 9. 11. 2008, pořáda-
ného společně s farností Otnice, k 150. výročí vysvěcení kostela. Dle reakce
návštěvníků se koncert vydařil. Bylo prodáno celkem 349 vstupenek.
Čistý příjem z prodeje vstupenek činí 27 250,- Kč. 

25. Bezpečnost dopravy v obci:
Zastupitelstvo se zabývalo stížnostmi občanů na řidiče motorových vozidel,
kteří nedodržují max. povolenou rychlost v obci. Vzhledem ke špatné zkuše-
nosti s Policií ČR při měření rychlosti rozhodlo ZO zahájit jednání s Městskou
policií Slavkov u Brna, která měření provádí.  
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit podmínky a náklady na měření rych-
losti motorových vozidel v obci.

26. JANEPA – žádost o stanovisko obce:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. JANEPA Brno a.s. k záměru výstavby oplo-
cení hospodářského dvora za budovou prodejny potravin (p.č. 353/1). 
Usnesení:
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se záměrem výstavby plotové zídky. Výška
plotu bude určena vzájemnou dohodou s obcí.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny.
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je na čase provést alespoň malou bi-

lanci aktivit obce.
Na investiční akci „Regenerace základní školy“ jsme v le-

tošním roce měli proinvestovat 10 mil. Kč. Bohužel jen od-
souhlasení zadávacích podmínek výběrového řízení trvalo
Státnímu fondu ŽP od poloviny června do konce září, poté byla
vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele akce, kterou admini-
struje firma RENARDS Brno. Do soutěže se přihlásilo celkem
pět firem. Po vyhodnocení a vyžádání si upřesňujících infor-
mací byla jedna firma ze soutěže vyřazena. Dne 4. 12. výbě-
rová komise rozhodla o pořadí nabídek a následně toto pořadí
schválilo i zastupitelstvo obce na jednání dne 9. 12. 2008. Vý-
sledné pořadí soutěže:

1. PROSTAVBY a.s. Brno, 2. IZOBAU s.r.o. Brno, 3. MO-
RAVOSTAV a.s. Brno, 4. IMOS a.s. Brno. Zahájení prací na
ZŠ se přesouvá do roku 2009 a obec bude dotaci 17 mil. Kč
spolufinancovat částkou 5 mil. z vlastního rozpočtu.  Pokud
nenastanou nepředvídané okolnosti, bude akce dokončena
v srpnu roku 2009.

Žádost firmy Vodovody a kanalizace Vyškov o dotaci na čis-
tičku odpadních vod v Otnicích byla úspěšná a na její reali-
zaci byla přiznána dotace ve výši 79 mil. Kč. Celkové náklady
však činí 121,5 mil. Kč. Zbývá tedy dofinancovat investorem
(VaK Vyškov) asi 40 mil. z vlastních zdrojů. Jakou výší se bude
podílet obec, není doposud známo. Předpoklad zahájení vý-
stavby čistírny a kanalizace je v roce 2009.

Pomalu nás také začíná trápit stav zanášení otnického po-
toka. Splachy z polí i jiné pomalu zanášejí potok, zvedají dno
koryta a tím se snižuje průtok vody při větších srážkách, sni-
žuje se průřez pod mosty a dochází k zanášení kanalizačních
vyústění do vodoteče. Obec tento stav urgovala u Zemědělské

vodohospodářské správy Vyškov (správce toku) a úpravu kri-
tických míst řešila z vlastních zdrojů (asi 36 tis. Kč.).

Většina schválených akcí na rok 2008 se uskutečnila. Je-
jich přesný výčet včetně vyúčtování bude předložen veřejnosti
na zasedání zastupitelstva obce v únoru příštího roku.

Obec velmi dobře spolupracuje i s regiony, ve kterých je
členem. Přes DSO Ždánický les a Politaví jsme obdrželi do-
taci 30 tis. Kč na poradenskou činnost. Obec přispěje stejnou
částkou a bude zpracována ideová studie rozšíření centra
Otnic. Přes DSO CEZAVA řešíme aktualizaci a doplnění we-
bových stránek tak, aby byly v souladu s novelizací zákona 
č. 365/2000 Sb. 

Nově bude zřízen modul webkamera. Přes kameru bude
snímán střed obce a zobrazován na našich stránkách. Tento
obraz ale také bude 24 hod. zaznamenán na záznamové zařízení
s možností zpětné kontroly ve snímaném prostoru. Je to z dů-
vodu prevence, ale i identifikace při škodných událostech.

Zastupitelstvo obce si velmi cení našich spoluobčanů,
kteří se aktivně podílejí na společenské, kulturní i spor-
tovní činnosti. Výsledkem je bohatý kalendář pořádaných
akcí a potvrzení toho, že jako dvojnásobní držitelé Modré
stuhy za společenský život v Jihomoravském kraji jsme oce-
nění nezískali náhodou. Veškeré tyto aktivity jsou ze strany
obce podporovány.

Vážení spoluobčané, na závěr roku 2008 bych Vám chtěl po-
děkovat za dosavadní vzájemnou spolupráci, za aktivitu, se kte-
rou se podílíte na rozvoji naší pěkné obce. Přeji nám všem
požehnané vánoční svátky v rodinném kruhu, pohodu a klid.
Do nového roku 2009 pak všechno nejlepší, pevné zdraví, dob-
rou práci, která nás bude bavit. Naší obci pak, aby se dále roz-
víjela ku spokojenému bydlení a žití nás všech.

Pavel Prokop, starosta

• STAROSTOVY STAROSTI •

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Venčení psů má svá pravidla

Připomínáme všem, kteří mají psy, že jste za vaše čtyřnohé miláčky odpovědní. Zajistěte, aby se psi a pejsci ne-
toulali po obci volně. Bojí se jich děti, i někteří dospělí občané, a hlavně: nevíte, co se může stát. Především při pro-
cházkách po nich uklízejte exkrementy. Jak jistě víte, za porušení povinností může být postih podle
přestupkového zákona.

Neparkujte na chodnících!
Upozorňujeme řidiče, majitele osobních automobilů, že chodníky slouží především k bezpečnému pohybu chodců

a dětí při frekventovaném provozu motorových vozidel na silnici. Najížděním a parkováním na chodnících dlažbu
ničíte, porušujete vyhlášku a vystavujete se finančnímu postihu.

