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Ulice Milešovská – 70. léta...

... a dnes.

ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH



Výstava hraček v dělnickém domě



Extrémně dlouhé deš-
tivě počasí naštvalo
všechny. Nepřetržitý
déšť už o Velikonocích
odradil nejednoho
chlapce od tradičního
mrskání. Za děvčaty
vyrazili jen ti odvážní,
jenž se vody nezalekli.
A naštěstí jsou tu věrní
sousedé, kteří našli
cestu k sousedkám.
Přesto si tetičky po-
steskly, že hochů,
chlapců, mužů přišlo
velmi málo. A tak
spousta barevných va-
jíček a napečených
dobrot zůstalo doma.

I my se obávaly, že zpravodaj bude „mokrem“ postižený. Že nebudeme mít o čem
psát. Déšť způsobil zlo v Otnicích: sesunutý svah u hřiště, voda stála na kurtech, zru-
šily se některé akce. Přesto držíme v rukou číslo obsáhlé. Děkujeme všem za pří-
spěvky textové, fotografické. Zvláštní poděkování posíláme do školy, která jako jediná
respektuje datum uzávěrky a dodala příspěvky včas. Pozdější texty rádi otiskujeme,
leč se tím výrazně posunulo datum vydání.

Přejeme krásné léto plné zážitků. Pokud se náhodou obloha zatáhne a začne pršet,
vezměte si na pohovku Otnický zpravodaj. Listujte, čtěte, vzpomínejte. Třeba i na
Aloiské hody. Letošní, minulé či dávné. Možná jako my se utvrdíte v tom, že tradice
ctít je prima. Možná, že v příštím červnovém zpravodaji se tetičky budou rozplývat,
jak u nich bylo na Velikonoce veselo. Dagmar Kovaříková
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9. května 2010 – maminkám určené sváteční
odpoledne plné našich písniček a muziky té

nejkrásnější, našimi dětmi předvedené, zazářilo stejně jako to sluníčko až po příliš
častých deštích.

Díky vám – pedagogové, školo, za to, co se vám s našimi dětmi podařilo. Zjištění,
že i ti nejmenší dovedou tak dobře zpívat a doprovázet se na flétničky, bylo až pře-
kvapivé a moc milé. Cosi krásného vyzpívaly děti svým maminkám. 

Ještě díky za umě vyrobené přáníčko s tulipány na uvítanou. Toto vydařené odpo-
ledne skutečně zazářilo. Ludmila Kaloudová

Svátek matek

Výroba velikonoční pomlázky ve 4. třídě ZŠ

✿           ❀
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S Martou Královou jsem neměla tu čest
se někdy potkat. Znala jsem ji pouze
z pár fotografií, na kterých se objevila
v její knize Na dobré hodince v Otnicích.
Znám ale paní Královou z hlediska  čte-
nářky její knihy, která pro Otnice, a jistě
nejen pro ně, mnoho přinesla. Přinesla
čtenářům této knihy čas zastavit se a za-
vzpomínat na časy již dávno minulé.
Obci a otnickým občanům přinesla něko-
lik hodin zajímavého čtení, mladším ge-
neracím přiblížila dávné doby, jak to
v Otnicích chodilo, jací tu žili lidé a co
pro obec a lidi vytvořili. Pro člověka,
který se zde nenarodil, povyprávěla v této
knize o životě v této obci a z tohoto vy-
právění jsem měla možnost obec rychleji
poznat, jít a zkusit najít místa, o kterých
píše. Vzpomněla věci, které byly a již ne-
jsou. Vzpomněla místa, která kdysi byla
a již nejsou. Vzpomněla lidi, kteří kdysi
žili a již mezi námi nejsou.

Knihu Na dobré hodince v Otnicích
jsem hltala každým douškem, dlouho do
noci jsem četla a četla, nemohla jsem se
od knihy odtrhnout. Ráda bych paní Krá-
lové vzdala poctu za tuto velkou knihu,
jíž tvořila srdcem a duší.

Před dvěma měsíci přišla na obecní úřad kratičká zpráva od paní Králové
o smrti jejího manžela. Byla a je to od ní poslední zpráva. Další zprávy, ty smu-
teční a plné soustrasti, směřovaly od obce Otnice a blízkých přátel paní Králové
pro její dceru a syna. 

LOUČÍME SE S MARTOU KRÁLOVOU,
ŽENOU, JEŽ ZANECHALA OTNICÍM SRDCE
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Dovolte mi vzpomenout
ještě jednu zprávu od paní
Králové a zároveň i její
přání, které se nachází na
poslední straně knihy Na
dobré hodince v Otnicích.

Zdeňka Křivánková

A ještě přání:
aby z příštích hodin, 
dnů, měsíců a roků 
mohla být naplněná 
především dobrem
„Druhá dobrá hodinka
v Otnicích“.
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• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané,
největší investiční akce v dějinách

obce byla zahájena. Projekt pod názvem
„Kanalizace a ČOV Otnice“, který řeší
definitivní likvidaci odpadních vod
v obci Otnice, je spolufinancován z pro-
středků Evropské unie, a to konkrétně
z Operačního programu životního pro-
středí. Vzhledem ke skutečnosti, že do-
tace nepokryje financování celého
projektu, budou se menší měrou podílet
na financování i naše obec a společnost
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Investorem projektu je už zmiňovaná
společnost Vodovody a kanalizace Vy-
škov, a.s., generálním zhotovitelem
stavby je společnost IMOS Brno a.s..
Dodávku všech inženýrských činností
spojených s realizací stavby a zejména
technický dozor investora, zajišťuje br-
něnská společnost AP Investing s.r.o.  

Pracovníci zhotovitele, i přes značnou
nepřízeň počasí, započali výkopové
práce v prostoru regulační stanice plynu
směrem do obce. Další četa provádí pří-
pravu staveniště v zahradách proti
proudu potoka a také zahájila výkopy
pro uložení kanalizace. Jakmile bude
znám alespoň hrubý harmonogram prací
podle jednotlivých úseků (ulic), oka-
mžitě jej zveřejníme.

Každý čtvrtek se v kanceláři starosty
konají kontrolní dny nebo koordinační
porady za účasti zástupců zhotovitele, in-
vestora, technického dozoru a starosty
obce.

Jaký bude další postup? Budou zahá-
jeny práce jak na vlastní čistírně odpad-
ních vod, tak na kanalizaci. Do výkopů
bude uloženo trubní vedení kanalizace
a zahrnuto zhutněnou zeminou. Po do-
končení a provedení všech kontrolních
zkoušek kompletních rozvodů kanali-
zace a dokončení čistírny započne mon-
táž přípojek pro jednotlivé domy. To
znamená, že občané se mohou připojit na
kanalizaci až po jejím celkovém dokon-
čení včetně čistírny odpadních vod
a předání investorovi. 

V cca polovině obce zůstane původní
kanalizace, tzn. že stavební práce nebu-
dou probíhat na ul. Milešovská, Dědina,
Polní, Školní, Boženy Němcové, část
Pančavy, Nová, Na Konci. Tyto rodinné
domy se připojí na stávající kanalizaci
(až po dokončení nové) tak, že se vyřadí
septiky z provozu a odpadové potrubí se
připojí přímo do kanalizace.

Složitější to budou mít tam, kde se bu-
duje nová kanalizace (Koberská, Cha-

loupky, U Parku, Dědina – tyto ulice se
nedostanou spádově do staré kanalizace,
Za Drahy, Pančava – část směrem k Lov-
čičkám). Přesnější informace získáte na
obecním úřadě u starosty obce. 

Domovní přípojku na novou kanalizaci
vám připojí pouze tehdy, pokud budete
mít buď „Uzemní souhlas“ od stavebního
úřadu, nebo u domovních přípojek del-
ších jak 50 m pak „Územní rozhodnutí“
a „Stavební povolení“. To znamená, že si
občané musí zajistit projektovou doku-
mentaci přípojky, vyjádření orgánů státní
správy a územní souhlas nebo stavební
povolení.

Zastupitelstvo obce rozhodlo vyjít ob-
čanům vstříc tak, že obec vypíše výbě-
rové řízení na zpracovatele projektů
přípojek včetně všech vyjádření a územ-
ního souhlasu (stavebního povolení). Ty
projektanty, kteří nabídnou nejnižší ceny,
pak doporučí občanům. Předpokládá se,
že bude realizováno asi 150 – 200 no-
vých přípojek. Občané nebudou nijak vá-

záni na obcí doporučeného projektanta
a mohou si jej samozřejmě zajistit indi-
viduálně. Finanční náklady na projekt
i vybudování přípojky ponese vlastník
rodinného domu.     

V ceně stavby kanalizace a čistírny je
počítáno pro každou nemovitost s jednou
odbočkou pro vlastní přípojku, a to
v délce cca 1 m. Tato se bude navrtávat
na hlavní potrubí v místě podle schvá-
lené dokumentace (územní souhlas, sta-
vební povolení). Cena realizace odbočky
je cca 7 tis. Kč a je hrazena investorem
stavby. Bez schválené projektové doku-
mentace nebude možno odbočku reali-
zovat.

V minulosti jsme společně dokázali
zvládnout i jiné složité akce (plynofi-
kace, telefonizace). Věřím, že společně
zdárně zvládneme i tento projekt likvi-
dace odpadních vod v naší obci, a zí-
skáme tak výrazně lepší prostředí
k životu a hlavně čistou vodu v Otnickém
potoce. Pavel Prokop, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Blíží se závěr volebního období zastupitelstva obce.

Prezident republiky vyhlásil termín komunálních voleb na

15.–16. října 2010
Přemýšlejte již nyní o kandidátech do zastupitelstva.
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VELKÉ UCHO
aneb Vyslechly jsme v ulicích

… škoda, že se letos nekonala tra-
diční Výstava vín s ochutnávkou …

… škoda, že na Velikonoční pondělí
nechodili po obci Sokolové …

… škoda, že estetický střed obce na-
rušuje modrá fasáda …

DEN ŽDÁNICKÉHO LESA A POLITAVÍ
V neděli dne 19. září 2010 se ve Slavkově v zámecké zahradě uskuteční „Den Ždá-

nického lesa a Politaví” u příležitosti 15.výročí vzniku Dobrovolného svazku obcí
„Ždánický les a Politaví”. Každá obec se může prezentovat krátkým vystoupením.

Bude možnost tam také prezentovat svoje výrobky (i jejich prodej), stánky včetně
bezplatného pronájmu budou zajištěny.

Bude také vyhodnocena každoroční cykloakce, dárky dostanou ti, kteří projedou na
kole všechny obce Politaví a budou mít razítko v průkazce. Průkazky si můžete vy-
zvednout na obecním úřadě.

Bližší informace na OÚ

Městský úřad ve Slavkově u Brna,
odbor dopravy, se obrací na všechny
držitele řidičských průkazů, aby zod-
povědně a v dostatečném předstihu
přistoupili k 3. a 4. etapě výměn ři-
dičských průkazů, vydaných od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
– výměna nejpozději do konce
roku 2010, a vydaných od 1. ledna
2001 do 30. dubna 2004 – výměna
nejpozději do konce roku 2013. 

K výměně řidičského průkazu je
potřeba přinést platný doklad totož-
nosti (OP nebo CP), jeden kus foto-
grafie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna těchto řidičských
průkazů je osvobozena od správního
poplatku a lhůta pro převzetí nového
řidičského průkazu je zpravidla do
15-20 dní. 

Tiskopisy si můžete vyzvednout
u paní Pavlovcové na obecním úřadě.

Poplatky za tuhý domovní odpad
(popelnice) a televizní kabelový
rozvod na II. pololetí 2010 vybírá
paní Pavlovcová v I. patře v pon-
dělí a ve středu v úřední hodiny.

VÝSLEDKY VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v Otnicích

Pořadí stran podle počtu hlasů
ČSSD   140 hlasů
KSČM   119 hlasů
ODS   105 hlasů
KDU-ČSL   86 hlasů
VV – věci veřejné   74 hlasů
TOP 09   66 hlasů
Strana práv občanů ZEMANOVCI   29 hlasů
Suverenita blok Jany Bobošíkové   20 hlasů
Strana zelených   14 hlasů
Dělnická strana sociální spravedlnosti   6 hlasů
Volte pravý blok   6 hlasů
Strana svobodných občanů   5 hlasů
Česká pirátská strana 4 hlasy
Občané CZ   3 hlasy
Moravané   1 hlas
STOP   1 hlas

Osoby 1 459 38,69 31. 12. 1916 8. 4. 2010
Muži 734 38,05 31. 12. 1916 6. 4. 2010
Ženy 725 39,33 10. 3. 1921 8. 4. 2010
Děti do 15 let 231 6,89 18. 7. 1995 8. 4. 2010
Děti do 18 let 294 8,87 30. 6. 1992 8. 4. 2010
Starší 60 let 296 68,86 31. 12. 1916 25. 5. 1950
Možní voliči 1 159 46,27 31. 12. 1916 14. 6. 1992

Statistika dat obyvatel ke dni 18. června 2010
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Kino Otnice se s vámi na prázdninové měsíce loučí.
Po prázdninách se můžete těšit na tyto filmy:

17. září KÁJÍNEK

24. září TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

1. října SEXY 40

8. října PREDÁTOŘI

Změna termínů vyhrazena.

KINO OTNICE

VÝMĚNA
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
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ÚNOR ¬ 22. 2. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
ČR  Okresní soud, volba přísedících
Volby do PS Parlamentu ČR
JMK – žádost o dotaci pro JSDH Otnice  
Žádost p. Fryce – zařízení pro internet na DD
Mysliveckého sdružení Hubert Otnice - žádost
TJ Sokol Otnice – žádost
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-
gram zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Zápis byl podepsán, připomínky nebyly vzneseny.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – zah. řízení o prodl. platnosti staveb. Povolení, střed obce 
b) Manželé Krausovi 403 – Souhlas č. 8/2010, nástavba – modernizace RD     
c) L. Cápalová 31 – Kontrolní prohlídka, hospod. stavení      
d) ČR Úřad pro zast. státu Vyškov – informace k p.č. 25  
e) Obec Lovčičky – projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce

4. Faktury k proplacení:
a) Elcan Brno – Fa: 100008, oprava veřejného osvětlení
b) Trasko Vyškov – Fa: 1100335 oprava plynového kotle
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 4, zápisu.

