
Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2005, roku, kdy jsme si připomněli 750. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Mám dobrý pocit
z toho, že většina akcí, které v rámci oslav uspořádaly místní organizace, se vydařila a já bych jim za jejich přístup a obětavost
jménem celého zastupitelstva obce rád poděkoval. Bohatý celoroční program jen potvrzuje, že Modrá stuha 2002 (ocenění za
společenský život) je v dobrých rukou.

Za významný mezník v novodobých dějinách obce považuji získání budovy pro sídlo nové radnice a přesídlení obecního úřadu
do jeho prostor. Protože stěhování probíhá bez přerušení úředních hodin, věřím, že naši občané budou tolerantní ke vzniklým
problémům.

Po několikerém stěhování sídla obecního úřadu i MNV, obec konečně získala důstojné prostory pro potřeby občanů i repre-
zentaci naší obce. Důkazem toho je i připravované výjezdní zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje
dne 16. 12. 2005 v Otnicích.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. 11. 2005 rozhodlo, že adresa obecního úřadu s účinností od 1. 1. 2006 bude
ulice Dědina 479.

Přáním nás všech je, aby nové sídlo sloužilo ke spokojenosti všech občanů.
PAVEL PROKOP, starosta

Prosinec 2005
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Vážení spoluobčané, letošní rok si připomínáme 750 let od první písemné zmínky
o naší obci. Rádi bychom Vám připomněli ještě jedno výročí. Je to právě 10 let, co
se Vám poprvé do rukou dostal tento časopis o naší vesnici. První číslo vyšlo v květ-
nu 1995. Zpravodaj vycházel zpočátku skoro každý měsíc a postupem času jeho
frekvence klesla na pouhá dvě čísla ročně. Musíme si přiznat, že současná úroveň
Otnického zpravodaje je nevalná, a možná právě proto by nás první kulatiny mohly
motivovat ke zlepšení! Jestli se nám to povedlo, musíte posoudit Vy sami.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla.

1995 nejvíce čísel (4) vydaných během jednoho roku vyšlo právě v prvním roce.
Redakční rada ve složení Michajl Žoček, Jarmila Vojáčková, Aranka
Horáková, František Mezuláník, Pavel Prokop a Jiří Martinásek se s nadše-
ním a elánem vrhli do práce.

1996 hned v dalším roce jako by jim došla energie a vyšlo pouze jedno číslo. 
1997 vznikla nová redakční rada. Zůstali Aranka Horáková, Jarmila Vojáčková

a Pavel Prokop. Novou posilou se staly Ludmila Kaloudová a Ludmila
Vojáčková. V tomto roce vyšly dvě čísla, druhé prosincové však nebylo
distribuováno do každé domácnosti, ale bylo ke koupi za 3 Kč na obecním
úřadě a u paní Matouškové.

1998 se stal občasník opět bezplatný a dostal se do každé domácnosti. Byla vydá-
na tři vydařená čísla.

1999 vyšlo jen jedno číslo, snad se opakuje situace již z předešlých let, kdy redak-
ci dochází inspirace.

2000 bylo vydáno také pouze jedno číslo a redaktorkou se stává Jaroslava Bláhová,
která se i další dva roky velice pěkně věnuje práci na časopise spolu se všemi
přispívajícími.

2001-2002 - vychází Otnický zpravodaj dvakrát ročně.
2003-2005 - za zpravodaj zodpovídá Výbor pro mládež a tělovýchovu a občasník je

vydáván 2x ročně.
Na stránkách zpravodaje jsme se za ta léta dočetli mnoho zajímavého především

ze svého nejbližšího okolí, ale měli jsme také možnost poznat, že se mezi našimi
občany skrývají utajené literární talenty. Otnický rok od Lenky Fialové, příspěvky
od paní Drahomíry Tišerové, Ludmily Kaloudové a rodačky paní Marty Králové
jsou toho důkazem.

Závěrem bychom rádi všem jmenovaným i všem nejmenovaným přispívajícím
chtěli poděkovat za jejich práci, která je vepsaná v deseti letech na stránkách
Otnického zpravodaje.

Všechna vydaná čísla jsou k nahlédnutí v místní knihovně.