Buďte obezřetní
POLICIE ČR - Okresní ředitelství Vyškov, OOP Slavkov u Brna upozorňuje občany, že s blížícími se vánočními

svátky se opět rozmáhají krádeže v rodinných domech zejména u starších občanů, kdy se např. pod záminkou,
že chtějí napít vody, nebo nabízejí prodej různých věcí, apod. vnutí do domu a v nestřeženém okamžiku prohledají celý
dům a odcizí finanční hotovost. Proto upozorňujeme na skutečnost, aby občané ve vlastním zájmu nikoho cizího ne-
vpouštěli do domu a řádně uzamykali své rodinné domy i ze strany dvora a zahrady. V případě výskytu po-
dezřelých osob ihned volejte na tel. 544 221 533 nebo na tísňovou linku 158.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce všem spoluobčanům
přeje zastupitelstvo obce a pracovníci Obecního úřadu v Otnicích.
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Ze života mateřské školy
V letošním školním roce je kapacita naší mateřské školy

zcela naplněna. Bylo přijato padesát dětí, které jsou rovno-
měrně rozděleny do dvou věkově smíšených tříd „Broučci“
a „Koťata“. Po několika letech se nám podařilo otevřít dvě ce-
lodenní třídy, takže byly uspokojeny požadavky všech rodičů,
kteří měli zájem o celodenní docházku jejich dětí.  

Nástup do nového prostředí zvládly všechny děti bez větších
problémů. Několik slziček se v očích dětí sice objevilo, ale to
už je za námi a děti se naplno zapojují do života školky.

Od září se uskutečnila dvě divadelní představení, děti pouš-
těly draky, společně zamkly školní zahradu, nakreslily spoustu

obrázků a předškoláci absolvovali „předplavecký“ výcvik
v plavecké škole ve Vyškově. Za pomoci a podpory zkušené
paní učitelky se děti seznámily se základy plavání. Jejich úsilí
bylo po absolvování deseti lekcí oceněno „mokrým vysvěd-
čením“.

Díky mnoha aktivitám nám podzim utekl jako voda a my se
pomalu začínáme připravovat na Vánoce. Čekání na Ježíška si
s dětmi krátíme adventním tvořením, poslechem vánočních pří-
běhů, zpěvem koled a rozsvícení vánočního stromu na školní
zahradě. Než se nadějeme, budeme stát na prahu nového roku.
Už nyní se s dětmi těšíme, co zajímavého nám přinese. Do-
ufáme, že mnoho příjemných společně strávených chvil.

za kolektiv MŠ Veronika Škrháková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plavecký výcvik
Již po mnoho let zajišťuje plavecká škola ve

Vyškově výcvik plavání pro žáky naší školy.
I letos od září do listopadu jezdily děti MŠ,

2. a 3. třídy ZŠ do vyškovského bazénu. 
Výuka pomáhá některým dětem zbavit se

strachu z vody, postupně zdokonalovat tech-
niku plavání a přispívá také i otužování. 

Kurz plavání jsme navštěvovali 1 x týdně
a děti se už tohoto dne nemohly dočkat. I když
kurz plavání není zadarmo a rodiče platí ne-
malou částkou dopravu, finančně přispívá jak
ZŠ tak OÚ. Avšak rozzářené oči dětí určitě
stojí za to.           Hana Veselá, Lenka Vojáčková

V rámci preventivní výchovné
činnosti v oblasti požární
ochrany byl pro žáky 2. a 6.
ročníku naší školy realizován
projekt „Hasík“. Profesionální
hasič pan Pokorný se svou
asistentkou ve dvou hodino-
vých setkáních seznamoval
děti, jak se mají zachovat v ur-
čitých krizových situacích. Na
vše řádně dohlížel plyšový ka-
marád Hasík.Tato setkání byla
pro děti názorná a velmi
poučná. Odměnou za namalo-
vané obrázky je pozvání na
návštěvu hasičské stanice
v Brně, kam se děti moc těší. 

Lenka Vojáčková

Třídní schůzky k 1. pololetí: 12. ledna 2009
Pololetní prázdniny: 30. ledna 2009

Jarní prázdniny: od 23. února do 1. března 2009
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Olympijský den v naší škole
Od školního Olympijského dne Otnice 2008 už uplynuly více

než dva měsíce. Za tu dobu se přihodila spousta dalších udá-
lostí, ale přesto bych vás ráda seznámila s jejich průběhem,
protože se staly tak trochu akcí průlomovou. 

Když jsme přemýšleli nad obsahem Olympijského dne na naší
škole, chtěli jsme namotivovat a zaměstnat co nejvíce dětí tak,
aby se všechny do olympijského dění zapojily naprosto přiro-
zeně, aniž by měly pocit, že je do úkolů někdo nutí. Bylo tedy
jasné, že program musí vzejít z náplně starověkých olympij-
ských her, kdy se nezávodilo pouze ve sportu, ale i v literatuře
a poezii a v práci na výtvarných dílech. Proto téměř celé září
děti ve výtvarné výchově vytvářely svá díla, která pak byla právě
30. září 2008 umístěna do olympijské výtvarné
galerie. Na stejném místě pak vznikly olympij-
ské dílny s testy a úkoly z různých předmětů. 

Náš historicky první Olympijský den začal
přesně podle časového plánu. Už v 7:50 hod na-
stoupili všichni přítomní žáci se svými vyuču-
jícími před školou, aby vzdali hold naší
olympijské vlajce, kterou čtveřice vlajkonošů
z 5. třídy přinesla ke stožáru a za pomoci pana
školníka vztyčila. Vlajka vlála, soutěžící i roz-
hodčí pronesli slavnostní slib o čestnosti svého
počínání a Olympijský den na ZŠ Otnice byl
zahájen.

Všichni se rozešli na stanoviště. Sportovci,
aby potvrdili svou sportovní formu v běhu na
60 m, ve skoku do dálky a hodu kriketovým

míčkem, ve vybíjené, přehazované a kopané, ostatní pak proto,
aby se účastnili různých testů a úkolů z dějepisu, zeměpisu, ob-
čanské výchovy, olympijských znalostí a fyziky v olympij-
ských dílnách a také hodnotili výtvarná díla svých spolužáků ve
výtvarné galerii. 

Dopoledne rychle plynulo, děti s nadšením plnily všechny
úkoly, které před ně Olympijský den postavil.
O půl jedenácté nastala šuškanda: „Už je tady!“
Ptáte se: „Kdo?“ No přeci maskot našeho Olym-
pijského dne. Do této doby velmi dobře utajený.
Nikdo si ho neuměl představit. A teď ho všichni
spatřili v akci. Robot Robonova firmy Hi-tec
ukázal všem žákům, že sice je počítačem na-
programovaný a ovládaný ovladačem, který
všichni doma mají na televizi, ale umí cvičit tak,
jak mnozí z nich ne. Máte problém s kotouly?
Nebo snad vám nejde holubička? A co takhle
přemet stranou? Že je snad pro některé děti pří-
liš obtížný? To snad ne. Robot tato cvičení
zvládl bez problémů a na jedničku. A tak mnozí
žáci naší školy mají před sebou novou motivaci.
Rádi by cvičili alespoň tak dobře jako náš olym-
pijský maskot.