5. ČR Okresní soud Vyškov – volba přísedících:
Zastupitelstvo projednalo žádost OS Vyškov o návrhu jmen přísedících
k Okresnímu soudu. Vzhledem k tomu, že pro obce okr. Vyškov je vyčle-
něno jen jedno místo, rozhodlo ZO návrh nepodávat.

6. Volby do PS Parlamentu ČR:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 28. – 29. 5.
2010.
Termín pro delegování členů do okrskové volební komise je 28. 4. 2010. 

7. JMK – žádost o dotaci pro SDH Otnice:
Zastupitelstvo projednalo návrh na podání žádosti o dotaci na Jihomorav-
ský kraj pro Sbor dobrovolných hasičů. Obec podá žádost na vypracování
projektové dokumentace nové hasičské zbrojnice. Předpokládané náklady
250 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj
pro SDH Otnice na vypracování projektové dokumentace nové hasičské
zbrojnice.

8. Fryc Jiří - žádost o umístění zařízení na DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jiřího Fryce Měnín, na umístění zaří-
zení pro bezdrátový internet na budovu Dělnického domu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo uděluje souhlas k umístění zařízení pro bezdrátový internet
na budovu Dělnického domu za úplatu. 

9. Myslivecké sdružení Hubert Otnice - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení  Hubert Otnice
o poskytnutí obecního pozemku p.č. 1578/1 a 1579 k umístění stavby
skladu na krmení pro zvěř.
Usnesení:
Zastupitelstvo uděluje souhlas pro Myslivecké sdružení Hubert Otnice
k umístění stavby skladu  na obecní pozemek p.č. 1579. 

10. TJ Sokol Otnice – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finančí příspěvek ve
výši 10800 Kč, na úhradu hudební produkce při pořádání tradiční ostat-
kové zábavy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši
10 800 Kč. 
Připomínky, interpelace:
Předseda Výboru pro životní prostředí informoval o silně znečištěné vodě,
která přitéká potokem od Lovčiček. Tato znečištěná voda pak vtéká do ryb-
níku pod Poltňou. Znečištění není stálé, ale jen nahodilé. 

Zastupitelé projednali stav interieru Dělnického domu. Bude nutné provézt
výmalbu stěn za boxy na sedění. 

Veřejné zasedání konané v pohostinství U Marků
25. 2. 2010

1. Program zasedání:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti ZO za rok 2009
Zprávy o činnosti Výborů zastupitelstva za rok 2009 
Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2009
Hospodaření obce za rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2010
Plán akcí na rok 2010
Výsledky hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za r. 2009 + od-
pisový plán na r. 2010 
Různé – diskuze
Závěr
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-
gram zasedání. 

2. Zpráva o činnosti ZO za rok 2009:
Starosta přednesl souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok
2009. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok
2009. 

3. Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2009:
Předsedové jednotlivých výborů přednesli zprávy o činnosti za rok 2009
v tomto pořadí: 
Klvač J. – kontrolní výbor
Ing. Bubla J. – finanční výbor
Lattnebergová A. – výbor sociálně zdravotní
Sekaninová D. – výbor pro mládež a tělovýchovu
Drabálek O. – výbor pro životní prostředí
Mezuláník P. – výbor rozvoje obce
K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za
rok 2009.

4. Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2009:
Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2009 přednesla účetní
p. Kaloudová Věra. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy
ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12.
2009.

5. Hospodaření obce za rok 2009:
Předseda finančního výboru ing. Bubla přednesl zprávu o hospodaření obce
za rok 2009. 
Příjmy: 34 090 944,51 Kč. 
Výdaje: 35 903 714,02 Kč.
Obdržené dotace v r. 2009: 20 435 491 Kč 
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2009.

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2010:
Návrh rozpočtu na rok 2010 přednesl opět předseda finančního výboru
ing. Bubla. 
Příjmy: 13 813 900 Kč. 
Výdaje: 14 143 000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z přebytku minulých let. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2010. 

7. Plán akcí na rok 2010:
Návrh plánu akcí na rok 2010 přednesl předseda Výboru rozvoje obce
p. Mezuláník Pavel. 
Diskuze: Kdy započnou práce na ČOV a kanalizaci? Jak je to s pozemky
na ČOV a kanalizaci? Otázky zodpověděl p. Mezuláník, doplnil starosta. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA



9OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 40 - červen 2010

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2010. 

8. Výsledky hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za r. 2009:
Starosta předložil zastupitelstvu výsledky hospodaření p.o. Základní a Ma-
teřské školy Otnice za rok 2009, které skončilo přebytkem ve výši
888,50 Kč. Bylo navrženo tento přebytek ponechat v rezervním fondu
školy. Dále starosta předložil návrh odpisového plánu školy na r. 2010
v celkové výši odpisů 143 700 Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
– Výsledek hospodaření p.o. Základní a Mateřské školy Otnice za rok 2009. 
– Převod hospodářského výsledku ve výši 888,50 Kč do rezervního fondu
školy 
– Odpisový plán na rok 2010 ve výši 143 700 Kč.       

9. Různé - diskuze:
P. Kolbábek – Navrhl provézt úpravu středu obce brigádně. 
P. Buchta – Kdo nese odpovědnost za poškození hrobů působené rostou-
cími stromy na hřbitově? Kolik bylo narozených dětí v roce 2009?  
P. Zehnal – poukázal na znečištění veřejných prostor volně pobýhajícími
psi.
Na veškeré dotazy odpověděl starosta.

BŘEZEN - 22. 3. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Vyúčtování hracích automatů
FÚ Vyškov – kontrola dotací
Výbor životního prostředí - žádosti
Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci
ESOM JM  – ukončení členství  
SFŽP – zamítnutí dotace na sběrný dvůr odpadů
VaK Vyškov – valná hromada, kanalizace a ČOV  
Otnický SAD – žádost o výpůjčku DD
J. Böhm – žádost o pronájem nebytových prostor
Manž. Salajkovi – kanalizační přípojka, souhlas obce
CEZAVA – dotace z PRV JMK
Politaví – oslavy výročí založení
Výsadba nad rybníkem v Hrubé dolině (Sadkov)
TKR – změna skladby  programů
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-
gram zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Zápis byl podepsán, připomínky nebyly vzneseny.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Janepa Brno – Zahájení st. řízení, výměna oken a st. úpravy č.p. 447 
b) Kolaříkovi + A. Kosíková 87 – Kol. rozhodnutí č. 49/2010 na RD87      
c) L. Levák 513 – Kol. rozhodnutí I. část č. /2010, novostavba RD       
d) L. Cápalová + J. Kulhánek 31 – protokol z kontrolní prohlídky  
e) Manželé Pavlovcovi 231– Závěr. kontrol. prohlídka novostavby RD   
f) Manželé Jedličkovi Brno – Závěr. kontrol. prohlídka oplocení pozemku
990/7
g) Obec Otnice – prodloužení platnosti stav. povolení na úpravu středu
obce
h) Okr. soud Vyškov – sdělení k parcele č. 662, 663 
i) Beton Brož 484 – kontrolní prohlídka k potvrzení neexistence stavby
j) Beton Brož 484 – zahájení řízení o změně stavby, ocelový sklad
k) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas č. 48/2010, sklad kameniva

4. Faktury k proplacení:
a) Trasko Vyškov – Fa: 1100507, oprava plynového kotle na radnici
b) Elcan Brno – Fa: 100013, oprava  veřejného osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Vyúčtování hracích automatů za r. 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování hracích automatů za rok 2009
od firmy MCM Lednice a SimeraGame Lednice, v pohostinství u Marků.

6. Finanční úřad Vyškov – kontrola dotací:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek kontroly na obdržené dotace:

a) Dotace od Úřadu práce Vyškov na VPP – nebyly schledány závady.
b) Dotace od Min. živ. prostředí na rybník pod Poltňou – obec ušetřila
z vlastních zdrojů 5 151 Kč a tím v rozporu s „Rozhodnutím“ porušila roz-
počtovou kázeň a tyto prostředky musí odvézt do státního rozpočtu.
Na základě platebního výměru č. 1/2010 bylo 5 151 Kč zasláno FÚ 
Vyškov.   

7. Výbor ŽP - žádosti:
a) Luňáček Jan 69 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
b) Manželé Zámkovi 175 - žádost o povolení vykácení smrku před RD
c) Podezření z nedovoleného kácení dřevin v lokalitě Za Drahy.

8. Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci v r. 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Ot-
nice v roce 2009“. V minulém roce bylo na území obce spácháno 16 tre-
stných činů a 13 přestupků. Došlo k mírnému nárůstu nápadu trestné
činnosti. Celkový stav je ze strany PČR hodnocen jako dobrý.

9. ESOM JM – ukončení členství:
Zastupitelstvo projednalo členství obce v Energetickém sdružení obcí Jižní
Moravy a rozhodlo členství obce ve Sdružení ukončit.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení členství obce v Energetickém sdružení
obcí Jižní Moravy. 

10. SFŽP – zamítnutí podpory z OP ŽP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí
o zamítnutí žádosti obce o podporu z Operačního programu Životní pro-
středí na akci „Sběrný dvůr odpadů Otnice“.

11. VaK Vyškov – valná hromada:
Zastupitelstvo udělilo plnou moc starostovi k zastupování obce na valné
hromadě a.s. Vodovodů a kanalizací Vyškov, dne 21.5.2010. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek soutěže na dodavatele stavby „Ka-
nalizace a ČOV Otnice“. 
Výběrové řízení vyhrála firma IMOS Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje starosty obce p. Pavla Prokopa k zastupování na
valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov dne 21. 5. 2010.

12. Otnický SAD – žádost o výpůjčku DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku Dělnického
domu dne 17. 4. 2010, na uspořádání diskotéky pro školáky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku Dělnického domu na den 17. 4. 2010
pro o.s. Otnický SAD, na uspořádání diskotéky pro školáky. 

13. J. Böhm – žádost o pronájem nebytových prostor:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jaroslava Böhma Otnice 401 o proná-
jem nebytových prostor v budově MŠ č.p. 470.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor p. J. Böhmovi Ot-
nice 401 v budově Mateřské školy. Jedná se o místnosti č. 4, 5, 6 a 7, situ-
ačního plánku. 

14. Manželé Salajkovi – kanalizační přípojka:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželé Salajkových Otnice 369 o po-
volení uložení kanalizační přípojky do obecní parcely č. 202. Po uložení
přípojky je nutno upravit jak chodník, tak i místní komunikaci do původ-
ního stavu.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uložení kanalizační přípojky od RD 369 do obecní
parcely č. 202.

15. CEZAVA – dotace 2010:
DSO CEZAVA požádala o dotaci z Programu rozvoje kraje na vybavení
veřejných prostor. Každá obec nahlásí předsedkyni DSO na co dotaci v ob-
jemu asi 20 tis. použije. Návrhy do příštího zasedání ZO.

16. Ždánický les a Politaví – 15. výročí založení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí že oslavy 15. výročí od založení DSO Ždá-
nický les a Politaví se uskuteční dne 19. 9. 2010 ve Slavkově v prostorách
nádvoří a zahrady. Každá obec se může prezentovat svými zástupci. Ter-
mín pro přihlášení je do 16. 4. 2010.

17. Výsadba nad rybníkem v hrubé dolině:
Zastupitelstvo projednalo návrh p. Petláka na rekultivaci remízku nad ryb-
níkem v Hrubé dolině (Sadkov). Pokud majitelé udělí souhlas, akátový
nálet bude vykácen a nahrazen javorem, borovicí, lípou a dalšími dřevi-
nami. Současně by se v souladu s projektem naučné stezky provedla vý-
sadba květinové louky.
Pracovní název akce „Remíz a květnatá louka v Otnicích“
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr předložený ing. Petlákem na rekultivaci re-
mízku a louky nad rybníkem v Hrubé dolině (Sadkově). 
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18. TKR – změna skladby programů:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na úpravu programů TKR. Navr-
huje se změna příjmu tel. signálu pro program ČT1 z družicového na po-
zemní a tím zajištění vysílání Jihomoravského večerníku. Přijímač ČT1
družicový digitální příjem, přeladit na příjem programu Nova sport. Příjem
programu Nova sport je zpoplatněn částkou 20,- Kč/účastníka/měsíc, čímž
dojde k navýšení nákladů na provoz asi o 55 tis. Kč ročně. Cena pro účast-
níky TKR se v roce 2010 nemění a zůstane 75 Kč/měsíc.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navržené změny na úpravu programů TKR.
Připomínky, interpelace:
Nebyly vzneseny.

DUBEN ¬ 12. 4. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Audit obce za rok 2009
Slavkov – technologické centrum ORP
Základní a Mateřská škola – prověrky BOZP
Oprava vozidla Karosa CAS - soutěž
Sběrný dvůr odpadů Otnice  
Obecní byty nad zdr. stř. – havar. stav balkon. dveří 
Evidence krajinného prvku v k.ú. Otnice  
Žádost manž. Pavlovcových – příst. komunikace
Žádost manž. Zámkových – parkovací stání
Pozemkový fond ČR – žádost o bezúplatný převod pozemků
Přijetí pozemků darem
Rostěnice a.s. – návrh na směnu pozemků
Nabídka p. Dufka Otnice
MND Hodonín – žádost o dotaci
Koupě stavební buňky
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zase-
dání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) Nepovolené kácení dřevin – závěr šetření Výboru ŽP přednesl pan
Drabálek. Je nutné dopracovat písemnou zprávu.
Bod 13) Smlouva s p.Böhmem Otnice na pronájem nebytových prostor
v budově MŠ byla podepsána.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Janepa Brno – Rozhodnutí č. 23/2010, stav. povolení na úpravy budovy
č. 447 
b) Ing. M. Heřmanský 264 – Prošetření stavebně technického stavu komína      
c) Manželé Málkovi 45 – Kontrolní prohlídka stavby stodoly a kůlny       
d) Obec Otnice – zahájení projednání Změny č. 1 územního plánu obce
Otnice   
e) Manželé Pavlovcovi 231– Souhlas s užíváním novostavby RD    
f) P. Jochman 10 – zahájení řízení na půdní vestavbu RD
g) J. Matušina Lovčičky 190 – změna užívání objektu bydlení na autodílnu 
h) Beton Brož 484 – Potvrzení o neexistenci stavby – bývalé vodárny
i) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 61/2010 o povolení změny stavby před
dokončením.