Zpravodaj je pro Vás o Vás, a proto neváhejte s Vašimi příspěvky, nápady, postře-
hy naplnit další čísla otnického občasníku. Uvítáme názory i na tento zpravodaj.
Redakční uzávěrka příštího čísla je 15. února 2006. Příspěvky můžete předat jedno-
tlivým členům redakční rady nebo je můžete vhodit do schránky zpravodaje umístě-
né na obecním úřadě. Redakce
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Obsah: 10 let s Otnickým zpravodajem

Z historie Otnického zpravodaje

předložená na veřejném zasedání ZO dne 3. 3. 2005

LEDEN
ZO projednávalo poslední technické úpravy projektu

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

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

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

Rozhodlo rozšířit programovou nabídku TKR o slovenský
program MARKÍZA.

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

ÚNOR
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o příspěvku“ pro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BŘEZEN
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení ředitele Zdravot-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Květen 2005
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Zpráva o činnosti zastupitelstva
obce za rok 2004

Vážení spoluobčané.

Čas běží jako voda a již je za námi volební období l994-
98. Pro někoho to bylo období úspěšné, pro někoho méně.
Úkolem č. l pro OZ byla plynofikace obce. Tento úkol se po-
dařilo splnit. Jak si OZ vedlo v uplynulém období, je po-
psáno v následující zprávě z veřejného zasedání OZ, které
se uskutečnilo 27. l0. 1998.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat jak za sebe, tak za
celé OZ za projevenou důvěru v minulých komunálních vol-
bách v roce l994. Doufám, že jsme Vaši důvěru nezklamali.

Ke komunálním volbám, které proběhnou ve dnech
l3. - l4. listopadu, Vás chci všechny pozvat.

Voličům popřát šťastnou volbu při výběru nových členů OZ
a novému obecnímu zastupitelstvu dobrý kolektiv a mnoho
úspěchů v náročné práci pro naši obec.

Pavel Prokop

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za volební
období l994-l998

Sluší se, abych svoji zprávu zahájil tím, kde vše zapo-
čalo, to je výsledkem komunálních voleb v roce l994. Do
obecního zastupitelstva byli zvoleni:

Prokop Pavel    Drabálek Otto        
Lattenbergová Anna Dufek Jan            
Borovička Jaroslav     Matoušek Jan
Ing. Bubla Jaroslav  Hoffmann Antonín   
Matoušek Dušan Poláček Miroslav
Klvač František

Zhodnocení uplynulého volebního období bych rozdělil na
tři části:

a) Co se nepodařilo realizovat
b) Co se v průběhu volebního období podařilo 
c) Další záměry obce

A)   Co se nepodařilo

Pronájem Dělnického domu
1) Šťastným řešením nebylo pronajmutí Děl. domu p. Šno-

bltové. Záměr OZ byl určitě správný, Děl. dům je využíván
a slouží. Možná, že ne plně podle představ OZ. Ohledupl-
nější přístup ze strany nájemce k občanům, kteří žijí v bez-

prostřední blízkosti Děl. domu by vyřešil spoustu problémů.
Mám za to, že nové OZ, které vzejde po volbách a bude
mít zájem na pokračování v nájemní smlouvě se bude mu-
set zabývat parkováním os. vozidel - t.j. odstavnou plochou
a zřízením obecní policie, která by dohlížela na dodržování
nočního klidu. Je to však otázka financí.

Prodej obecních domů
2) Nepodařilo se plně realizovat rozhodnutí OZ o odpro-

deji obecních domů na ulici Školní. Myslím, že okolo pro-
deje těchto RD bylo vedeno již dost emocionálních debat.
Jeden fakt je ten, že kdo měl opravdový zájem, tak si RD
koupil (p. Holub). Druhý fakt je ten, že současní nájemníci
odmítají odkoupit RD za cenu stanovenou OZ, které vy-
cházelo ze znaleckého posudku. Nové OZ se bude muset za-
bývat dalším postupem ve věci prodeje, ale hlavně ceny
těchto RD. Je v kompetenci OZ stanovit jakoukoliv pro-
dejní cenu za tyto rod. domky.

Současné OZ zastává názor, že hodnota RD odpovídá sta-
novené prodejní ceně, a že tato cena je reálná.

Informační značení v obci
3) Dále se nepodařilo uskutečnit informační značení 

v obci. Tento úkol nebyl považován za prioritní - spíše za do-
plňkový a ukázalo se, že to vůbec nebude lehké řešení, jak
projektově, tak finančně.