Po vystoupení maskota před dětmi nastal další
obtížný úkol. Odběhnout se ctí svůj úsek Zátop-
kovy štafety. Do štafetového běhu se zapojili žáci
všech tříd a dokonce běželi i ti, kteří pomáhali
při organizaci Olympijského dne. A tak jsme za-
žili krásné okamžiky, kdy se děti vzájemně po-
vzbuzovaly, pomáhaly si a podaly výkony v běhu
na hranici svých možností. A to je to, oč v tě-
lesné výchově a ve sportu opravdu běží.

Protože naše informační centrum pod vede-
ním paní učitelky Benušové pracovalo bez prob-
lémů a na plné obrátky, byly některé výsledky
vyvěšeny už během Olympijského dne. Na ofi-
ciální výsledky s rozdílením diplomů si musely
děti počkat do čtvrtečního dopoledne. Pod
olympijskou vlajkou první tři nejlepší v každé

disciplíně vystoupily na stupně vítězů a byly po právu odmě-
něny nejen diplomem, ale i pocitem hrdosti a radostí z dobře
vykonané práce. V jejich případě sportovními, vědomostními
a výtvarnými úkoly.

A že se náš Olympijský den opravdu líbil, dokumentovaly
názory dětí. A pokud se snad ozvaly i kritické hlasy, určitě se
nad nimi organizátoři Olympijského dne zamyslí a příště se po-
kusí svou práci vylepšit. Drahomíra Floriánová
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Tak opět v Praze
15. – 16. října 2008
Pražáci si nás ještě pořádně neužili, a tak jsem spolu s ot-

nickou „elitou“ zamířila opět do našeho hlavního města, ten-
tokrát s hlavním úmyslem navštívit Branické divadlo.

Asi jako každou větší akci provázejí problémy, tak i ta naše
nebyla výjimkou. Problémy se předpokládaly, později objevily
a následně zmizely, mohli jsme jim jenom zamávat. A protože
nám nic nebránilo uskutečnit tento zájezd, odjeli jsme 15. 10.
2008 pod odborným pedagogickým dozorem, který poskyto-
vali p.uč. Zdeňka Swierková a p. uč. Jan Novák, po 7. hodině
ranní od naší úžasné školy směr Praha. Díky filmu cesta ubí-
hala celkem rychle.

Praha byla roztřesená a zamračená (asi z toho, že nás vidí).
Panovalo tam ošklivé podzimní počasí. Po vystoupení z busu
jsme se shodli, že teplo vypadá poněkud jinak. 

Výsadek proběhl na Petříně, lépe řečeno pod, jelikož jsme
se na kopec museli vyškrábat sami. Náš první cíl bylo zrca-
dlové bludiště. Největší úspěch však neshledalo samotné blu-
diště, nýbrž deformační zrcadla na jejím konci. Trvalo dlouho,
než jsme od nich odešli. Je pozoruhodné, jak málo stačí ně-
kterým jedincům ke štěstí.

Potom jsme si udělali menší (později větší, protože selhala
navigace jednoho z učitelů) procházku k Pražskému hradu, kde
nás nabral bus a zamířil do Ekotechnického muzea, na pro-
hlídku pražských kanálů, a později na ubytovnu.

A následoval zlatý hřeb večera. Bylo to představení „Smí-
šené (po)city“ (vJ. Hlaváčová, P. Kostka) v Branickém divadle.
Představení mělo u některých mích spolužáků naprosto neče-
kaný úspěch, někteří byli (raději nebudu jmenovat) dokonce
příjemně překvapili. Jenom by určitě nebylo od věci zřídit ve
škole hodiny společenského chování.

Druhý den jsme se přesunuli na Karlštejn do Muzea vosko-
vých figurín, kde nás fascinovala podoba některých zdařilých
kousků. V okolí Karlštejna jsme zůstali až do odpoledních
hodin. 

Po spočítání ztrát (a jak říká p.uč. Novák: „7% ztráty povo-
leny“), se zbytek studentů odebral na cestu k domovu. Náš au-
tobus se rázem proměnil v jednu velkou „postel na kolečkách“.
Po namáhavém dni se únavě neubránili nejen studenti, ale
i jeden z učitelů. 

Asi kolem 16. hodiny se vyspaní účastníci zájezdu dostavili
domů. Nikdo neobdržel fyzickou ani psychickou (kromě uči-
telů, kterým tímto děkuji za ochotu riskovat s námi svoje
nervy) újmu a všichni se ve zdraví vrátili domů. 

Markéta Vojáčková, 9.B

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání
na středních školách pro školní rok 2009/2010

• Změnu přijímacího řízení přinesl zákon č. 243/2008 Sb.
• Organizace přijímacího řízení je obsahem vyhlášky č. 394/2008 Sb.
• Aktuální informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani http://www.jmskoly.cz/rodic
• Konzultační hodiny výchovného poradce pro volbu povolání na ZŠ Otnice:  STŘEDA: 13.30 – 15.15 hod.

K novému způsobu přijímacího řízení:
1. Zákonný zástupce žáka podává přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má uchazeč zájem.

2. Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat tři přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu školu – v rámci jedné
školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

3. Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března.

4. Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky SŠ). Současně zde stanoví kritéria přijímacího řízení.

5. MŠMT vydalo nové vzory přihlášek ke vzdělávání, kde je potřeba vyplnit uchazečem zvolený termín konání přijímací
zkoušky. Nové tiskopisy je možné zakoupit v prodejně SEVTu nebo stáhnout z internetu na:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory. (K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na této
webové stránce, barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou!)

6. Uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele SŠ, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za
obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC
) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží, olympiád apod.

7. Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení záporného rozhodnutí.

8. Zápisový lístek:
• Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli SŠ, do které byl ke vzdě-

lávání přijat, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
• Zápisový lístek na předepsaném tiskopise vydává svým žákům ředitel ZŠ. Uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek pro při-

jetí na následující školní rok. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou
školu, kde také uspěl.

• V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává ředitel ZŠ „NÁHRADNÍ“, a to na základě písemné žádosti. Součástí
žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče, že původní zápisový lístek ne-
uplatnil ani neuplatní na střední škole. Součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. 

9. Další kola přijímacího řízení na střední školu stanoví její ředitel po skončení 1. kola. Pro druhé kolo platí, že není omezen
počet přihlášek ani počet škol. Mgr. Hana Třetinová, výchovný poradce pro volbu povolání
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Z podzimního společenského života
Přiblížil se konec roku a my jsme ko-

nečně slavnostně přivítali více než pěti-
sethlavé společenství přibyvších
obyvatel do naší obce. Díky tomuto spo-
lečenství jsme se tak z malé obce stali
obcí velkou, jež dnes čítá 1420 obyvatel.