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
JANEPA Brno – zahájení vodoprávního řízení na přeložku vodovodu p.č.
353/1

5. Faktury k proplacení:
a) A. Krejčíř Slavkov – Fa: 01/2010, pokácení 2 ks topolů
b) NOEL Hodonín – Fa: 201383, oprava programu ORKAN
c) Respono Vyškov – Fa: 300110045, svoz odpadů za I. Q. 2010
d) Gordic Blansko – Fa: 2010500673, upgrade programů Gordic na r. 2010
e) Protisk Slavkov – Fa: 201004019, tisk Zpravodaje č. 39
f) Netic – Fa: 100100273, servisní práce na síti PC
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu. 

6. Audit obce za rok 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek přezkumu hospodaření obce
(audit) za rok 2009. 

Závěr:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.   

7. Slavkov – technologické centrum ORP:
Zastupitelstvo projednalo záměr Města Slavkova (Obec s rozšířenou pů-
sobností-ORP) podat žádost na projekt „Technologické centrum“. Centrum
bude využívat i obec Otnice, pro úložiště elektronické spisové služby. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o partnerství k projektu“ a „Prohlášení
o zájmu obce“, s Městem Slavkov u Brna.

8. Základní a Mateřská škola – prověrky BOZP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedených prověrkách bezpeč-
nosti a ochraně zdraví v Základní a Mateřské škole. Zjištěné závady budou
odstraňovány postupně dle finančních možností obce. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi zahájit úkony k vypracování projektu na
snížení provozních nákladů v budově Mateřské školy.

9. Oprava vozidla Karosa CAS K25 – soutěž:
Zastupitelstvo projednalo výsledky soutěže na opravu hasičského auta Ka-
rosa CAS K25 a potvrdilo doporučené pořadí výběrové komise.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek na opravu vozidla Karosa CAS
K25 zásahové jednotky Otnice
1. Borovička Jiří Otnice
2. Hrabec Pavel Šaratice
3. TBS Telnice

10. Sběrný dvůr odpadů – nová výzva na podávání dotací:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o vypsání nové výzvy na podá-
vání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci
sběrné dvory.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání nové žádosti o dotaci na sběrný dvůr od-
padů. Žádost vypracuje Regionální rozvojová agentura Brno, která zpra-
covávala první žádost o dotaci a má veškeré podklady.

11. Obecní byty nad zdravotním stř. – havar. stav balk. dveří:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o havarijním stavu balkonových
dveří u bytů nad zdravotním střediskem. U dveří praská kování (stejný typ
se již nevyrábí) dveře netěsní a tím do bytů zatéká.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu všech šesti balkonových dveří včetně
rámů za plastové.

12. Evidence krajinného prvku v k.ú. Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci z Ministerstva zemědělství
(MZe) o zaevidování krajinného prvku v k.ú. Otnice. Krajinný prvek má
výměru 1428 m2 a nachází se na pozemcích p.č. 2064, 2067, 2069. Dle
sdělení MZe evidence krajinného prvku vlastníky nijak nezatíží.

13. Žádost manželů Pavlovcových Otnice 231:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pavlovcových o prodloužení
obecní komunikace a zřízení veřejného osvětlení k rod. domu č. 498.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Výboru rozvoje obce žádost projednat ve
výboru. 

14. Žádost manželů Zámkových Otnice 175:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Zámkových o udělení souhlasu
zřídit před RD 175 parkovací místo pro osobní automobil.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením místa na parkování pro jeden osobní
automobil před RD 175 na obecní parcele č. 747/1. V případě potřeby ža-
datel umožní zásah do parkovací plochy.

15. Pozemkový fond ČR – žádost obce:
Zastupitelstvo rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod
pozemků určených územním plánem pro budoucí výstavbu objektů byd-
lení.
Usnesení:
Zastupitelstvo žádá Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků
v k.ú. Otnice těchto p.č.: 839, 924, 1000/7, 1123, 1402/7, 1403/5, 1405/3,
3564, 3565/2, 3592/2, 3593

16. Přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Trávníčka F. Moutnice a p.Lackové D.
Ružomberok, na darování pozemků p.č. 2625 a 2646 v k.ú. Otnice, obci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 2625 a 2646 v k.ú. Otnice
darem od p. Trávníčka Františka Moutnice 289 a p. Lackové Drahomíry
Čremošná 25 Ružomberok. Veškeré úkony s přijetím daru bude hradit
obec. 
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17. Rostěnice a.s. – návrh na směnu pozemků:
Zastupitelstvo projednalo návrh a.s. Rostěnice na směnu pozemků p.č.
4658/1 a 4671/1 v k.ú. Otnice, za obecní pozemky. Obec hodlá na pozem-
cích v majetku Rostěnic zřídit květinovou louku. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem směny pozemků s a.s. Rostěnice.

18. Nabídka p. Dufka Otnice:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. J. Dufka Otnice 295, na zpracování
a dodání propagačních předmětů s emblémem obce Otnice.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku na vypracování propagačních materiálů
od p. Dufka J. Otnice 295

19. MND Hodonín – žádost o dotaci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vypsání VII. ročníku grantového sponzo-
ringu „Energie z přírody“ kterou vypsala a.s. MND Hodonín. V diskuzi
ZO projednávalo na jakou akci podat žádost.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu oken na Ka-
tolickém domě

20. Nákup stavební buňky:
Zastupitelstvo projednalo nabídku na odkoupení stavební buňky (bývalá
prodejna zeleniny), pro potřebu rybářů k zajištění údržby a provozu no-
vého rybníku pod Poltňou.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup stavební buňky od p. R. Zaplatila Brno, za
cenu 20 tis. Kč.      

21. Smlouva o spolupráci s obcí Kobeřice u Brna:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Obcí Kobeřice u Brna o vzá-
jemné spolupráci při podání žádosti obce Otnice o dotaci ze SFŽP na
sběrný dvůr odpadů Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Kobeřice u Brna na
podání žádosti o dotaci a využívání sběrného dvora odpadů Otnice.    
Připomínky, interpelace:
– Pročistit trasu naučné stezky a odklidit uschlé a ulámané větve.
– Dokončit úklid po vykácení topolů u rybníku pod Poltňou.
– Dokončit úklid suchých větví mezi polní komunikací a fotbalovým 
hřištěm.

KVĚTEN – 3. 5. 2010
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
JMK – informace o radaru
Schválení  faktur
Závěrečný účet obce za rok 2009
RRA JM – smlouva na zpracování žádosti o dotaci, sběrný dvůr odpadů
Žádost občanů Pančavy – zpevnění cesty
Koupě pozemku p.č. 127/2
Přijetí pozemků darem  
Koupě 3/8 podílu parcely č. 171
Dotace z JMK 
Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zase-
dání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) Nepovolené kácení dřevin – písemný zápis, úkol trvá.
Bod 10) Sběrný dvůr odpadů – žádost byla podána na SFŽP.
Bod 13) Žádost manželů Pavlovcových – cesta bude zpevněna recyklátem. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) I. Málková 45 – výzva ke zjednání nápravy 
b) Manželé Jedličkovi Brno – Souhlas č. 75/2010, oplocení pozemku
č. 990/7     
c) Beton Brož 484 – zah. řízení o změně stavby, úprava areálu       
d) T-Mobile Praha – úz. + stav. řízení na kabelovou přípojku, veř. vyhláškou   
e) JANEPA Brno – Souhlas č. 26/2009 s odstraněním části stavby na č.p.
447     
f) P. Jochman 10 – Rozhodnutí č. 26/2010, stav. povolení na půdní ves-
tavbu

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje - radar:
Zastupitestvo vzalo na vědomí informace ohledně zkušebního provozu vo-
jenského radaru v k.ú. Sokolnice. 
Ve zkušebním provozu bude prováděno měření na účinky elektromagne-
tického záření.

5. Faktury k proplacení:
a) Prima stavebniny Otnice – Fa: 101FV0711, zámková dlažba, cement
b) KabelSat Křižanovice – Fa: 9/2010, provozní poplatek Nova Sport
c) KT Veselý Křižanovice – Fa: 11/2010, vložka ČT1, oprava kabelové 
televize 
d) Hložek O. Měnín – Fa: 210/079, oprava kotlů ÚT
e) Respono Vyškov – Fa: 161090069, svoz nebezpečného odpadu
f) Respono Vyškov – Fa: 2110980063, svoz elektrozařízení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu. 

6. Závěrečný účet obce za rok 2009:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2009.
Usnesení:
V souladu s §17, odst.7a, zák.č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, schvaluje Zastupitelstvo závěrečný účet obce za rok
2009 a to „Bez výhrad“.

7. RRA JM – smlouva na podání žádosti, sběrný dvůr odpadů:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Regionální rozvojovou agentu-
rou Jižní Moravy Brno, na zpracování a opětovné podání žádosti o dotaci
na sběrný dvůr odpadů. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s RRA JM na zpracování a podání žá-
dosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na akci „Sběrný
dvůr odpadů Otnice“ 

8. Žádost občanů Pančavy na zpevnění cesty:
Zastupitelstvo projednalo žádost části občanů Pančavy na zpevnění cesty
za dvorky (Frédek).  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zpevnění cesty za dvorky (Frédek) formou ka-
menné drti.

9. Koupě pozemku p.č. 127/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p.č.
127/2 o výměře 100 m2, k.ú. Otnice, od Pavla Jochmana a manželů Joch-
manových Otnice č. 10. Pozemek bude sloužit pro uložení kanalizace
k ČOV.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 127/2 o výměře
100m2 od Pavla Jochmana (1/2) a Josefa a Jitky Jochmanových (1/2) ul.
Dědina č.10 Otnice, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lov-
čičky.        

10. Koupě idd. 3/8 pozemku p.č. 171:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup idd. 3/8 pozemku
p.č. 171 o celkové výměře 2 076 m2, k.ú. Otnice, od Oldřicha Haniše Brno
Kunštátská 4 č.p. 1450. 
Obec vlastní zbývajících 5/8 pozemku.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí idd. 3/8 pozemku p.č. 171 o celkové
výměře 2 076 m2, od Oldřicha Haniše 621 00 Brno Kunštátská 4 č.p. 1450,
za celkovou cenu 20 760 Kč. 

11. Přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku manželů Matulových na darování po-
zemků p.č. 3325, 3371, 3873 a 4667 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 3325, 3371, 3873 a 4667
v k.ú. Otnice darem od Renaty a Jiřího Matulových Otnice Dědina 246.
Veškeré náklady s přijetím daru uhradí obec.

12. Dotace z JMK:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o vyřazení žádosti obce o dotaci
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje (JMK). Důvodem vy-
řazení je počet obyvatel, který přesahuje 1 tisíc.
Vzalo také na vědomí informaci, že Zastupitelstvo JMk schválilo žádost
obce o přidělení dotace ve výši 300 tis. Kč, na opravu havarijního stavu
rozvodů vody v základní škole Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace 300 tis. Kč od Jihomoravského kraje,
na opravu rozvodů vody v základní škole.
Připomínky, interpelace:
Umístit k rybníku pod Poltňou tabule „Zákaz rybolovu” (4x) a „Zákaz sta-
nování” (3x).
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ZNIČENÍ FOTOGRAFIÍ Z PAMĚŤOVÉ
KARTY

Nechali jsme si v Brně z paměťové karty, kde bylo cca 500
fotek z Kanady a Anglie, vypálit CD. Při vyzvednutí jsme zjis-
tili, že fotek je na CD cca třetina. Po reklamaci nám bylo sdě-
leno, že pravděpodobně došlo omylem k chybě a ke smazání
částí fotek. Bylo přislíbeno, že se pokusí znovu obnovit fotky
z karty. Bohužel, opět značná část fotek chyběla. Provozovna
připouští, že se stala chyba na jejich straně, ovšem omluvy
jsme se nedočkali, po diskuzi nám byla vrácena částka za vy-
pálení CD, toť vše. 

Je nám to velmi líto, neboť jsme přišli o vzpomínky z cesty,
kterou již neuskutečníme. Nemůžeme pochopit, jak se toto
může stát u „odborníků” a pokud se již stane, že jsme se ne-
dočkali patřičné omluvy.

Jak má zákazník postupovat v tomto případě? A jak se příště
vyhnout tomuto „nedopatření“?

Pokud Vám postupem obchodu vznikla škoda, je možné
v tomto případě využít ustanovení občanského zákoníku, kon-
krétně se jedná o § 421 - Každý, kdo od jiného převzal věc, jež
má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození,
ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Pokud
tedy budete mít možnost náležitě zhodnotit škodu, která Vám
vznikla, je možné ji vymáhat i soudně.

Lze podat stížnost na obchod například živnostenskému
úřadu, bude však otázkou, zda-li se jedná o případ ojedinělý
nebo o běžnou praxi obchodu.

Další možnost, jak předejít tomuto nedopatření je zcela jistě
provedení zálohy fotografií již před vyvoláním a nenechávat
fotografie uloženy pouze na jednom místě. 

SPRCHOVÝ KOUT
Pocházím z Olomouce a v místním hobby marketu jsem kou-

pil s přítelkyní sprchový kout. Ten je dodávaný ve dvou krabi-
cích, kde v první krabici je umístěna vanička a v druhé boční
skla a skleněné dveře. Po zaplacení jsme zabalené zboží nalo-
žili do auta a zavezli domů. Po rozbalení 2. krabice bylo zjiš-
těno, že obě skleněná dvířka jsou zcela rozbitá. Nezbývalo nic
jiného než opět provizorně vše zabalit a jet sprchový kout ihned
reklamovat. V marketu nám bylo sděleno, že to bylo určitě
v pořádku a že nám to nemohou vyměnit, ale pouze vyplnit re-
klamační protokol a poslat do firmy výrobce na posouzení.
A tak čekám na telefon, kdy se k tomu vyjádří. 

Na čí straně stojí zákon, když sprchový kout rozbalím až
doma? Kdybych jej rozbalil v obchodě, do auta jej už nenalo-
žím. Boční skla a tedy i evidentně rozbitá dvířka byla pouze
ve vzduchové fólii a nebyl na hrany přiložen žádný další
ochranný kryt, např. polystyren, což je normální i u zboží
z kovu. 