Tenisové kurty
4) Celé volební období hledalo OZ cestu vybudovat teni-

sové kurty v areálu hřiště u školy. Bohužel bylo nutné rea-
lizovat jiné investiční akce, většinou rozvoj infrastruktury 
a budování tenisových kurtů se odsunulo.

B)   Co se v průběhu volebního období podařilo
uskutečnit

Rok l995
Funkci starosty jsem nastoupil l. l. l995. Po provedených

invantarizacích obecního majetku byly ustanoveny komise
a jmenováni předsedové.

Kontrolní                 -  p. Hoffmann Antonín
Finanční                     -  ing. Bubla Jaroslav
Životního prostředí   -  p. Drabálek Otto
Sociálně zdravotní      -  p. Klvač František
Stavební                     -  p. Dufek Jan
Zemědělská                 -  p. Lattenbergová
Veřejného pořádku     -  p. Prokop Pavel
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OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 22 − prosinec 2005

Veřejné zasedání ZO 13. 10. 2005

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za období
od 1. 1. - 30. 9. 2005.

LEDEN:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek Tří-
králové sbírky v naší obci, kterou pořádá Česká
katolická charita. Celkem bylo vybráno 11 066,-
Kč.

Schválilo prodej pozemku p.č. 1411 o výměře
392 m2 manželům Prokopovým, Polní 431,
Otnice, za 33,- Kč/m2.

Schválilo výkup pozemku p.č. 2127/2 o výmě-
ře 359 m2 od manželů Bublových, Chaloupky 235,
Otnice, za cenu 33,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků p.č.
3580/2 o výměře 721 m2 a p.č. 3581 o výměře
54 m2 od Šebesta František, Komenského nám. 42,
665 01 Rosice a Marie Šenkýřové, Dědina 454,
Otnice, za cenu 33,- Kč/m2.

Zastupitelstvo projednávalo žádost p. Běle-
hrádka J., Otnice 121, o poskytnutí podnikatelské
půjčky v roce 2005 (původně v r. 2004). (450
tis. Kč).

Rozhodlo poskytnout půjčku v roce 2005 ve
stejné výši a za podmínek schválených ZO dne 
7. 6. 2004. Trvání půjčky od 14. 1. 2005 do 31. 5.
2005.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru ve výši
1000,- Kč formou vkladní knížky pro nově naro-
zené děti v roce 2004, které jsou hlášení k trvalé-
mu pobytu v Otnicích. Vítání občánků se uskuteč-
nilo 29. 1. 2005.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 6/2004, kterým se navýšil rozpočet v příjmové
i výdajové stránce o 2 844 000,- Kč.

Zastupitelstvo projednalo za účasti projektanta
ing. arch. Waltra změny regulačních zásad
v územním rozhodnutí (ÚR) č. 10/2004 - výstav-
by RD v lokalitě Pod Vodárnou. Na základě pro-
jednání souhlasilo zastupitelstvo se změnou ÚR,
kde hřebeny střech RD v lokalitě „A“ mohou být
situovány kolmo k uliční čáře. V tomto smyslu
požádala obec Stavební úřad Slavkov u Brna
o změnu ÚR.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se stavební
úpravou kabinetu základní školy na šatny pro
sportovce, kteří využívají sportovní areál.
Technický nákres úprav vypracoval p. Vašík
František, obec uhradila materiálové náklady, veš-
keré práce provedli členové TJ Sokol brigádně.

Zastupitelstvo schválilo záměr darovat obecní
pozemek p.č. 410 o výměře 12 874 m2 TJ Sokol
Otnice, IČ 47411988, se sídlem Nová 441 Otnice,
na výstavbu Regionálního sportovního a rekreač-
ního centra, stav. objekty SO 01 a SO 02 - tento
převod nebylo nutné provést, Ministerstvu financí
stačila k udělení dotace dlouhodobá nájemní
smlouva mezi obcí a TJ Sokol.

Zastupitelstvo revokovalo svoje dřívější roz-
hodnutí kterým pověřilo prováděním finanční
kontroly Výbor kontrolní. Rozhodlo, že výkon
finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb.
a vyhlášky č. 416/2004 Sb., bude s účinností od 
1. 1. 2005 provádět Výbor finanční.