Naplavenina této lidské populace, jak
ji nazvali pořádající Sokolové, za-
znamenává do dnešních dnů pří-
znivé působení v naší obci. Je tou
úrodnou naplaveninou, která ode-
dávna prospívala zejména zeměděl-
cům. Dnes v lidské podobě úspěšně
pomáhá např. řídit obec nynější starosta
obce Pavel Prokop, vést Tělovýchovnou
jednotu Sokol předseda Pavel Pažebřuch,
anebo organizovat třeba i letošní 1. sraz
naplavenin Mirek Tichý, Arnošt Kolbá-
bek a z žen naplavenin Jana Pavlovcová,

Leona Leváková, Naďa Fojtů a Andrea
Kašpaříková, které se postaraly o pohoš-
tění a celou slavnost odehrávající se
v sále dělnického domu. Zdravici do
rýmů slavnostního večera zakomponoval
pravokořenný Otničák Jožka Mezuláník.
A tak od 16 hodin sál rozezněly hlásky

dětí pozvaných rodin a rozvoněly zabí-
jačkové lahůdky Pepíčkova řeznictví.
Aby oslava byla úplná, od 18 hodin ro-
zezvučela hudba Maja ze Sokolnic své
nástroje nám důvěrně známými písnič-
kami, které si všichni společně mohli za-
zpívat. Nálada kouzelně starodávná

rozhostila se sálem i v našich srdcích. 
Z pohledu historického jsme my Ot-

nice takovou do minulosti sahající na-
plaveninou, protože časté války
čtrnáctého až šestnáctého století způso-
bily, že zůstávaly tyto kraje často opuš-
těné. Z rodin, které mají u nás opravdu

hluboko kořeny, jsou jen malé
zbytky. K hlubšímu poznání histo-
rie naší obce může posloužit - a já ji
vřele doporučuji - kniha Karla Mla-
tečka Z minulosti Otnic, vydaná

v roce 2006. Je k zakoupení v prodejně
u paní Matouškové. 

Za všechny vám všem u nás usadivším
přeji, aby se vám podařilo zapustit ko-
řeny v tomto bohulibém koutku naší
krásné země moravské. 

Ludmila Kaloudová

O naplaveninách

V neděli 9. listopadu jsme v našem krásně oprave-
ném kostele přivítali hudební soubor Hradišťan. Kon-
cert se uskutečnil ke 150. výročí posvěcení kostela,
které sice připadá až na 21. prosince, ale vzhledem
k velkému pracovnímu vytížení Hradišťanu jsme byli
rádi i za tento trochu časnější termín. Nikoho určitě
nepřekvapil značný zájem o tento koncert – stejně jako
citlivý výběr lidových i ostatních písniček – což zase
patří k Jiřímu Pavlicovi, uměleckému vedoucímu sou-
boru. Je pro mě milé zjištění, že do organizace této
akce se zapojilo tolik lidí – farníci, obecní úřad
a mnoho dalších – tímto bych chtěl všem ještě jednou
poděkovat, protože díky takovéto spolupráci se mů-
žeme klidně pouštět do dalších podobných akcí.

A tak bych vám všem chtěl popřát požehnané vá-
noční svátky a do nového roku vše dobré.

P. Pavel Buchta, farář

Taneční kurz v Otnicích
Dne 8. 12. 2008 byl slavnostní prodlouže-

nou hodinou ukončen taneční kurz v Otnicích.
Kurz absolvovalo 12 párů. V deseti dvouhodi-
nových lekcích nás lektoři z Tanečního klubu
Orel Telnice, slečna Alena Čečatková a pan
Jan Herodek, provedli základními standard-
ními a latinskoamerickými tanci.

Taneční kurz probíhal v dělnickém domě
velmi mile a neformálně. Lektoři byli úžasní,
chválili snahu a úsilí účastníků, ale i jejich po-
hodový přístup. Podařila se krásná věc. Hodně
jsme se toho naučili a zároveň jsme se výborně
pobavili. Hlášky typu: „...a keró nohó se za-
číná?“ dohnaly naše lektory až k slzám smí-
chu. My jsme zase v němém úžasu sledovali
jejich ukázky, jak tanec tančí profesionálové
a bavili jsme se při jejich parodování, jak se

tančit nemá. Moc rychle to uteklo,
loučení bylo smutné, ale všichni jsme
se shodli, že by bylo dobré kurz ještě
zopakovat. Třeba na jaře nebo na
podzim.

Děkujeme TJ Sokol Otnice, který
převzal nad kurzem záštitu a obci Ot-
nice za bezplatné propůjčení sálu.

za účastníky kurzu
Ludmila Pšenáková

Koncert Hradišťanu v kostele sv. Aloise a Havla v Otnicích
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První listopadovou neděli k nám po roce opět za-
vítal divadelní spolek DŽO z Velatic. V čele s Janem
Šenkyříkem (uměleckým vedoucím souboru) při-
vezl svoji další autorskou hru, Střet. 

Děj příběhu zavedl návštěvníky představení do
malého českého města, kde na pozadí meziváleč-
ného období vypukla malá bojová vřava. 

Proti sobě se postavila parta malých chlapců
a dívek. Neuznávání opravdových posvátných hod-
not jako jsou kuličky anebo hra na maminku a ta-
tínka rozdělily děti natolik, že se odhodlaly dát si
pořádně za vyučenou válkou taženou proti sobě. Jak
to ale dopadlo, když se do toho všeho zamotaly zá-
vist, strach a vztahy? 

Tímto vším a hlavně odzbrojující dětskou logikou,
s jakou řešili na jevišti vzniklé situace, pobavili
herci otnické publikum. 

Velatičtí ochotníci sehráli představení, které bylo
určeno zdánlivě jen pro děti. 

Díky svému obsahu a interpretaci jej lze chápat
nejen jako lehkou komedii, při které je možno si od-
počinout od starostí všedního dne, ale také jako na-
stavené zrcadlo světu dospělých v demonstraci toho,
kam až může vést mužská či ženská ješitnost, pato-
logická výchova, anebo nepochopení myšlení dru-
hého pohlaví. 

Díky celému týmu DŽO mohli již podruhé diváci
zcela zaplněného dělnického domu strávit příjemný
dušičkový večer. 

Michal Jelínek

„DĚLŇÁK“ OPĚT OŽIL DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
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V Centru volného času Otnický SAD pořá-
dalo naše sdružení začátkem října pod zášti-
tou Mensa herního klubu ČR tradiční Den plný
her. Hravé odpoledne tohoto typu organizuje
Občanské sdružení Otnický SAD několikrát do
roka a vždy se těší velké účasti malých i vel-
kých hráčů z řad dětí i mládeže. 