Jakožto spotřebitel máte právo na to, aby vám byla věc před
převzetím předvedena. Toto stanoví jak zákon o ochraně spo-
třebitele, tak občanský zákoník. V případě, že na vadu narazíte
až doma po odvozu věci je to vždy tvrzení proti tvrzení, pro-
dejce samozřejmě neodpovídá za vadu, kterou si spotřebitel
způsobil sám a při převozu je toto docela vysoce pravděpo-
dobné (tím nechci v žádném případě naznačit, že jste vadu způ-

sobil vy, jen osvětluji argumentační rovinu prodejce). Tyto si-
tuace se ovšem jen velice těžce řeší nespornou cestou a je
třeba se obrátit na soud nebo alespoň na mediaci (tzv. mimo-
soudní řešení sporu). Nicméně právo je na vaší straně, jde o tzv.
rozpor s kupní smlouvou dle § 616 a zde je povinností prodejce
prokázat, že věc byla v momentě převzetí v pořádku, což se
v soudním řízení prokazuje velice těžce (stejně tak by musel
prokázat, že rozpor s kupní smlouvou jste vy sám způsobil). 
Je maximálně vhodné opatřovat si důkazy pro případný bu-
doucí soudní spor, je například dobré uvedenou vadu hned
po vybalení nafotit.

ZADRŽOVÁNÍ PŘEPLATKU ZA ODBĚR
EL. ENERGIE

Ukončil jsem k 31. 3. 2010 smlouvu o dodávce el. energie
s poskytovatelem (důvodem byla nespokojenost se servisem
a hlavně kvůli nehorázným zálohám na dvě odběrná místa:
malý byt v Praze a chalupa). Na obou místech byly spíše pod-
průměrné spotřeby (nikde nebylo topení elektřinou) - i tak
ročně vznikal přeplatek více jak 14 000,- Kč!!! Po podání vý-
povědi o ukončení smlouvy a po schválně protahovaném vy-
účtování a navrácení této částky však ještě během posledních
tří měsíců stihli „vyrobit“ nový přeplatek za více jak 3 000,- Kč
na základě jejich vyúčtování. Telefonicky jsem již asi 4x žádal
o jeho zaslání poštovní poukázkou, o čemž dle jejich vlastních
slov mají záznam. Peníze však neposílají a vždy cosi mumlají
o tom, že se půjdou zeptat do účtárny. Myslím ale, že to je jasné
- vůbec nemají v úmyslu mi mé peníze vrátit a kalkulují s tím,
že kvůli těmto penězům nebudu platit drahé právníky a dávat
je k soudu. Přesto se mi v jakžtakž právní společnosti nechce
takovýmto organizovaným gangstrům nechávat tyto peníze -
jak bych asi nejrozumněji měl postupovat - je tam nějaký kom-
promis ?

Jinak ještě doplňuji, že pochopitelně z mé strany během celé
doby odběru, tj. asi 2-3 roky nikdy nevznikla jakákoliv pohle-
dávka či dluh.

Doporučujeme dodavateli doporučeným dopisem s dodej-
kou doručit výzvu k vydání bezdůvodného obohacení podle 
§ 450 Občanského zákoníku. V dopise popište situaci od uza-
vření smlouvy, kterou nezapomeňte řádně specifikovat,
vzniklých přeplatků (můžete poslat kopie složenek apod.), vy-
číslení bezdůvodného obohacení, přiměřenou lhůtu, do kdy
vám má být vydáno a cestu, kterou se to má provést (např. číslo
účtu). Po marném uplynutí lhůty doporučujeme dostavit se
na některou z našich kamenných poboček, kde s vámi naši
poradci bezplatně sepíšou návrh na vydání platebního roz-
kazu soudu.

Před tím doporučujeme projít smlouvy a smluvní podmínky,
zda se zde o lhůtě k vydání přeplatků něco nepíše. V tom pří-
padě aplikujte uvedený postup po uplynutí této lhůty.

Z redakční pošty
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ INFORMUJE

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

Díky všem, kteří dávají dohromady
náš obecní časopis. Dočteme se zde
vždycky to podstatné, co se dělo nebo
děje, čím žijeme.

A k tomu mě zaujalo jedno krátké za-
myšlení Martina Holíka, ředitele Rádia
Proglas. Snad bude aktuální i nám. Má
název „smysl paměti“. Svou minulost
máme, abychom pamatovali na to dobré,
tu a tam litovali toho nedobrého. A proto,
abychom střádali zkušenost a pomalu,
pomaloučku ji přetavovali v moudrost.
Přítomnost máme na to, abychom rostli

a sílili. Abychom byli užiteční. Abychom
byli vděční. Abychom žili.

Radost minulá je jen potěchou, i když
ani to není málo. Radost budoucí má
jméno naděje. Radost pravá je radost pří-
tomná. A budoucnost máme na to, aby
minulost a přítomnost měly smysl, měly
vyústění, abychom pokračovali.

Je mnoho věcí minulých, které nemů-
žeme ovlivnit, je mnoho událostí součas-
ných, které nás rozčilují. 

I prázdninový čas, čas dovolených,
může být dobrý k procvičování trpěli-

vosti se sebou, s druhými. Když už cvi-
číme celý život Krista v trpělivosti
s námi.

Tak, kdo máš uši k slyšení, slyš – dnes
bychom řekli: Kdo máš všech pět pohro-
madě, zařiď se. 

A mohu k tomu jen přidat, že děkuji za
obrazovou vzpomínku na koncert Spiri-
tuál kvintet. Podle nabídnuté úvahy je to
radost minulá a tak se budu s vámi těšit
na radost budoucí. 

Třeba zase při nějakém zastavení
v našem kostele. A samozřejmě chci
všem přát i vyprošovat sílu, radost v ži-
votě.

P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Spirituál kvintet v našem kostele
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VEČERY U SVÍČKY ANEB
ALOISKÉ HODY

O pořádání Aloiských hodů se kronikář Fran-
tišek Rafaj zmiňuje jen stručně jednou větou. Je
tedy na mně poptat se těch mála nejstarších, jak
vlastně pořádání této slavnosti probíhalo, když
oni byli mladí. V knize M. Králové „Na dobré
hodince v Otnicích“ se dočítáme, že stárky si
zvolila pořádající organizace a ti si o povolení
museli zajít ke starostovi. Ten jim, jak je za-
psáno v kronice, pohrozil vážkami na nošení
vody, které stávaly hned za dveřmi a s doslo-
vem „Kurva a ven“ je vyhodil. Z paměti tyto
nejstarší občanky vylovily, že stárci bývali čtyři
a ti si o vyvolenou stárku chodili říkat jejím ro-
dičům. Ne jako dnes, že se skupina děvčat do-
hodne a přiměje chlapce, aby s nimi šli. Kroje,
a to kyjovské, si vypůjčí za nemalý peníz, se-
zpívají se, protože jinak se moc nezpívá a hody
mohou začít. Tenkrát starost o pořádek, zapla-
cení hudby a sálu připadalo výhradně stárkům.
Děvčata zase (první stárka) zajišťovala večeři
muzikantům. Proto také chlapci vybírali děv-
čata z rodin movitějších. 

Dnes počet stárkovských dvojic je někdy až
nepřehledný, i když starost finančně velmi ná-
ročná. Zvaním po domech a určitá suma od
obce náklady umenší. Tenkrát dávno se hody
držely v neděli a jen někdy doznily v pondělí.
Hody byly zvané salátové, protože ze zabíja-
ček bylo vše snědeno a nové se na dvoře teprve
batolilo. Veselí proto nebývalo tlumeno pla-
nými žaludky, jak je tomu dnes, kdy po sobotní
předhodové tancovačce do rána únava je v ne-
děli znát. Nevím, jestli by dnes mládež vy-
držela mimo tancování celou dobu trvání
zábavy stát, jak to tenkrát bylo. 

Ludmila Kaloudová

Sokolové drží Aloiské
hody. 
Foto: z knihy
„Otnice ve fotografii“.

1981

1987
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Čí só hode? J. Hložek, J. Bubla, J. Heřmanský. Foto: z knihy „Otnice ve fotografii“.

NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
Z článku Ludmily Kaloudové v Otnickém zpravodaji z listopadu 2000

„Na 18. června byl stanoven termín uspořádat Aloiské hody,
a to tentokrát v obnovených otnických krojích... Sokolové, aby
dokázali, oč krásnější jsou páry stárků v krojích kyjovských, dali
dohromady hned 15 párů, a to ženáčů. Klub přátel kroniky,
který se snaží o obnovení otnického kroje, nakonec uvítal tento
záměr Sokolů s představou, že půjde o symbolické předání stár-
kovského práva ženáči svobodným. Bylo ujednáno. Nálada se
zapojením tolika lidí byla víc než nadšená. Dědina uklizená
a krása jako o velikém svátku. 

Korunu tomuto hodovému nadšení dali svobodní stárci, když
svým stárkám do rána z pátku na sobotu zasadili před okna pe-
strými mašlemi nazdobené máje. (Zvyk přenesený Miroslavem

Tichým z Újezda)... I když stavění a hlídání hodové máje bylo
třeba obětovat spánek několika nocí, přesto stárci sobotní noc
před hodovou zábavou nevynechali.

V neděli ze všech únava spadla a představili se nám v plné
kráse dopoledne před kostelem. V záplavě nádherných kyjov-
ských krojů se zde naši v otnických téměř ztráceli. Pozornému
divákovi však krása otnického kroje neunikla...

Bude proto jistě správné poděkovat všem, kteří se o tuto vel-
kolepou slavnost hodů zasloužili. 

Zejména však Zdeňku Lattenbergovi a Miroslavu Tichému,
kteří se bezpochybně o řízení této náročné a nezapomenutelné
krásy zasloužili.“

2010

Hody v r. 2000. Starosta Pavel Prokop s or-
ganizátory společenského života L. Kalou-
dovou a Zd. Lattenbergem. Foto: z knihy
„Na dobré hodince v Otnicích“.



16 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 40 - červen 2010

Dodírek u V. Matouškové (stojící vlevo), 60. léta 20. století. Foto: z knihy „Na dobré hodince v Otnicích“.

VEČERY U SVÍČKY ANEB

Z knihy „Na dobré hodince v Otnicích“ od paní Marty Krá-
lové

Ženy celou zimu pilně chodily po dračkách. Husí bylo téměř
v každé rodině, a tak se spojilo příjemné s užitečným. Proč by
měl sedět každý sám doma u své hromádky peří, když práce za-
městnávala ruce a po celé dlouhé zimní večery se mohly ženy
scházet se sousedkami a známými a vyprávět různé příběhy. 

A tak se po setmění v chalupách vyprávělo o strašidlech a dal-
ších neuvěřitelných příhodách. Fantazie si přitom pohrávala
s nevysvětlitelnými jevy. Na ukončení draní býval dodírek, všemi
očekávaný, protože se podával čaj s rumem, někdy kořalkou,
povařené sušené ovoce, boží milosti, koblihy, koláče a různé
dobroty, které běžně na stole nebývaly. 

Peří se často prodávalo, zajímavé je, že duchny byly často
v chalupách přepychem. Spáči se přikrývali různými kusy oble-
čení i hader, místo teplé přikrývky se osvědčily i kožichy, které
v zimě nosili muži ještě ve třicátých letech.

DRAČKY

26. března 2010 navštívily nás lovčičské ženy s představením „Dračky nejsou žádné plačky“. Povedlo se jim veselé a vtipné
povídání o době již docela nedávno odeznělé i u nás. Bývala to užitečná náplň zimy. Často se ani nestíhalo uspokojit všechny hos-
podyně. Ano, tehdy jsme byli tetičkami a stréčky. Na takové dračce se sedralo úplně všecko – kdo s kým, kdo někam i kdo jak
byl navštíven neštěstím nebo naopak štěstím. Strašidla se objevovala už méně, to pro děcka, která moc ráda byla přitom. Při jedné
dračce nás navštívila paní ze Španělska, která si mohla ověřit to, čemu nikdo u nich nechtěl věřit, když jejich televize o našich
dračkách vysílala. Bodejť, vždyť u nich je převážně teplo, takže péřové přikrývky nepotřebují. Skutečnost, že se při dračkách se-
dralo úplně všechno, je pravda, ale když se to dělo s vtipem a z vesela, tak proč ne. Hlavně, že zima nebyla někdy moc dlouhá.
Proto chválím ženy z Lovčiček. Umožňují, abychom nezůstávali jako jezevci v norách.

Ludmila Kaloudová
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NEJEN PRO PAMĚTNÍKY

Foto: Zdeňka Křivánková z představení „Dračky nejsou žádné plačky“
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čilo, šli jsme si na sál zahrát zábavné hry. Za chvíli jsme zjis-
tili, že už je dost pozdě, a tak jsme šli do hajan. Nakonec se
nám povedlo přesvědčit paní učitelky, aby nám ještě přečetly
pohádky na dobrou noc. Ale byli jsme dost unaveni a brzy us-
nuli. Ráno byla vydatná snídaně a po ní jsme viděli filmové
zpracování Rychlých šípů. A na úplný konec byl připraven zá-
bavný testík o tom, jestli jsme si vše zapamatovali. Po testíku
jsme dostali list s ježkem v kleci v pozadí. 

Všem se Noc s Foglarem líbila a budeme na ni rádi vzpomí-
nat.

za 5. A T. Kubíčková a K. Horáková
Velmi často se setkáváme s tím, že děti čtou velmi málo,

nebo vůbec. Spíše dají přednost televizi a počítači. Možná tato
noc s dobrodružnou četbou jim ukázala cestu i k dalším kníž-
kám. Přestože noc ve škole nebyla povinná, zúčastnily se jí
všechny děti. To je určitě dobrá zpráva.         Mgr. I. Čermáková

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Noc s Jaroslavem Foglarem

V hodinách literární výchovy jsme kromě čtení z učebnice
ještě začali číst knížku Rychlé šípy. Protože je to dobrodružná
literatura, paní učitelku Čermákovou napadlo, že si závěr
knížky dočteme při nočním spaní ve škole.

Dne 19. března jsme se s ostatními žáky moc těšili na konec
vyučování a hlavně na noc. 

Ve tři hodiny odpoledne jsme dorazili všichni do družiny,
kde jsme si odložili své věci. Za chvíli následovala krátká
pauza, při které jsme si pěkně protáhli celé tělo. A po chvíli
jsme se opět ponořili do napínavého čtení. Za krátký okamžik
zapadlo slunce, a to byl ten pravý čas na napínavou hru. Po se-
tmění jsme bez baterek každý sám chodili po škole a plnili
úkoly. První bylo hledání tužky (mimochodem, to je naše ob-
líbená hra). Dále jsme museli vyluštit křížovku s tajenkou, což
byla přezdívka J. Foglara – Jestřáb. Na základě
rozluštění tajného písma jsme se dozvěděli, kde
je asi záhadný ježek v kleci. Ježek byl ukrytý
v ředitelně a první ho našla Katka Horáková,
pak i ostatní žáci. Když jsme se pak opět sešli
v družině, nastala nejtěžší část večera - vytáh-
nout ježka z klece ven. Katka ho našla první
a měla první právo to zkusit. První pokus vyšel
naprázdno, ale další už byl úspěšný. Katka byla
Velký Vont. I ostatním, kteří byli trpěliví, se to
podařilo. Následně nám hodné holky z devítky
uvařily výbornou večeři.