I tentokrát tomu nebylo jinak. Obě místnosti
praskaly ve švech, nejprve se trénovaly veškeré
možné stolní hry deskové i karetní. Po zdárném
tréninku se vybraly konkrétní soutěžní hry,
hráči se rozdělili dle věkových kategorií a us-
tanovila se jasná pravidla i časový harmono-
gram. Cinkal zvonek, vrhalo se kostkami,
pochodovalo figurkami. Napětí i vážnost bylo
cítit při každé hře. V centru se svítilo do ve-
černích hodin, porota i asistentky chystaly
účastnické listy, drobné ceny i diplomy pro ví-
těze. Děti mezitím hrály další hry i mimo sou-
těž, kluci i holky soupeřili ve stolním fotbálku.
Při závěrečném vyhlášení byli vítězové oce-
něni, ostatní účastníci pochváleni za umění
prohrávat a za fair play. Výsledková listina: 

Šachy - 1. místo Vincent Foldes
2. místo Pavel Ziemniok

Člověče, nezlob se!
1. místo Pavel Kašpařík
2. místo Nicolas Bulva
3. místo Markéta Leváková

Cink!Junior
1. místo Pavlína Vokálová  
2. místo Tina Kubíčková
3. místo Barbora Lacíková  

Absolutní vítězové:
Dáma Marek Husár
Mikádo Josef Vorel
Husičky Jan Jeřábek
Šneci     Adéla Hrbáčová
Žížalky Monika Hálová

Burza dětského oblečení
17. a 18. října proběhla v prostorách Otnického Sadu

miniburza dětského oblečení. Maminky přinesly na pro-
dej oblečení pro děti od 0 do 6-ti let. Opravdu se obje-
vily velmi krásné oblečky za velmi příznivé ceny. Kdo
měl zájem a přišel se podívat, určitě dobře nakoupil. 5%
z prodejní ceny bylo věnováno na činnost dětí v Sadu
a byly u nás i takové maminky, které nám věnovaly
celou finanční částku za prodané věci. 

Získali jsme tak pro naše děti částku 810 Kč, za kte-
rou za kterou se dětem pod sadový stromeček koupí
nové edukativní hry a hračky. 

Některé neprodané oblečení nám maminky nechaly
a my je věnujeme Fakultní dětské nemocnici v Brně (in-
fekčnímu oddělení) a charitě Diakonii Broumov.

Pokud bude zájem, zorganizujeme na jaře burzu dět-
ského oblečení a sportovních potřeb.Vaše názory, při-
pomínky, nápady nejen k burze, ale i k ostatním
činnostem Otnického Sadu uvítáme. E-mailová adresa:
otnicky.sad@seznam.cz Marta Rosendorfová

Občanské sdružení Otnický SAD − spolek aktivních dětí
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Tvořivé dílničky
Velká účast bývá na tvořivých dílničkách, které před dvěma

lety zavedla Silvie Makovská Menoušková. Letos pod vede-
ním Lenky Sloupové a asistence Elišky Novákové dílničky
úspěšně pokračují. Děti od dvou do desíti let tvoří sezónní de-
korace z různých materiálů, využívají fantazie a vlastních ná-
padů. Děti předškolního věku tvoří s pomocí rodičů, starší děti,
žáci školy, pak samostatně. Docházejí tvořit malí, větší, holky
i kluci. Pro velký zájem jsou v době tvoření využívány obě
místnosti centra. Malí šikulové si tak z posledních dílniček od-
nesli např. sovičku, pejsky, adventní kalendář - rybičku, vá-
noční ubrus či vánoční ozdoby.

Večery pro ženy
Naše „sadové sdružení“ má ve svých stanovách i organizo-

vání volného času pro dospělé. Na podzim tak proběhly dva
tvořivé kurzy - kurz pedigu a kurz vánočního tvoření. Kurz pe-
digu navštívily ženy mírně pokročilé i úplné začátečnice. Pletly
celý večer a domů si pak odnášely košík, ošatku či podnos. Vý-
robky vskutku originální. Díky velkému zájmu bude kurz pe-
digu i v novém roce. Po dva páteční večery pak ruce dívek
a žen zdobily zelené věnce. Některé tvořily adventní věnec se
čtyřmi svíčkami na stůl, jiné okrasný věnec na vstupní dveře,
mnohé odcházely dokonce s několika věnci. Čas adventu tak
dýchal v Centru volného času Otnicý SAD téměř celý listopad. 

Poděkování patří vedoucí kurzů, paní Marcele Nepomucké,
která všechny tvořivé večery organizačně zajišťovala.

Angličtina 
Od října se každé pondělí a úterý odpoledne schází v Sadu

děti na výuku angličtiny. V pondělí přichází 10 dětí ve věku 
5 – 7 let, v úterý 9 dětí ve věku 3 – 4 roky. Výuku vede paní Bc.
Marites Cahová, které už děti neřeknou jinak než „Tess“. Děti
se formou hry a prožívání příběhů zvířecích kamarádů – ko-
courka, klokanice a kačera - učí základním anglickým výra-
zům a větným spojením. 

Děti se už umí pozdravit a rozloučit, pojmenují své zvířecí
kamarády, poznají základní barvy a čísla, reagují na základní
pohybové pokyny v angličtině a naučily se spoustu anglických
písniček, které si s nadšením každou hodinu zpívají. 

Z reakcí rodičů a dětí víme, že se děti na výuku těší a z toho
máme obrovskou radost. Na závěr nám dovolte, abychom vám
spolu s našimi malými angličtináři popřáli radostné Vánoce
a šťastný nový rok: „We wish you a merry Christmas and
a happy New Year.“ Irena Birkeová
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Integrační aktivity
To, že dětem z dětských domovů snad nejvíce chybí přítom-

nost blízkého člověka, sdílení času a zážitků s ním a možnost
pobytu mimo zařízení, je obecně známo. Učitelky MŠ a ZŠ
speciální z Ibsenovy v Brně, které mají odloučené pracoviště
v otnickém Dětském domově LILA, se snaží prostřednictvím
integračních aktivit tento handicap u dětí zmírnit. Nejen v době
adventu, ale v průběhu celého školního roku připravují pro děti
ve spolupráci s domovem LILA různé aktivity.

Integrační aktivity zahrnují spolupráci se školní družinou
v Dambořicích, společné činnosti s dětmi v Miniškolce
v SADu v Otnicích, odpoledne zájmových aktivit se studenty
SOU Chrlice a nově také spolupráci s MŠ a ZŠ Nížkovice.