Teď už byla úplná tma a my jsme poslouchali
nejnapínavější část knihy, kterou četla paní uči-
telka při světle petrolejové lampy. Tak teď už
víme, jak to všechno dopadlo. Když čtení skon-

Lidé většinou bilancují s koncem ka-
lendářního roku. Žáci a učitelé sčítají
úspěchy koncem roku školního. Ten le-
tošní se kvapem blíží.

Snad nejméně oblíbeným předmětem
u žáků vytrvale zůstává matematika. I přes
tuto skutečnost máme na naší škole velmi
šikovné mladé „matematiky“. Zájemci
o tento předmět se mohli zapojit do dlou-
hodobé soutěže Matematická olympi-
áda. V průběhu asi 4 měsíců žáci
samostatně, nebo s drobnou dopomocí vy-
učující, řeší sadu 6 náročnějších příkladů.
Podaří-li se jim zvládnout úspěšně ales-
poň 4 úkoly, postupují do dalšího kola.
V letošním školním roce dostali pozvánku
do okresního kola z 6. ročníku Doležalová
Tereza, z 8. ročníku Bubla Jaroslav, No-
votný David a Špunar Michael. Nejlépe si
vedla Doležalová Tereza, která se „pro-
počítala“ na vynikající 2. místo. 

Masovější charakter má soutěž Pytha-
goriáda pro žáky 6. a 7. ročníků. Po
úspěšném vyřešení školního kola, kte-
rého se zúčastnilo 47 dětí, postoupili do

okresního kola Doležalová Tereza, Ha-
malová Monika, Horák Jiří a Hrbáčová
Veronika - žáci 6. ročníku. S minimál-
ními bodovými rozdíly se všichni umís-
tili v první polovině výsledkové listiny.
Nejlépe se dařilo Doležalové Tereze,
která obsadila 2. místo.

Možnost prověřit své logické myšlení
a správný úsudek umožňuje i meziná-
rodní soutěž Matematický klokan. Ve
stanovený den zasedají do lavic žáci zá-
kladních a středních škol v mnoha ze-
mích světa, aby se během 60 minut
vypořádali se stejnými příklady ve věko-
vých kategoriích od 8 do 19 let. Této sou-
těže se zúčastnilo 117 žáků.

Maraton naukových soutěží, které vy-
pisuje MŠMT pro žáky základních škol,
tradičně uzavírá zeměpis. Zde většinou
projevují žáci o poznání větší zájem. Do
školního kola Zeměpisné olympiády se
letos zapojilo 53 žáků ze 6. až 9. ročníků.
Dále postupují vždy 2 nejlepší z každé
kategorie. Naši školu reprezentovali ze 6.
ročníku Horák Jiří a Klvač Ondřej, ze 7.

ročníku Hálová Monika a Sokelová Jana,
ve společné kategorii pro 8.–9. ročníky
pak Pospíšilová Tereza a Stejskalová Mi-
roslava. U některých výkon ovlivnila ner-
vozita, jinde odvedli soutěžící chvály-
hodné výkony. Náročné a netradiční
úkoly nejlépe zvládl Horák Jiří, který
1. místem postoupil do krajského kola
v Brně. Na úterý 13. dubna 2010 se Jirka
připravoval opravdu zodpovědně. Série
tří hodinových prací obsahovala řadu
úkolů nad rámec výuky na běžné zá-
kladní škole. Jirka obstál. Obsadil 7.
místo. Před sebe „pustil“ jen žáky více-
letých gymnázií.  

A co závěrem? Snad neskromná přání!
Aby i příští školní rok byl tak úspěšný
jako ten letošní. Aby se našli zvídaví
a soutěživí žáci, kteří se nebojí konku-
rence z jiných škol. Aby zvítězila touha
po vědění a chuť do práce nad pohodl-
ností a pasivním postojem ke vzdělávání. 

Za vyučující matematiky a zeměpisu
blahopřeji všem soutěžícím k dosaženým
výsledkům.         Mgr. Vojáčková Ludmila

Matematika a zeměpis ve školním roce 2009/2010
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V letošním školním roce si žáci 1., 2. a 3. třídy přispíšili se školním výletem.
Jeli již 30. dubna do ZOO Lešná. Tímto termínem získali o 20 Kč levnější

vstupné a jeden z nejteplejších letošních dnů. Krásné slunečné počasí nás provázelo během celé prohlídky. Děti měly možnost
vidět různé druhy zvířat ze všech světadílů. Nejvíce děti zaujal Tropický pavilon s rostlinami deštných pralesů a volně se pohy-
bujícími zvířaty. Žáci byli okouzleni především kaskadérskými kousky opic, tučňáků a lachtanů. Zaujali je také lvi, velbloudi a klo-
kani, jejichž výběhem mohli projít. Obohaceni o nové poznatky, s vlastnoručními zápisky o cizokrajných zvířatech, opouštěli
ZOO unaveni, ale plni nevšedních dojmů. Kateřina Korcová, Dana Matyášová, Lenka Vojáčková

Každým rokem začátkem května pořádá vyškovský
Dům dětí a mládeže soutěž ve zpěvu lidových písní. Tato
soutěž je nazvána „Zazpívej, slavíčku“. Po úvodních
školních kolech následují okrsková kola ve Slavkově
u Brna, Vyškově a Bučovicích a vyvrcholení je okresní
finále v Katolickém domě v Bučovicích. Letošní okr-
skové kolo ve Slavkově u Brna bylo velmi silně obsa-
zeno. V sólovém zpěvu se v každé kategorii zúčastnilo
minimálně 18 dětí, takže konkurence byla velká. Za nej-
mladší žáky naši školu reprezentovali Vladěnka Po-
korná, Gábinka Vylitová, Honzík Dvořáček a Anička
Marie Nedomová. V kategorii 4. a 5. tříd bojoval velmi
dobře Ríša Benedík a Dan Pavlíček ze čtvrté třídy, dále
Melanka Sloupová a Katka Horáková, které podaly
velmi pěkný výkon, za který byly odměněny čestným
uznáním. V kategorii nejstarších žáků nás reprezento-
valy Míša Turková, Kamila Ondrová a Terka Pospíši-
lová, která vybojovala ve velmi vyrovnané konkurenci
druhé místo. Velmi úspěšná byla pro nás kategorie duet,
kde Katka Horáková se svým bratrem Jirkou skončili na
2. místě a Michalka Turková s Terezkou Pospíšilovou
byly třetí.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Na návštěvě v ZOO

Okresní finále v Bučovicích bylo pro naši výpravu velmi úspěšné. V každé kategorii
soutěžili první tři výherci z okrskových kol a v této elitní společnosti Terezka Pospíši-
lová s písničkou Kdybych byla tak jak nejsu bohatá skončila na úžasném druhém místě.
V kategorii duet jsme dopadli ještě lépe. Míša Turková a Terka Pospíšilová zazpívaly
dvojhlasně písničku Zasela sem bazaličku a soutěž vyhrály. Druhé místo si vyzpívali
opět naši Jirka a Katka Horákovi s písní Za humnama.

Jsme velmi rádi, že se zpívání na naší škole daří. Velkou zásluhu na tomto mají ze-
jména Terezka Pospíšilová a Michalka Turková z 9. třídy, které po celou dobu svého stu-
dia na základní škole velmi ochotně zpívaly na různých akcích a příležitostech nejen
v Otnicích. Přejme jim, ať jim zájem o zpěv vydrží celý život. Iva Benušová
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GLOBE GAMES
Naše škola se zapojila do ekologického

programu Globe. Globe je mezinárodní
dlouhodobý program určený základním
a středním školám. Žáci s využitím jedno-
duchých vědeckých postupů zkoumají ži-
votní prostředí v okolí své školy, naměřená
data dále vyhodnocují a odesílají do celo-
světové databáze. V rámci programu Globe
žáci realizují projekty, které napomáhají
zlepšit životní prostředí v jejich obci.

V rámci tohoto programu jsme zřídili na
naší škole meteorologické stanoviště a děti
sledují počasí.

Dále jsme uskutečnili projekt sledující
kvalitativní parametry vody otnického po-
toka a okolní půdy. Vybrali jsme tři místa
na potoce, odtud odebrali vzorky vody
a okolní půdy. V rozmezí jednoho a půl mě-

síce jsme dvakrát provedli jednoduché ana-
lýzy. Stanovili jsme průhlednost vody, pro-
pustnost a vzlínavost půdy a kvalitativní
obsah několika prvků a solí.

Voda v našem potoce má nízkou průhled-
nost, je středně znečištěná. Obsahuje sírany,
chloridy, dusičnany, stopy amoniaku, sodík
a vápník. Železo, hořčík ani fenoly neobsa-
huje. Nalezené znečištění zřejmě korespon-
duje s využíváním pozemků v naší lokalitě. 

Projektu se zúčastnili žáci osmých tříd
Lukáš Kolařík, Tomáš Dvořák, Jiří Volša
a Jakub Mezuláník.

Začátkem května chlapci odjeli do Svitav
na Globe Games. Na čtyřdenních hrách se se-
tkali s dětmi z ostatních českých škol, zažili
terénní cvičení, výborně prezentovali projekt
na studentské konferenci a užili si zábavu
v doprovodných programech. 

Hana Šťastná

V základní škole třídíme odpad
Na konci měsíce dubna přišel pan učitel Jan Novák

s nápadem, zda by bylo vhodné i v naší škole začít s tří-
děním odpadu. Největší problém spatřoval v PET lah-
vích, které v odpadkových koších zabírají zbytečně
velmi mnoho místa a také zatěžují životní prostředí. 

Následně vedení školy oslovilo vyškovskou firmu,
která se zabývá svozem odpadu a od 1. května byla do-
hodnuta spolupráce. Nyní jsou v naší škole umístěny
dvě nádoby na sběr PET – lahví a každý týden je zajiš-
ťován jejich odvoz. V nižších ročnících naše šikovné de-
váťačky předvedly dětem, jak se lahve znehodnocují,
aby zabíraly méně místa a jaký to má smysl. Jedna
sběrná nádoba je umístěna v horním patře a druhá v pří-
zemí, aby k nim nebylo pro žáky tak daleko. Překvapilo
nás, že děti si na tu novinku rychle zvykly a že jsou
rády, že mohou přírodě trošinku pomoci.

Hynek Zavřel
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BUDEME
PROFESIONÁLNÍMI
HASIČI?

V pátek 28. května se žáci 1. a 2. třídy ZŠ Otnice stali na do-
poledne „malými hasiči“. Členové profesionálního hasičského
sboru připravili pro naše žáky na brněnské přehradě ukázku své
náročné a zodpovědné práce. Hned po příjezdu nás uvítala zá-
sahová vozidla s profesionály, kteří nás seznámili s funkcí

a účelem techniky a svým nákladným vybavením. Pro žáky byl
velký zážitek si sednout za volant velkého hasičského vozidla.
Děti se postupně seznámily s jednotlivou hasicí technikou, vy-
zkoušely si  prakticky požární zásah na modelu hradu. Naši akci
zpestřili i příslušníci Policie ČR, kteří ukázali žákům potápěč-
skou výzbroj. Vzhledem k příznivému počasí vyvrcholila naše
exkurze projížďkou motorovým zásahovým člunem po pře-
hradě. Děti byly plné zážitků a při loučení se členy sboru slíbily,
že jim namalují pěkné obrázky. Poděkování patří profesionál-
nímu hasiči panu Pokornému a jeho kolegům, kteří pro nás tuto
akci připravili. 

Kateřina Korcová, Dana Matyášová

I přes nepřízeň počasí se žáci 4. a 5. ročníku vydali dne 18. května
na školní výlet.

Měli jsme naplánováno, že pojedeme do Zlína, kde navštívíme muzeum obuvi, a odtud se vypravíme do ZOO Lešná. Člověk
míní, příroda mění. Stále jsme doufali, že nás má přece jen sluníčko rádo a na výlet nám bude svítit. Bohužel. Když jsme dojeli
do Zlína, pršelo a pršet nepřestalo po celou dobu. Proto jsme museli pozměnit náš plán a místo ZOO Lešná se děti radovaly v ob-
chodním centru ve Zlíně a při návštěvě expozice „Dřevo, proutí, sláma“ na hradě v Malenovicích. Zde se dětem nejvíce líbila vý-
roba píšťalky a ukázka výroby keramiky.

Z výletu se děti vracely spokojené a s úsměvem na tváři. A navíc bohatší o zkušenost s „velkou vodou“. Cestu jsme totiž mí-
jeli rozvodněnou řeku Moravu. Mgr. Hana Veselá

Školní výlet 4. a 5. tříd
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Návštěva předškoláků 
v naší škole

Na konci května jsme v naší základní škole
přivítali děti z mateřské školy z Lovčiček
i z Otnic. Přišly se do naší školy podívat i se
svými učitelkami. Jsme rádi, že přijaly naše po-
zvání a věříme, že se jim u nás líbilo. 

Paní učitelka Mgr. Dana Matyášová jim při-
pravila spolu s dětmi 1. třídy zajímavou vyučo-
vací hodinu. Děti jim vyrobily na památku
papírové skládačky a naši současní prvňáci jim
ukázali, co se již dosud naučili. 

Žákyně 9. třídy Miroslava Stejskalová
je následně provedla celou školou.
Předškoláci se tak mohli podívat do
školní družiny, kde mají děti spousty
hraček, televizi s videem, mnoho kní-
žek a výstavku výtvorů, prohlédli si
také tělocvičnu s vybavením, zajímala
je také učebna informatiky s možnou
dataprojekcí a v neposlední řadě také
odborná učebna přírodovědy s interak-
tivní tabulí. Nakonec se podívali na naši
školní jídelnu a hřiště. 

Protože se již blížil čas oběda, museli
jsme se s nimi rozloučit. Ale ne na
dlouho, 1. září je opět rádi přivítáme. 

Hynek Zavřel

Dějepisná olympiáda
„Mladý historik“

Tímto krátkým příspěvkem bych chtěl po-
gratulovat Mirce Stejskalové z Otnic, žákyni 9.
třídy naší školy, které se povedlo v dějepisné
olympiádě postoupit přes školní a okresní kolo
až do kola krajského. Zde se umístila sice až
v druhé desítce, ale stala se úspěšným řešite-
lem s takřka 70% úspěšností, což je nejlepší
umístění v dějepisné olympiádě za posledních
deset let. Myslím si, že letos se organizátorům
soutěže povedlo vymyslet velmi zajímavé téma
týkající se českých nejstarších dějin s názvem
„Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“.
Konkurence se v posledních letech neustále
zvyšuje jak v okresním, tak i krajském kole –
účast se pohybuje kolem 40 soutěžících. Pro-
jevila se její snaha uspět a pečlivá příprava,
která jak se následně ukázalo, nebyla zbytečná. Jen ke krajskému kolu musela nastudovat přes 100 otázek. Určitě si tímto velmi
dobrým výsledkem dodala sebevědomí, které pak zúročila u přijímacích zkoušek na jedno z brněnských gymnázií. Abych nechválil
jenom Mirku, musím za úspěšnou reprezentaci školy poděkovat i dalším, kteří sice nepostoupili do krajského kola, ale postou-
pili do kola okresního: z Lovčiček Michaela Turková, z Bošovic Tereza Pospíšilová, z Milešovic Pavel Kopecký a Svatoslava
Slabotínská. Doufám, že dají ostatním tímto úspěchem dobrý příklad pro budoucnost. Hynek Zavřel

Úspěšní řešitelé dějepisné olympiády: zleva S. Slabotinská, P. Kopecký a M.
Stejskalová
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DEN DĚTÍ
pro mladší žáky

Dne 1. června jsme si ve škole připomněli „Den dětí“. Žáci 6. třídy si pro
menší děti naší školy připravili pohádkové dopoledne se soutěžemi a úkoly. Vý-
sledky pak byly zapisovány do kartiček, kterou dostala vždy jedna soutěžní sku-
pinka dětí. Úkolem bylo poznat pohádku, kterou představovala skupinka dětí,
a také musely plnit některé sportovní úkoly. Chtěl bych poděkovat skutečně
takřka všem dětem ze 6. tříd, které si připravily pěkný program, jejich rodičům,
kteří jim zapůjčili krásné rekvizity. Na závěr bylo celkové vyhodnocení a vy-
hlášení výsledků. Škoda jen, že počasí nemůžeme ovlivnit, když už bylo
chladno, tak alespoň nepršelo.  Hynek Zavřel

EKOOLYMPIÁDA
Problematika ekologie je ve světě velmi aktuální.

I škola učí děti, jak šetřit naši přírodu. Již několik
let pořádá ZŠ v Újezdě u Brna Ekoolympiádu. 

Letos naše škola vyslala soutěžit dvě družstva
v mladší kategorii „Papíráčci“. Byly to děti, které
uspěly ve školním kole. 

Družstvo ve složení Radim Kovář, 3. tř. (Lov-
čičky), Pavla Menoušková, 3. tř., Veronika Srbová,
2. tř. (obě z Otnic) si tentokrát přijelo pro 1. místo.
Gratulujeme!!! 

Děti plnily vědomostní i sportovní úkoly v duchu
přírody a ekologie. Soutěž byla velmi dobře při-
pravená a děti si přivezly pěkné ceny.

Lenka Vojáčková
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OTNICKÁ LAŤKA
V minulém čísle Otnického zpravodaje jsem vás

informovala o přípravách na Otnickou laťku, která
proběhla 30. března 2010 za účasti závodníků naší
základní školy, ZŠ Šaratice a ZŠ Kotlářská Brno.
Naši závodníci prošli nominačním sítem na škol-
ních závodech, konajících se o týden dříve. Kdo se
nominačních závodů nezúčastnil, nemohl školu ani
reprezentovat. Otnická laťka proběhla velice
úspěšně jak po sportovní, tak po organizační
stránce. Stalo se již pravidlem, že o organizaci se
starají žáci 9. třídy. Ti z technicko-organizačního
zabezpečení zvedají laťku, upravují doskočiště, mají na starost bezpečnost závodníků. Ti, kteří jsou soustředěni v počítačovém cen-
tru zapisují výkony a zpracovávají data a konečné výsledky. Mediální centrum se stará o pohodu mezi závodníky i diváky pouš-
těním příjemné hudby a komentováním jednotlivých výkonů. Stejně je nutné se zmínit o žácích a žákyních, které pod vedením
paní učitelky Ivy Benušové, připravují tabulky pro zaznamenávání výkonů a především vytváří kreativní diplomy. Zkrátka Otnická

laťka je na naší škole jeden z významných pro-
jektů, které propojují průřezová témata rámcově
vzdělávacího programu a pomáhají tak dotvářet
školní vzdělávací program. Ukazuje, že se žáci ne-
musí učit jen ve školních lavicích, ale mnohdy je
pro ně tato forma výuky příjemnější a i efektiv-
nější. Jak tedy Otnická laťka po sportovní stránce
dopadla? Mezi mladšími dívkami byla nejúspěš-
nější naše Veronika Peřinová výkonem 125 cm,
mezi mladšími chlapci se prvním místem a výko-
nem 140 cm blýskl Josef Vorel, nejlepší starší žá-
kyní byla Míša Turková, která skočila 138 cm
a první místo mezi staršími žáky obsadil šaratický
Nazar Jagupa, který zvítězil stejným výkonem
jako náš Michal Dufek, ale v soutěži měl méně
pokusů. Tedy všechny medaile, kromě zlaté star-
ších žáků, zůstaly doma.

Mc Donald´s Cup
Žáci prvního stupně se již tradičně

zúčastnili fotbalového turnaje Mc Do-
nald´s Cup, který probíhá v celé repub-
lice. Letos jsme byli úspěšnější než
v loňském roce. Tentokrát jsme obsadili
2. místo. Bohužel to na postup do okres-
ního kola nestačilo.

Tak to, na co se chlapci z I. stupně naší
školy dlouho těšili, se stalo skutečností.
V pátek 16. dubna jsme vyrazili plni
očekávání, ale i obav do krásné křeno-
vické haly, abychom změřili své fotba-
lové, ale i morální síly s chlapci ze ZŠ
Křenovice, ZŠ Komenského a ZŠ Tyr-
šova ze Slavkova u Brna. Naše družstvo
bylo složené z žáků hlavně 5. tříd, ale
rozhodně se v něm neztratili čtvrťáci
a náš vynikající brankář Radim Kovář byl
dokonce ze třetí třídy. 

V prvním zápasu jsme narazili na tým
ze ZŠ Komenského. Chlapci se z počátku
trochu rozkoukávali, hala, soupeř, ale

i složení pětek na hřišti bylo nové a chvíli
trvalo než si na sebe zvykli. Po krátké
době naše první pětka Jan Novák, Mar-
tin Veselý, Matěj Veselý, Dan Vahala,
David Kraut se častěji dostávala k úto-
kům, které byly docela nebezpečné, ale
bohužel branku se nám vstřelit nepoda-
řilo. Ve druhém poločase dostala příleži-
tost naše druhá pětka hráčů Radim
Cupák, Jan Šebeček, Nikolas Bulva,
Vojtěch Daňhel a Samuel Troják, ale
po chvíli se ukázalo, že naši čtvrťáci a tře-
ťáci by dlouho nerozhodný stav neudrželi,
a tak jsme museli střídat. Ukázalo se, že
výbornou osu družstva i pro další utkání
budou tvořit brankář Radim Kovář,
útočník David Kraut, ale i Radim
Cupák, v záloze neúnavný bojovník Dan
Vahala a obranný pilíř Jan Novák. První
utkání s pozdějším vítězem turnaje skon-
čilo nerozhodně 0:0. Trochu mě to mr-
zelo, měli jsme víc ze hry, ale fotbal se
hraje na góly.

I v dalším utkání jsme měli převahu,
pokud byla na hřišti naše pověstná osa

hráčů z počátku doplněná v obraně Sta-
nislavem Prosem. Při střídání se hra
vždycky vyrovnala a chlapcům z Křeno-
vic se podařilo vstřelit vedoucí branku.
Naštěstí se nám sice podařilo vyrovnat,
ale vedoucí gól se nám dát nepodařilo.
Zase remíza, tentokrát 1:1.

V posledním utkání naši nejlepší hráči
už bojovali s únavou. V tělocvičně v pěti
hráčích jsou 

všichni neustále v pohybu, není šance
na odpočinek. Se střídáním pak vždycky
rostlo nebezpečí pro naši branku. Přesto
jsme poslední zápas vyhráli 1:0. Naše
branky v utkáních vstřelili Radim Cupák
a Vojtěch Daňhel.

Na závěrečném nástupu si tedy náš ka-
pitán šel pro diplom za krásné 2. místo na
turnaji. Myslím, že jsme byli všichni
s umístěním spokojeni a turnaj jsme za-
končili v křenovické cukrárně. Co ještě
dodat? Pochvalu za úžasnou snahu a bo-
jovnost všech našich hráčů a snad jim ta
touha po vítězství vydrží až do deváté
třídy. Drahomíra Floriánová

SPORTOVNÍ KUKÁTKO



25OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 40 - červen 2010

Ve druhé polovině měsíce dubna se starší žáci naší školy
zúčastnili okresního přeboru ve volejbale. Celkem se do Vyš-
kova sjelo rekordních 12 družstev z celého Vyškovska. Troufnu
si říci, že naši žáci byli věkově určitě nejmladšími, ale odvaha
jim rozhodně nechyběla. Jan Novák a Pavel Kašpařík navště-
vují teprve 5. a 6. třídu základní školy a někteří vyškovští de-
váťáci byli více jak o hlavu vyšší. Přesto mne oba velmi mile
překvapili a byli oporami družstva. Michal Dufek, Michael
Špunar a David Žilka byli velmi šikovní na rozehrávce, škoda
jen, že nenavštěvují kroužek volejbalu častěji, v prvním zápase
vyloženě chyběla ta sehranost družstva. Také Petr Navrátil
i Tomáš Vojáček dokázali, že mají výbornou formu a už se toho
hodně naučili. Domnívám se, že celkové 5. místo je dobrým
předpokladem do budoucna. Tentokrát nám souboj o 3. místo
unikl jen o vlásek, ale pokud budou mít žáci o volejbal i příští
rok zájem, ať se soupeři těší. 

Škoda jen, že k těm třem šikovným děvčatům (Veronice Pe-
řinové, Janě Sokelové a Míši Kašpaříkové), které kroužek 
volejbalu pravidelně navštěvují, se mi nedaří připojit další, aby-
chom vytvořili šestičlenné družstvo. Tak snad příští rok.

Hynek Zavřel

Preventan cup
13. května se našich 11 páťáků a jeden čtvrťák zúčastnili ve

Vyškově turnaje ve vybíjené nazvaného podle sponzora Pre-
ventan cup. Počasí soutěži vůbec nepřálo. Od rána se obloha
kabonila, ale nálada v družstvu byla dobrá, všichni se chtěli
probojovat co nejdál. Naše víra v co nejlepší výsledek byla
podložena docela kvalitní přípravou, kdy jsme vybíjené věno-
vali hodně času ve sportovních hrách. Ale samotný průběh tur-
naje byl pro nás velkým rozčarováním. Ve skupině jsme
prohráli všechna utkání, byť k úspěchu scházelo málo. Naše
prohry byly velice těsné, dvakrát o jednoho a jednou o dva
hráče, ale byly to, bohužel, prohry. Přitom všechny týmy v naší
skupině byly k poražení. Vymlouvat se na nic nemůžeme. 
Je pravda, že většinu utkání jsme hráli za silného deště, ale
v tom měli všichni stejné podmínky. My jsme se s nimi ale vy-
rovnali nejhůř. Nevadí, i tato prohra je zkušeností do dalších
sportovních klání. Příště už budeme vědět, že se Preventan cup
hraje venku a za každého počasí. Ještě bych ráda zmínila, že
děti se nemají za co stydět. Většinou bojovaly jako lvi a za to
jim patří velká pochvala.

Okresní přebor ve volejbale starších žáků Dalším významným závodem v rámci okresu je atletický
Pohár rozhlasu. Již dlouhá léta se pořádá v celé naší republice
a mnozí atletičtí reprezentanti jím prošli. Letos jsme se ho
zúčastnili ve větším měřítku než loni. V úterý 18. května zá-
vodili starší chlapci a bohužel musím napsat, že se jim příliš ne-
dařilo. Jejich výkony zpravidla zaostaly za výkony, které
předvádí ve školní tělesné výchově. Nedařilo se ani tradičním
oporám jako je například Michal Dufek. Ještě teď si ho někteří
závodníci pamatovali
z loňského roku, kdy
skočil 156 cm a skok
do výšky vyhrál.
Letos bylo jeho maxi-
mem pouze 145 cm.
Ale abych byla spra-
vedlivá, musím napsat, že letos velikou výhodu měli závodníci
těch škol, které mají k dispozici tretry. Tedy atletické boty
s hřeby v podrážce. Při letošním deštivém počasí dráha atle-
tického stadionu hodně klouzala a pády při odrazu při skoku do
výšky nebyly výjimkou. O tom by právě Michal Dufek mohl
vyprávět. Snad příští rok bude pěkné počasí a i výkony našich
starších chlapců porostou. A že by se splnil můj sen a závodů
se zúčastnily i starší žákyně?

V kategorii mladších závodníků letos poprvé s mladšími
chlapci dívky na závody vyjely. Seznámily se se závody a roz-
hodně se v některých disciplínách mezi ostatními, daleko zku-
šenějšími dívkami, neztratily. Bohužel trochu doplatily na to,
že jich bylo málo, protože s nimi nemohly jet jejich mladší ka-
marádky z 5. A třídy. Při pravidlech Poháru rozhlasu, kdy zá-
vodník může absolvovat pouze dvě disciplíny a štafetu
a obsadit musí družstvo všechny disciplíny minimálně dvěma
závodníky, se to ukázalo pro některé jako nepříjemné, protože
nemohly startovat tam, kde chtěly a kde by předvedly daleko
lepší výkony. Závodí se v bězích na 60 m a ml. dívky na 600
m, ml. chlapci 1 000 m, st. dívky 800 m a st. chlapci 1 500 m,
ve skoku do výšky a do dálky, v hodu kriketovým míčkem pro
mladší kategorie a ve vrhu koulí pro starší a ve štafetě na
4x60 m. I tak se Veronika Peřinová blýskla čtvrtým místem
v hodu kriketovým míčkem výkonem 42,05 m. Ostatní děv-
čata skončila spíš ve druhé polovině startovního pole. Příště to
bude určitě o mnoho lepší.