Na podzim děti s učitelkami vyjely do Dambořic na tradiční
„dýňování“. Žáci ze školní družiny se díky laskavému přístupu
paní vychovatelky na malé kamarády moc těší a vždy netrpě-
livě vyhlížejí jejich příjezd. Po vřelém přivítání se měníme na
Indiány, strašidla a jiné postavičky. Po úspěchu Indiánského
odpoledne v červnu, jsme v říjnu opět soutěžili, zpívali, tančili
a hráli si tentokrát právě jako strašidla. A závěrečné defilé dý-
ňových bubáků má pokaždé neopakovatelné kouzlo.

Již druhým rokem navštěvujeme pravidelně Centrum vol-
ného času Otnický SAD v Otnicích. Společně s místními dětmi
a jejich maminkami vyrábíme korále, přání, malujeme, pečeme
perníky, hrajeme si. Velmi oblíbenou částí programu je spo-
lečné cvičení. Vzájemně se učíme novým říkankám a písním,
které doprovázíme pohybem.

O tom, že můžou kamarádit i velcí s malými, nás přesvědčili
studenti SOU z Chrlic. Jednou měsíčně věnují svůj volný od-
polední čas dětem z domova. Spolu se svojí paní vychovatel-
kou přijíždí do domova LILA a dovádějí s dětmi v tělocvičně,
na zahradě, v přírodě. Dokonce se dokážou proměnit na Mi-
kuláše, anděla, čerty a děti obohatit o další zážitky.

Navázali jsme spolupráci s MŠ a ZŠ v Nížkovicích. Společně
prožité adventní dopoledne bylo milým pohlazením a zastave-
ním se v předvánoční době. Děti spolu pekly perníky, zpívaly
koledy, hrály si. Škola v Nížkovicích připravila dětem ještě
jedno milé překvapení. Výtěžek dobrovolného vstupného z tvo-
řivého předvánočního odpoledne, které pořádala ve vsi, věnuje
na společný velký výlet dětí do přírody.

Věříme, že tyto aktivity se budou nadále rozvíjet a budou při-
nášet potěšení dětem i dospělým. Mária Papcunová

Mimiklub, kroužek šachů a stolních
her bude v novém roce 

až od 1. února. Bližší informace
a případné další změny 

harmonogramu budou včas 
vyvěšeny na nástěnce před poštou.

Děkujeme všem, kteří přispěli padesátihaléřovými
mincemi na činnost našeho sdružení,

první polovina mincí byla proměněna na 800,- Kč. 

Děkujeme i pořadatelům 1. srazu naplavenin
za příspěvek 800,- Kč z finančního výtěžku této akce.

1. listopadu 2008 slavilo Občanské sdružení Otnický SAD
druhé výročí otevření centra volného času. Při této příle-
žitosti bylo centrum otevřeno široké veřejnosti nepřetržitě od
rána od 9.00 hodin do večera do 19.00 hodin v rámci Dne
otevřených dveří. Program probíhal dle pravidelného har-
monogramu, a tak byla příležitost vidět děti z Dětského do-
mova Lila při společné hře a tvoření v dopoledním bloku
Miniškolky, večer pak možnost zhlédnout kocourka Cookiho
a děti, kteří se hravou formou učí angličtině. Odpoledne na-
vštívila prostory Otnického Sadu školní družina místní zá-
kladní školy. Děti pravidelně docházející do centra tak
ostatním „nováčkům“ předvedly, s čím vším mají možnost
si zde např. ve volném odpoledni pohrát.

Za celé Občanské sdružení Otnický SAD děkuji všem ve-
doucím kroužků, maminkám a dobrovolníkům, kteří nám ve
svém volném čase pomáhají s organizací a realizací akcí. Bez
jejich nadšení a ochoty by nejen otnické děti a mládež, děti
z okolních vesnic, ale i děti z Dětského domova Lila byli ochu-
zeni o spoustu zážitků a pěkných chvil. 

Poděkování patří také zastupitelstvu obce Otnice za vstříc-
nost a podporu. 

Děkuji samozřejmě všem těm, kteří k nám do centra dochá-
zejí, navštěvují akce a hojnou účastí tak činnost našeho sdru-
žení podporují a dokazují, že ten čas, který do organizování
věnujeme, není zbytečný. Krásné vánoční svátky a v novém
roce na shledanou.

Dagmar Kovaříková
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V polovině měsíce listopadu se mladší a starší žáci
naší školy zúčastnili okresního přeboru ve stolním te-
nise. V každé kategorii se mohli turnaje zúčastnit
pouze čtyři nejlepší. Paní učitelka Floriánová, aby
vybrala ty nejlepší, musela předem provést kvalifi-
kační turnaj, který rozhodl o těch nejlepších. A že to
byl výběr dobrý, ukázaly skvělé výsledky, kterých
žáci a žákyně naší školy ve Vyškově dosáhli. V kate-
gorii mladších žáků družstev naši školu výborně re-
prezentovali: Marcela Procházková, Radim Cupák
a Josef Vorel. Postupně porazili družstva z Bohda-
lic, Rousínova, Pustiměře a Ivanovic na Hané. O 1.
místo pak svedli boj se ZŠ Letní Pole ve Vyškově a i nad nimi
zvítězili a obhájili tak 1. místo z loňského školního roku.
V kategorii starších žáků se neméně dobře předvedli Michaela
Marková, Jaroslav Bubla, Michal Dufek a Michael Špunar,
kteří také zvítězili v kategorii starších žáků. Oběma vítězným

Stolní tenis – okresní
přebor ve Vyškově

Činnost kulečníkového oddílu v sezóně 2008-2009

družstvům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy a obce. Poděkování patří již výše zmíněné paní uči-
telce Floriánové, a panu školníkovi, který žáky do Vyškova do-
provázel a svými radami přispěl k vítězství našeho týmu.

Hynek Zavřel

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Mistrovským utkáním 2. ligy dne 14. 12. 2008
skončila podzimní část soutěže.

Dá se říci, že úspěšně, vzhledem k možnostem
a výkonnosti hráčů. V polovině sezóny je naše dru-
holigové mužstvo na 7. místě tabulky z osmi druž-
stev, mužstvo B ve třetí třídě na 4. místě a družstvo
našich mladíků (za pomoci „staříků“) ve čtvrté třídě
je osmé z deseti účastníků.

Jednou z mimořádných akcí ČMBS bylo uspořá-
dání Mistrovství Evropy kadetů do 17ti let, 30.
11. - 2. 12. 2008 v Ústí nad Labem, do kterého byli
nominováni dva hráči z ČR. Jedním z nich byl i Ivo
Smolka z našeho oddílu. I když se oba čeští hráči
umístili na dolních příčkách 16ti členného počtu
soutěžících, byl to pro ně velký a poučný zážitek.

Famózní finále mezi Ch. Hilgerem a G-J. Veldhui-
senem skončilo po prvním náběhu 200:200 bodům
a obhájce titulu Němec Hilger zvítězil až po třetím
rozstřelu rozdílem 3 bodů. Na kadety opravdu úcty-
hodný výkon.