Nejlepší jsem si nechala na konec. A nejlépe opravdu do-
padli naši mladší žáci. Celkově jako tým obsadili velice pěkné
5. místo z jedenácti startujících družstev v okrese, ale mnozí si
připsali i velice pěkné osobní úspěchy. Marek Husár skončil
v hodu kriketovým míčkem na prvním místě výkonem
56,68 m, hned za ním se umístil Pavel Kašpařík, který hodil
55, 36 m, ve skoku do dálky si doskočil výkonem 446 cm
Petr Navrátil pro 4. místo, Honza Jeřábek doběhl v závodě
na 1 000 m 7. a Michal Pokorný v závodě na 60 m dosprin-
toval v čase 8,3 s na krásném 5. místě.

Nejhůře naši závodníci a závodnice na Poháru rozhlasu do-
padli v tom, co nejvíc trénujeme, a to je skok do výšky. Ani
jeden se nedokázal přiblížit svému osobnímu výkonu a někteří
nebyli schopni ani skočit průměrný výsledek. Jak už jsem na-
psala, soutěž nám v tomto případě ovlivnilo počasí a my se
s tímto faktem nedokázali vypořádat.

Ale abych nekončila pesimisticky. Ve škole máme na sport
dost talentovaných žáků a žákyň. Záleží pouze na nich, na je-
jich snaze a píli, jestli budou lepší a lepší a udělají časem „díru
do světa“ a nebo se spokojí s průměrností. Doufejme, že jim
bude stát za to bojovat ze všech sil o to první. Já jim za sebe
přeji hodně úspěchů. Drahomíra Floriánová

POHÁR
ROZHLASU
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Foto: Zdeňka Křivánková

Chladné a deštivé jaro kazilo plán našich venkovních akcí. Uskutečnilo se pouze Vítání jara se světluškami, leč za velmi mra-
zivého večera. I přesto byla opět účast blízká stovce.

Kolečkové i křídové odpoledne se nekonalo ani v náhradních termínech. Buď pršelo, anebo bylo hřiště mokré, plné kaluží.
Snad se nám o prázdninách podaří alespoň tolik očekávaná šipkovaná.

Centrum volného času Otnický SAD po tři dopoledne v týdnu stále navštěvují nejmenší děti s maminkami. Pod vedením Dag-
mar Procházkové, Marty Rosendorfové a Andrey Malé si zazpívají písničky, odříkají veselé básničky a společně si pohrají. Klub
Sluníčko opět zorganizoval sezónní burzu dětského oblečení a sportovních potřeb. Zájem byl opět velký. Divadélko Sluníčko
zpříjemnilo jedno deštivé dopoledne dětem ve školce. Nejmenší ochotníci s maminkami jim zahráli Kouzelnou pohádku plnou
hádanek. Netradiční a zajímavou akcí byla výstava hraček v dělnickém domě pod taktovkou Andrey Malé. Odpolední angličtina
s Cookiem už má prázdniny, všechny děti se s tetou Tess, asistentkou Terezkou i s kocourkem pěkně rozloučily. Kromě spousty
slovíček, která se hravou formou naučily, dostaly na závěr i krásné barevné vysvědčení. Bude-li počasí moudřejší, rozloučíme se
s letošním školním rokem na hřišti. Ve středu 30. června odpoledne zveme děti na diskotéku k zahájení prázdnin. 

Děkuji všem dobrovolníkům, organizátorům bez nichž by Otnický SAD nekvetl. Zejména Daně Sekaninové a Lence Sloupové,
které se jako vzorné zahradnice celoročně o sad starají. Děkuji všem příznivcům, návštěvníkům našich akcí bez nichž by Otnický
SAD uvadl. Otnický SAD rád roste a vzkvétá pro všechny děti, mládež a dospělé z Otnic i okolí.

Za Občanské sdružení Otnický SAD Dagmar Kovaříková

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí
Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Vítání jara se
SVĚTLUŠKAMI

V páteční podvečer 23. dubna jsme se opět
sešli s rozsvícenými lampióny, abychom si po-
svítili na cestu k rybníku. Tam na nás čekalo
milé překvapení v podobě vodníčka Zádra-
háčka. Vodník Česílko se totiž přestěhoval
k novému rybníku Pod Poltňou a Zádraháčkovi
svěřil rybník Za Drahami. Nebyl tam ovšem
sám, chodí ho sem rozveselovat jeho kama-
rádky víly Freonka a Neonka. A tak všichni tři
společně rozdávali příchozím dětem sladkou
odměnu z dušičkového hrníčku. Na zpáteční
cestě jsme se zastavili na hřišti, kde už hořel
oheň, na kterém jsme si opekli špekáčky a ob-

čerstvili jsme se u paní Leony Levákové, která zahřála děti čajem a nás
dospěláky výborným svařákem. Na cestu domů jsme si ještě posvítili
lampióny a všichni jsme usínali s dobrou náladou a vyhlídkami na pěkné
sny o vodníkovi Zádraháčkovi či o vílách Freonce a Neonce.

Ondřej Klvač, Dana Sekaninová
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Foto: Zdeňka Křivánková

Po krásných třech měsících, kdy jsme se
ostatními radovali nad každým novým expo-
nátem, se podařilo vše dotáhnout do zdárného
konce, a tak mohla výstava hraček začít.

29.–31. května 2010 patřil dělnický dům
hračkám. Ten, kdo se přišel podívat, jistě neli-
toval. Svědčí o tom i naše návštěvní kniha,
která je plná díků a dojetí, protože se nám v Ot-
nicích malinko nad hračkami zastavil čas
a všichni se ponořili do krásných vzpomínek
na minulost.

Pro děti byl připravený hrací koutek, kde si
také mohly nakreslit obrázek své oblíbené
hračky a za něj potom dostat sladkou odměnu.
Navštívili nás i žáci Základní školy v Otnicích,
přišly děti z Lily a autobusem přijely děti ze
Šaratic. Každý s chutí namaloval obrázek a ně-
kteří i dva. Všechny obrázky budou brzy vy-
staveny v prostorách našeho „Sadu“. Právě pod
Občanským sdružením Otnický SAD byla celá
výstava pořádána a také výtěžek z celé výstavy
je věnován dětem do Sadu.

A tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří
nám ochotně přispěli. Poděkování také patří
vedení obce, panu starostovi Prokopovi, který
s námi řešil organizační věci a jsem za všechny
ráda, že jsme jeho důvěru nezklamaly. 

Mám jednu otázku:
Kdo z vás má rád hračky?

Myslím, že by se nenašel nikdo, kdo by je
neměl rád. 

Když se řeknou „HRAČKY“, tak se mno-
hým z vás může vybavit cokoli. Například milá
vzpomínka na dětství, oblíbená panenka, nebo
autíčko. Jiný si zase vzpomene na svoji ma-
minku. Ať už si pod tímto slovem představíte
cokoliv, jedno je jisté, hračky patří do našeho
života. A možná právě proto, a nejen proto
vznikla naše výstava.

Nápad uspořádat výstavu vznikl v únoru po
návštěvě města Telč. Na tamním zámku mají
stálou expozici hraček, tak mě napadlo uspo-
řádat výstavu právě u nás v Otnicích.

Osobně chci poděkovat Janě Vojáčkové,
Pavlíně Matouškové, Evě Urbancové, Janě
Kovandové a Janě Jochmanové, bez nichž
by určitě výstava nikdy nevznikla. Také To-
máši Brtníkovi a spol. za odvoz hraček.

A jak možná někteří víte, výstavou v Otni-
cích naše hračky znovu na půdách neskončily.
Přestěhovaly se do Heršpic, kde vznikla krátká
spolupráce s jejich Mateřským centrem Enten-
tyky, kteří s výstavou pokračovali.

Veliký zájem projevil také Slavkov u Brna,
kde budou některé staré kousky do konce
června vystavovány v komnatách severního
křídla slavkovského zámku.

Tak si myslím, že na sebe můžeme být prá-
vem pyšní. Dokonce se rýsuje i spolupráce

s dalšími městy, které projevily o hračky zájem. Věřím, že jsme mnoha lidem
udělali radost a bude se o hračkách ještě dlouho povídat.

A malá zajímavost na závěr, nejmladší návštěvníci byli Zbyněk Kosík a Ka-
rolína Pavlasová z Otnic. Andrea Malá

DĚLNICKÝ DŮM PATŘIL HRAČKÁM ❀ ❀ ❀

O prázdninách
OTEVŘENO

každé pondělí a úterý od 9 do 12 hodin
pro všechny děti bez rozdílu věku.

CVČ Otnický SAD, Dědina 41
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Foto: Zdeňka Křivánková

Letošní prodejní výstava, která se konala druhý květnový
víkend, se vydařila. Bohatý výběr pokojových rostlin plně
uspokojil náročné zájemce a kupující. O balkónové kvě-
tiny, sazenice květin a zeleniny byl také velký zájem. Spo-
kojeni byli milovníci kaktusů, skalniček, masožravých
rostlin a okrasných dřevin. Keramika, zdravá výživa a jako
každým rokem zeminy, hnojiva a postřiky byly ke koupi.
Zpestřením výstavy byla účast pana Jaromíra Kokeše
a jeho ukázky aranžování květin. Také řezané květiny pl-
nily svou funkci – v neděli byl Den matek. Žáci základní
školy účinkovali k tomuto svátku ve velmi pěkné besídce
a potěšili všechny přítomné. Nechybělo „kolo štěstí“, kde
se radovali z výher děti i dospělí. Občerstvení bylo vyni-
kající. Celkem přišlo 1 650 návštěvníků.

Petr Havelka, předseda otnických zahrádkářů

Výstava 2010
ZAHRÁDKÁŘI
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vého. V minoritním používání je povolen VERTMEC 1.8 EC,
možno vyzkoušet i OMITE 570 EW.

U zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní. U rajčat je
to plíseň rajčete a septoriová skvrnitost listů. Proto je třeba za
vlhkého a teplého počasí opakovaně preventivně ošetřovat
rajčata.

Jako nejlepší se jeví použít před sklizní ACROBAT MZ (0,25
%) s ochrannou lhůtou 21 dnů a během sklizně je nutné jej vy-
střídat přípravkem RIDOMIL GOLD MZ Pepite, protože má
v ý h o d n o u
velmi krátkou
o c h r a n n o u
lhůtu (3 dny).
U brambor
hrozí výskyt
plísně brambo-
rové a poško-
zení natě
mandelinkou
bramborovou.
Proti brambo-
rové plísni se
jeví jako nej-
lepší ACRO-
BAT MZ v koncentraci 0,25 % nebo ještě účinnější CASOAR.
Proti mandelince jsou již dnes prakticky nejúčinnější pyre-
throidy (např. DECIS EW, KARATE 5WG a jiné). Dostatečně
účinné jsou zatím organofosfáty (RELDAN 40 EC). Výborně
zde působí neonikotionoid MOSPILAN 20 SP a CALYPSO
480 SC. U plísně cibulové opět jako optimálně účinný uvádím
ACROBAM MZ. 

Ten, kdo pěstuje okurky na záhoně se neobejde bez pravi-
delného ošetřování proti plísni okurkové. I zde se nejlépe
osvědčují systémové přípravky ACROBAT MZ (0,25 %) a vy-
nikající ALIETTE 80 WG (0,2 %). ACROBAT použijeme před
nástupem plodnosti, naproti tomu přípravek ALIETTE, pří-
padně PREVICUR 607 SL můžeme využívat i během sklizně
– vždy je použijeme ihned po otrhání plodu, neboť mají velmi
krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má v zásobě KU-
PRIKOL 50, může použít tento přípravek preventivně na za-
čátku ošetřování proti všem uvedeným plísním v koncentraci
0,4 %. je třeba si však uvědomit, že jde o kontaktní přípravek,
který působí pouze preventivně. Při masivním infekčním tlaku
a prvních příznacích napadených plísnění na zelenině a na
bramborách se musí každopádně použít výše uvedené systé-
mové přípravky, protože mají především léčebný efekt a hlu-
boce pronikají do pletiv zeleniny či brambor.

Vzhledem k dlouhodobě táhnoucím se dešťům a mnohdy
i povodním, zastavil se život i v našich zahrádkách. Voda ve
většině případech způsobila mnoho plísní. 

Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé
počasí) provádíme ošetření proti houbovým chorobám jádrovin
(padlí a strupovitosti). Z přípravků je vhodný TOPAS 100 EC,
PUNCH 10 EW nebo TALENT (SYSTHANE 12 EC).
Všechny působí proti oběma chorobám. K zesílení účinku a od-
dálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty
např. s DITHANEM. Jakmile infekční tlak pomine, vracíme se
zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti
použijeme např. DITHANE DG NEOTEC, proti padlí pří-
pravky na bázi síry např. SULIKOL K nebo KUMULUS WG.

U třešní a višní v době zrání Rychlice německé dochází při
teplém a vlhkém počasí k počátkům infekce, zapříčiňující
skrvrnitost listů třešně a višně. Kromě DITHANU a DELANU
750 SC, které působí pouze preventivně, je možné použít úči-
nější praparáty: SYLLIT 65 WP, BAYCOR 25 WÚ, Případně
PUNCH 10 EW.

Začátkem měsíce ošetřujeme jabloně proti obaleči jableč-
nému, který způsobuje červivost plodů, podle signalizace vý-
skytu na feromonových lapácích (např. s názvem DELTASTOP
CP). Každopádně – jakmile se už na stromě vyskytne první
červivý plůdek – musíme okamžitě použít organofosfát REL-
DAN 40EC a nebo výborně účinkující systémové přípravky
neonikotinoidy – MOSPILAN SP a nebo CALYPSO 480 SC. 

Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vy-
skytují listové mšice. Zde nesmíme váhat, je třeba včas použít
PIROMOR 50WG proti nim.

Vinná réva vyžaduje zvýšenou pozornost při chemické
ochraně. Těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení

vinné révy mu-
síme provést
další ošetření
proti padlí a pe-
ronospoře a pří-
padně i proti
obalečům, použi-
jeme např. kom-
binaci přípravků
FOLPAN 50 WP
s IQ CRYSTA-
LEM případně
i s přípravkem

RELDANE 40 EC, pokud je silný nálet obalečů a nebylo proti
nim provedeno ošetření. Ihned po odkvětu je třeba provést další
ošetření proti padlí a plísní vinné révy.