Na fotografiích jsou vítězové a náš reprezentant
Ivo Smolka.

Na letošní rok ještě plánujeme 27. prosince „han-
dicapový“ turnaj našich hráčů, na který zveme
všechny příznivce kulečníku.

Za náš oddíl chci popřát do nového roku všem
našim hráčům hodně zdraví, štěstí a dobrých strků,
a také všechno nejlepší všem Otničákům. 

Zdeněk Procházka



18 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 34 - prosinec 2008

Rozkvetlé Otnice ❀❀
Po loňském nultém ročníku soutěže Rozkvetlé Otnice vyhlásilo
Občanské sdružení Otnický SAD v letošním roce 1. ročník této
soutěže. Od 1. dubna do 30. září se fotografovaly květinové
skvosty v otnických ulicích, které zdobily okna či balkony. Po-
rota to ani letos neměla jednoduché, neboť barevných krás
nejen na okenních parapetech bylo po obci skutečně hodně. Do
klasického hodnocení o první tři nejlepší nebyli zařazeni loň-
ští ocenění. Nemusejí být však zklamáni, neb ti, kteří měli
vloni i letos nejkrásnější výzdobu, dostávají Cenu poroty. 

U Parku 154

Dětský domov Lila

Pod Vodárnou

Dědina 246

Dědina 383

Dědina 26

Chaloupky
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Výsledky prvního ročníku
soutěže Rozkvetlé Otnice

Uvádíme číslo popisné domu, který byl poro-
tou oceněn za květinovou výzdobu, a název 
odměny.

Kategorie Nejhezčí okno:
1. místo Dědina 272
kniha Inspirace pro rozkvetlou terasu 
a střechu
2. místo Pod Vodárnou 532
kniha Křížovky o zahradě
3. místo Dědina 383
kniha Pokojové kapradiny

Kategorie Nejhezčí balkon:
1. místo B. Němcové 400
kniha Fóliovníky, skleníky, zahradní kryty
2. místo Chaloupky 467
kniha Křížovky o zahradě
3. místo Dědina 26
kniha Pokojové kapradiny

Cena poroty: 
Stolní kalendář 2009 – Herbář získávají

pěstitelé ze Školní 319, Dědina 246, U Parku
154.

Úspěšní zahradníci si mohou ceny vyzvednout
v Centru volného času Otnický SAD. Všem
blahopřejeme a těšíme se na 2. ročník soutěže
Rozkvetlé Otnice v příštím roce.

Za Občanské sdružení Otnický SAD
Dagmar Kovaříková

Školní 319 Dědina 272

Boženy Němcové 400

Dědina 272
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Za kytičkami do Chile (6)
Úterý 27. 2. 2007 
Cílem dnešního dne byly lokality za přístavním městem Tal-

tal. Jednalo se především o různé variety Copiapoa cinerea
a Copiapoa cinerea v. albispina. Rtuť teploměru se dnes vy-
šplhala přes 40°C, a tak pohyb v kopcovitém
terénu byl pro všechny velmi náročný. 

Rostlinná vegetace je v těchto místech vá-
zána pouze na úzký pás, který se nachází
v těsné blízkosti Pacifiku. Směrem do středo-
zemí začíná oblast nejsušší pouště na světě
Atacama. Na okraji pouště se nachází turistické
městečko San Pedro de Atacama. V těsné blíz-
kosti města jsou ateliéry, které simulují měsíční
krajinu (jsou využívány převážně americkými
filmovými společnostmi).

Botanický průzkum jsme dnes díky vysokým
teplotám ukončili již kolem 16. hodiny a zby-
tek odpoledne jsem věnovali regeneraci našich
znavených těl. Po spánku, který se protáhnul
na pár hodin, jsme dostali hlad a vyrazili do
centra Taltalu, kde jsme si v přístavní restau-
raci dali pořádný steak (maso bylo trošku více
růžové a při placení jsme se od místní hospo-
dyňky dozvěděli, že to nebylo hovězí maso, ale
maso z lamy). No nechutnalo špatně.

Následující den, 28. února, vedla naše cesta
dále směrem na sever ke hranicím s Peru. Ve-
getace byla čím dál chudší a dominantu krajiny
tvořily doly na měď a železnou rudu. Za měs-
tečkem Paposo (na mapě značené jako poměrně velké město,
ve skutečnosti tak 60 domečků) jsme narazili na zajímavou
rostlinu. Až doma při pečlivém zkoumání jsme usoudili, že jde
o přechod dvou druhů rostlin, tedy jakýsi hybrid Copiapoa ha-
seltoniana a Copiapoa eremophylla. Rostliny vynikaly kom-
paktním diskovitým tělem, modro-zelenou epidermis a silným
žlutým vytrněním. 

Vzhledem k tomu, že se pomalinku naše chilská mise začala
chýlit ke konci, jsme již dále směrem na sever nepokračovali
a začali se otáčet směrem na hlavní město Santiago de Chile.

Cestou zpět jsem se znovu vrátili do přístavu Cifuncho, kde
jsme neúspěšně hledali malinkou rostlinku Copiapoa goldii.
Podle dostupných informací tam prostě někde musí být. Naše
cesta v Cifuncho vedla až na fotbalové hřiště (pokud se dá takto
hovořit a uváleném písku se dvěma brankami), co však bylo
zajímavější, že v těsné blízkosti hřiště byly takové malé ska-

lečky. Po výstupnu z auta jsme rychle zjistili, že populace Co-
piapoa goldii je právě zde (zajímavé, že některé rostliny byly
zplaveny do těsné blízkosti hřiště, …pokud by šel hráč do
skluzu, tak možná by skončil na kaktusu). Pro botanika to byl
neskutečný pohled: rostliny měly mohutné zahnuté trny, přes
které někdy nebylo vidět samotné tělo rostlin, prostě paráda!

Na nocleh jsem se stáhli do starého známého Charaňalu, kde
jsme již měli svůj oblíbený hotýlek. Po vydatné večeři jsme
ještě zašli nakoupit nějaké drobnosti pro naše blízké a potom
rychle do postele. 

Následující den jsme zavítali do
jedné z chislkých metropolí – města
Copiapo (podle něj se jmenuje celý rod
kaktusů). Jde především o středisko,
které je proslulé svým vínem, které se
vyváží do celého světa. V těsné blíz-
kosti jsou potom doly na drahé kameny
jako jsou topazy, turmalíny nebo třeba
i doly na zlato.