Právě ve fázi po odkvětu nastupuje období vysoké citlivosti
mladých hroznů infekci. Zde je třeba již upřednostnit inten-
zivně působící přípravky např. QUADRIS+FOLPAN 80 WG
a nebo již továrně připravenou kombinaci obsahující obě vy-
jmenované složky pod jménem QUADRIS MAX. Tento pří-
pravek je možné použít během sezony max. 3x. Za 2 týdny po
odkvětu, kdy bobule jsou již velikosti hrášku, provedeme další
ošetření proti padlí a plísním vinné révy, a to stejným kombi-
novaným přípravkem, jako při předchozí aplikaci. 

Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vy-
skytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, pak sežneme
porost a ošetříme přípravkem DITHANE DG NEOTEC. Vždy
však po sklizni bychom měli likvidovat roztočníka jahodníko-

RÁDCE V ZAHRÁDCE
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Dne 28. dubna navštívili naši žáci 7. a 8. třídy domov pro
postižené děti v Otnicích.

Při vstupu získáváte zvláštní pocit, jste někde úplně jinde,
v jiném světě, ve světě dětí s těžkým postižením.

Procházíme nádhernými místnostmi, které jsou upraveny
pro potřeby dětí. Vše je čisté, moderně vybavené. Zdravotní
personál je i přes svoji náročnou práci velice usměvavý a pří-
jemný, připraven odpovědět na každou naši otázku. Děti pů-
sobí spokojeně.

Mačkám spoušť fotoaparátu a náhodně zachytím dvě děti -
Adama, žáka naší školy a postiženého chlapce Adama. Dva
chlapci se stejným jménem, ale každý je naprosto jiný. Co je
pro našeho zdravého Adama běžná věc, je pro postiženého
Adama naprosto nepředstavitelné. Zde si člověk uvědomuje
vzácnost zdraví. Poděkování, úcta a obdiv patří všem lidem,
kteří se o tyto děti starají. 

Jitka Pospíšilová, žáci 7. a 8. třídy ZŠ Šaratice

Dne 28. dubna byl v našem domově tradiční Den otevřených dveří. Od 9 do 17 hodin se mohli zájemci seznámit s tím, co dě-
láme a jak se máme. Bylo krásné jarní počasí, návštěvníků bylo hodně a pochvalné zápisy v návštěvní knize nás zahřály u srdce.
Krásné poděkování poslali návštěvníci ze ZŠ Šaratice.   Ludmila Pšenáková

Den otevřených dveří v dětském domově LILA

HURÁ NA PRÁZDNINY! Školní rok končí i pro děti v domově LILA, i když mi-
nimum z dětí bude mít možnost trávit prázdniny mimo
domov LILA. 

Učitelky MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy
Brno, Ibsenova 1, která má odloučené pracoviště v do-
mově LILA, se snažily, aby výuka probíhala nejen ve tří-
dách. Realizovaly různé aktivity, aby se děti měly
možnost pohybovat se i v jiném sociálním prostředí, zí-
skaly nové zkušenosti.  

Navštěvovaly jsme místní centrum Otnický SAD. Pří-
nosem byla nejen společná hra dětí, ale i rozhovory s ma-
minkami.

V rámci integračních aktivit jsme byli společně s dětmi
a sestřičkami na výletě ve Sloupu. Tento výlet pro nás při-
pravili žáci a učitelé SOU v Rousínově. 

Příjemný týden prožily děti se sestřičkami na dvou
ozdravných pobytech v Jeseníkách a posléze absolvovaly
s učitelkami školu v přírodě na Vysočině.

Velmi úspěšnou akcí byl plavecký minikurz realizovaný
ve vyškovském Aquaparku. Na plavání jsme jezdili spo-
lečně s dětmi MŠ a ZŠ Nížkovice. 

Svoji zručnost si děti mohly ověřit na akci Keramika
v altánu, která za příjemné atmosféry proběhla v Dambo-
řicích. S místní družinou spolupracujeme již několik let
a děti se na sebe vzájemně těší.

V současné době si děti užívají na canisterapeutickém
táboře s vyškolenou terapeutkou a sestřičkami. Hrají si
tam nejen s pejsky, ale jezdí i na koních, chodí na vy-
cházky do přírody.

Děkujeme všem sponzorům a lidem, kteří nám pomá-
hají, přejeme slunečnou dovolenou a prázdniny a těšíme
se na další společné akce. Mária Papcunová

Akce „Sbírej toner“ pro LILA Domov pro postižené děti Otnice POKRAČUJE 
Firma OTTO-office pořádá akci „Sbírej toner“. Výtěžek akce poputuje do zařízení pro postižené.
V Jihomoravském kraji vybrala firma OTTO–office náš LILA Domov pro postižené děti Otnice.

AKCE POKRAČUJE druhým sběrným rokem za stejných podmínek jako dosud. Druhý sběrný rok končí 31. 10. 2010. 
Prázdné tonery můžete vhazovat do boxu umístěného u vchodu na poštu. Více informací pak najdete na www.sbirej-toner.cz.
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Foto: Pavla Matoušková

Sluníčko si hrálo na schovávanou s mraky a celý den
po něm nebylo ani vidu. Ale i přes nepřízeň počasí začal
22. května v 17 hodin III. ročník srazu „modrých nosů“.
Účast byla až neslýchaná – 90 modrých nosů na ulici
Polní. 

Po krátkém uvítání Pavlou Matouškovou rozenou
Brtníkovou a Pavlem Muricem mohla celá akce začít.
Ženský upekly koláče a buchty. Podával se výborný ho-
vězí guláš z rukou šéfkuchaře Tomáše Brtníka, maso 
a bramboráčky udělané na kameni nám připravil Josef
Muric zvaný Maxl, Jindra Kosík se postaral o víno, so-
dovečku točil Jara Bajer a toho tvrdšího si vzal každý 
z domu ze svých nastřádaných zásob. Zvenčí nás hřál
oheň, zevnitř slivovička, po stolech kolovalo album 
s fotkami z předešlých akcí „modrých nosů“, k tomu
nám hrál Michal Dufek a Staňa Smetana na kytaru 
a harmoniku. Pro děti byl objednaný skákací hrad, ale
déšť byl stále v předstihu, a tak jsme jej museli zrušit.
Zkrátka ale děti nepřišly, všechno zachránil cukrovin-
kový stánek, kde cukrář František Partyka zvaný Fin
každému dítku cukrovou vatu utočil. 

Několik málo vytrvalců udržovalo akci i přes noc.
Ráno jsme si dali tzv. vyprošťováka a mohli jsme po-
kračovat. Zbytky ze soboty se k obědu náramně hodily.
Pak nás počasí dohnalo k tomu, abychom všechno
rychle uklidili. 

Rádi jsme se všichni viděli a už teď se těšíme na další
ročník „modrých nosů“.

Pavel Muric, jeden z modréch nosů

DEVADESÁT MODRÝCH NOSŮ
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Otnice A, účastník 1. B třídy, sezona 2009/2010

Foto: Zdeňka Křivánková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Uplynulo již pět let, co využíváme nové

hřiště. Během této doby se sportování u nás
změnilo výrazným způsobem. Umožňuje spor-
tovat po celý rok, bez ohledu na počasí a roční
dobu, ve dne i v noci. Jistě si vzpomenete na
dobu, kdy délku tréninku určovalo stmívání
nebo stačilo trochu deště a šlo se domů. Zápasy
na domácím hřišti za nepříznivého počasí při-
pomínaly někdy bahenní zápasy. Příprava tako-
vého hřiště na zápas (vynášet vodu ze hřiště,
zasypávat pískem a hoblovačkami, rovnat hřiště
taháním traverzou a bránami, sekala se tráva ta-
kovými stroji, že je malý zázrak, že se nikomu
nic nestalo) dalo hodně úsilí a ochoty strávit
volný čas na hřišti. Jistě si  vzpomenou hlavně
ti, kteří se toho zúčastňovali.

Dnes je umožněno sportování s velkým luxu-
sem. Praní dresů, vybavení hřiště a kabin,
sprchování po každém tréninku a zápase v pěk-
ném a čistém prostředí, připravené hřiště, pose-
kaná tráva v celém areálu, je pro nás velice
dobrou vizitkou. Není to ovšem tak jednodu-
ché, jak se to zdá. Dříve se na možnosti mít kde
hrát fotbal podílela velká skupina lidí, jak fot-
balistů, tak jejich příznivců. Různé brigády
a přípravy hřiště byly samozřejmostí.

S novým hřištěm přišly nové možnosti, do-
kážeme získávat finanční prostředky za pro-
nájmy hřiště a sponzorské dary. Na druhé straně
všechno stojí nemalé prostředky a hlavně se na tom všem podílí
jen malá skupina lidí. Vracet se zpět určitě nikdo z nás nechce,
ale malá připomínka, jak to bývalo, je na místě.

Přípravka - náš nejmladší oddíl nám dělá velkou radost.
V celé letošní soutěži nenašla soupeře, který by ji porazil nebo
sebral jediný bod. 

B tým se stále potýká s nedostatkem hráčů, velkou marod-
kou, přesto všechno výsledky mužstva, když je kompletní, jsou
velmi dobré. Bude záležet jen na hráčích, jak se dokáží dát do-
hromady i pro další sezonu.

Žáci, kteří patří již po několik let k nejlepším na okrese, to
opět potvrdili a skončili druzí o jeden bod za Hodějicemi. Ne-
úspěch to rozhodně není. 

Dorost, který hrál v minulé sezoně v Újezdě, se vrací od no-
vého ročníku soutěže k nám, kdy budeme hrát okresní soutěž.    

A tým v letošní sezoně sestupuje z 1 B třídy. Střídali jsme
dobré a špatné výsledky, velká marodka v základní sestavě dá-
vala sice možnost hráčům v B týmu, ale bohužel výkonnostně
nebylo možné je trvale nahradit. V zápase v Šaraticích ale před-
vedli, že fotbal hrát umí, jen trochu  potrénovat. Po třech  letech
v KP jsme získali hodně zkušeností, hlavně mladí hráči zaku-
sili, že k fotbalu na této úrovni patří také pravidelný trénink. Je
jen na hráčích samých, jestli opět někdy nakoukneme do vyš-
ších pater krajské kopané. 

Rád bych poděkoval všem hráčům a  trenérům za výbornou
reprezentaci našeho oddílu. Pavel Pažebřuch
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Foto: Marta Rosendorfová

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Velmi nápadité bylo poslední cvičení rodičů s dětmi.

Tradičně odpoledne ve čtvrtek, ovšem netradičně
v parku místo tělocvičny. Po vydatných deštích vysvitlo
na chvíli slunce a příchozí děti si tak mohly zahrát Člo-
věče, nezlob se takřka v životní velikosti. Menší za do-
provodu dospělého, ty větší samy. Ale všichni na startu
čekali na šestku, všichni házeli kostkou, počítali a pře-
bíhali ke stromům dle výsledného čísla. U každého pl-
nili úkol – sportovní, oddychový, hudební či
občerstvovací. Kdo měl štěstí, více mlsal, než skákal.
Kdo smůlu, ten se i několikrát vracel o několik políček
(stromů) zpět. Do cíle však dorazili všichni cvičenci.
Odměnou bylo malé občerstvení z Otnického Sadu.
Hru, jako rozloučení se cvičením před prázdninami, dů-
myslně připravila Marta Rosendorfová. Jí, ale i alter-
nujícím maminkám Dagmar Rábové a Lence Kosíkové
děkujeme za čas, který čtvrtečnímu cvičení celou se-
zonu věnovaly. Dagmar Kovaříková



�

34 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 40 - červen 2010

Co trápí
TJ SOKOL OTNICE 

Na poslední výroční schůzi TJ Sokol Otnice
bylo možno ve zprávách předsedy a vedoucích
oddílů zaslechnout hodně pozitivních informací
o činnosti organizace. Ovšem čas běží a v jar-
ních měsících musí výbor TJ řešit několik ne-
příjemných záležitostí. Rozdělil bych je do
třech oblastí – sportovní, společenská a mate-
riální.

Po stránce sportovní je to sestup našeho
A mužstva kopané z krajské soutěže do okres-
ního přeboru. Z toho bych velkou tragédii ne-
dělal. Důležitá bude ale určitá generační
obměna a především stabilizace, stmelení a mo-
tivace tohoto kolektivu v okresním přeboru.

Podstatně více nás trápí z hlediska společen-
ského a samého základu fungování naší organi-
zace stále menší zájem mladé generace
o aktivní účast ve sportu. Máme problémy vy-
tvořit družstvo dorostu v kopané. Hráči B muž-
stva kopané neprojevili zájem o přihlášení se do
nového ročníku soutěže. Velmi nás také mrzí
rozpad silného juniorského týmu v biliárdu.
Hráči patřili do republikové špičky a najednou
nemají zájem pokračovat. Malý zájem těch nej-
menších je také v oddílech stolního tenisu a te-
nisu. Stále složitější je také zajistit vedoucí
a trenéry v jednotlivých oddílech. Proto velké
poděkování těm aktivním členům.

V materiální oblasti nás začal značně trápit
havarijní stav ujíždějícího svahu u fotbalového
hřiště. Se svahem jsou problémy již několik
let. Vždy se to však nějak opravilo. Avšak letos
problém kvůli silným dešťům a velkému tlaku
spodní vody vygradoval. Je nutné provést takovou sanaci, která
problém vyřeší definitivně. Výbor TJ požádal statika o vypra-
cování návrhu řešení. Návrh byl vypracován a předložen na
schůzi výboru. Vzhledem k značné finanční náročnosti roz-
hodl výbor TJ nejprve požádat o finanční dotaci Jihomorav-
ský kraj. 

Koncem května byla podána žádost o dotaci ve výši 
160 000 Kč. V současné době čekáme na rozhodnutí rady Ji-

homoravského kraje. Věříme, že s žádostí uspějeme. Hodláme
požádat také o příspěvek obec Otnice. V každém případě sa-
nace svahu je nutná a bude v letošním roce  zrealizována.

Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda TJ Sokol Otnice

28. srpna

TENISOVÝ
TURNAJ
ČTYŘHER

Pozvánky

Foto: Zdeňka Křivánková

24. července

NOHEJBAL VÝ
TURNAJ



Předškoláci 2010 Vítání jara se světluškami

Besídka ke dni matek v ZŠ

Den otevřených dveří v dětském domově LILA Děti z domova LILA na výletě ve Sloupu

✿ ❀ ❁ ✾     Naše děti     ✾ ❁ ❀ ✿
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