Cíl naší cesty se soustředil na hory
za městem, kde jsme očekávali nějakou
kaktusovou vegetaci. Naše úvahy se
brzy ukázaly jako správné a my jsme
mohli pozorovat zajímavou formu
Eriosyce eriosyzoides, bohužel v drsné
krajině byla populace rostlin velmi
řídká. V podvečer jsme začali shánět
nocleh, což se ukázalo jako opravdový
oříšek. Nakonec jsme vzali zavděk ko-
zímu chlívku místního rolníka. Ve
všech tato noc nechala hluboké zážitky.

Jan NovákKrajina za Copiapo.

Copiapoa goldii.
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Nechme spěch, stres a nakupování co největšího množství
dárků a pojďme se podívat na české vánoční zvyky a tradice,
které patří k oslavám Vánoc.

Vánoční sněm - něco pro děti
Kdysi dávno svolala zvířátka sněm. Liška se zeptala veverky:

„Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný

stromeček ozdobený spoustou svíček, oříšků a cukroví, které
mám tak ráda.“ Liška se připojila se svou představou: „Pro mne
samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky
by to opravdové Vánoce nebyly.“ Do řeči se vložil medvěd:
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vá-
nočku!“ Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Váno-
cích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má
všechno třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě
lahve!“ A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova:
„Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježí-
šek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Čas adventu
Doba předvánoční symbolizuje posvátnou důstojnost a čas

očekávání křesťanů z příchodu Krista. Původ adventního věnce
sahá mnohem dále než zvyk strojení vánočního stromečku. Za-
tímco adventní věnec byl neodmyslitelnou součásti předvá-
noční výzdoby u našich západních sousedů, u nás zdobení
příbytků adventními věnci nabývá na větší oblibě až v posled-
ním desetiletí. 

Barborka
Do vázy se vloží tolik třešňových větviček, kolik je členů ro-

diny. Na lísteček si napsal každý člen rodiny přáníčko, které
pověsí na větvičku. Komu větvička na Štědrý den vykvete,
tomu se přáníčko splní.

Něco málo netradičního ke štědrovečernímu stolu
O dnešním tradičním symbolu Vánoc – smaženém kapříku –

by se daloříct, že je to naše nejmladší česká tradice. Ryby se na
štědrovečerní stůl dostaly až ve druhé polovině 19. století, a to
nikoliv ve formě smaženého kapra. Běžnou součástí slavno-
stního jídelníčku byl kapr načerno nebo namodro. Zkuste si
i vy letos obohatit nebo pozměnit vánoční menu. Zde je něko-
lik typů:

Pstruzi na víně
Potřebujeme:
4 pstruhy, 1/8 másla, 2 cibule, 2 dl bílého vína, 1 citron,

kmín, bobkový list, sůl, petrželku, olej.
Jak na to:
Pstruhy očistíme, opláchneme, osolíme a do břišní dutiny

vložíme plátek citronu, snítku petrželky a kousek másla. Ci-
buli pokrájenou na kolečka lehce osmahneme na oleji, vložíme
pstruhy, okořeníme bobkovým listem a dáme do trouby. Pe-
čeme po obou stranách dozlatova. Před koncem pečení podli-
jeme ryby vínem a podusíme. Pstruhy můžeme obložit na
plátky nakrájenými a na másle osmahnutými žampiony nebo ji-
nými hřibovitými houbami a podávat s opečenými brambory.

Kapr dušený
Potřebujeme:
600 g kapra, 40 g hladké mouky, sůl, citron, olej, petrželku
Jak na to:
Porce očištěného kapra pokapeme citronovou šťávou, oba-

líme v hladké mouce a vložíme do nádoby vymazané olejem.
Krátce zapečeme, mírně podlijeme horkou vodou, osolíme
a udusíme doměkka. Zdobíme petrželkou.

Kapr po Židovsku
Potřebujeme:
4 porce kapra, hladkou mouku, olej, cibulku, rybí vývar, bílé

víno, česnek, zelenou petrželku, sardelky, nakládanou šalotku
a dušené pečárky (či jiné houby).

Jak na to:
Kousky kapra obalíme v mouce. Na oleji osmahneme porce

s cibulkou, podlijeme postupně rybím vývarem, pak bílým
vínem, přidáme česnek a sekanou zelenou petrželku a dusíme.
Na talíři kapra přelijeme vlastní šťávou se sardelkami, naklá-
danou šalotkou a dušenými pečárkami (či jinými houbami).

Pstruh na česneku s rozmarýnem
a anglickou slaninou

Potřebujeme:
2 pstruhy, 80 g anglické slaniny, 30 g másla, 2 stroučky čes-

neku, citrónovou šťávu, snítky rozmarýnu, zelenou petrželku,
hlávkový salát, grilované lilky, papriky či jinou zeleninu.

Jak na to:
Vykuchané a očištěné čerstvé pstruhy prosolíme, pokapeme

citrónovou šťávou zevnitř i zvenku, přidáme bílý pepř, zevnitř
vytřeme česnekem a přidáme ještě snítky rozmarýnu (můžeme
ale použít i jiné čerstvé bylinky jako kupříkladu tymián nebo
dobromysl). Dovnitř dáme kousek másla a zvenku položíme
na pstruha plátky anglické slaniny. Pečeme odklopené pomalu
při teplotě 160°C asi hodinu a půl. Hotové ozdobíme sekanou
zelenou petrželkou. Podáváme se zeleninou. 

Přejeme dobrou chuť a příjemné, klidné vánoční svátky.
Výbor sociálně zdravotní

Na vánoční zvyky a tradice nezapomínáme
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OTNICKÝ ROK 2008 VE FOTOGRAFII
LEDEN DUBEN

ÚNOR KVĚTEN

BŘEZEN ČERVEN
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OTNICKÝ ROK 2008 VE FOTOGRAFII
ČERVENEC ŘÍJEN

SRPEN LISTOPAD

ZÁŘÍ PROSINEC



24. prosince 2008

TROUBENÍ
TRUBAČŮ

26. prosince 2008

Štěpánská pečeně
Hospoda na Pančavě

9. ledna

JAMES BOND

23. ledna

MAMA MIA

13. února

HLÍDAČ Č. 47

27. února

SNĚŽENKY A MACHŘI

27. února

NEBEZPEČNÝ CÍL

6. března

MADAGASKAR 2

13. března

PEKLO S PRINCEZNOU

27. března

DENÍK NYMFOMANKY

11. ledna 2009

LILA domov pro postižené děti

Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
15 hodin v kostele sv. Aloise

17. ledna 2009

Myslivecký ples
S bohatou tombolou
K tanci a poslechu hraje Druhá fáze

24. ledna 2009

Dětský
maškarní ples

Ať žijí duchové

31. ledna 2009

Vítání občánků
narozených v roce 2008

7. února 2009

DISKOTÉKA
DJ Boris 

Dělnický dům

14. února 2009

Tradiční
ostatková
zábava
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