ÚNOR:

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno prohlíd-
kou obecní budovy č.p. 479, poté zastupitelstvo
rozhodlo o jejím budoucím využití:

I. NP - (knihovna, podatelna OÚ a archiv) 
II. NP - (sídlo obecního úřadu). 

III. NP - zatím nebylo navrženo využití.

IV. NP - v podkroví by obec mohla zřídit ubytova-
cí prostory.

Starosta informoval zastupitele o jednání dne
25. 1. 2005 na firmě VaK Vyškov, došlo k dohodě
na financování projektu pro stavební povolení na
čističku odpadních vod a kanalizaci v Otnicích
(ČOV). Celkové náklady (asi 0,6 mil. Kč) budou
hrazeny takto: 1/3 nákladů VaK Vyškov, 1/3 obec
Otnice a 1/3 firma TENZA Brno, která bude pro-
jekt zpracovávat. Objednatelem projektu bude
VaK Vyškov.  

Na základě přípisu odboru dozoru a kontroly
veřejné správy - oddělení dozoru Brno,
Ministerstva vnitra ČR, rozhodlo zastupitelstvo
obce o přijetí „Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2005“, kterou zrušilo obecně závaznou
vyhlášku obce č. 6/2001 o čistotě, veřejném
pořádku a ochraně životního prostředí v k.ú
Otnice s účinností od 1. 3. 2005.

Zastupitelstvo obce rozhodlo přijmout od 1. 4.
2005 pět pracovníků na VPP z Úřadu práce ve
Vyškově na dobu 12 měsíců.

Rozhodlo zakoupit novou kopírku pro potřeby
obecního úřadu (46 tis. Kč).
Schválilo „Směrnici pro vedení účetnictví“ obce
Otnice, s účinností od 1. 1. 2005.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků:
parcelní č. 990/8     o výměře 558 m2

994/12 627 m2

994/13 627 m2

994/19 552 m2

994/20 552 m2

994/21 553 m2

firmě RD Brist s.r.o. Hrnčířská 11, 602 00 Brno,
za cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství.

Zastupitelstvo také rozhodlo o výši ceny za pla-
stové skříně pro domovní přípojky a plynovodní
STL přípojky na nově vybudovaných stavebních
parcelách v lokalitě Pod Vodárnou.  

Cena rozvodné skříně činí 20 000,- Kč/kus.
Cena STL plynovodní přípojky činí 

10 000,- Kč/kus.
Schválilo prodej pozemku p.č. 532/2 o výměře

4 m2 manželům Stehlíkovým, Pančava 157,
683 54 Otnice, za cenu 55,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo záměr zadat realitní
kanceláři p. Chvátalové Otnice, prodej pozemků
p.č. 990/1, 990/2, 990/3, 990/4 v lokalitě Pod
Vodárnou.

Zastupitelstvo schválilo žádost TJ Sokol Otnice
o finanční příspěvek ve výši 7 500,- Kč na zapla-
cení kapely při konání ostatkové zábavy dne 5. 2.
2005.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Dobrovol-
ného svazku obcí (DSO) Ždánický les a Politaví:

Příjmy: 347 800,- Kč
Výdaje: 347 800,- Kč
Rozhodlo v případě obdržených dotačních titu-

lů z PRV JMK pro DSO Politaví provést u DT 7 -
Sakrální stavby - opravu hlavního kříže na hřbito-
vě a DT 6 - Poradce - projekt na úpravu prostoru
před novou radnicí

Zastupitelstvo projednalo „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a při-
jalo opatření k odstranění chyb a nedostatků zjiš-
těných při přezkumu hospodaření obce.

BŘEZEN:

Dne 3. 3. na veřejném zasedání ZO schválilo:
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok

2004
Závěrečný účet obce za rok 2004
Rozpočet obce na rok 2005
Plán akcí na rok 2005

Prodej pozemku p.č. 994/10 p. R. Veselému,
Otnice

Prodej pozemku p.č. 994/22 manželům
Földesovým, Brno

Vzalo na vědomí zprávy jednotlivých výborů
zastupitelstva.

Opětovně se sešlo zastupitelstvo v budově č.p.
479, aby rozhodlo o jejím využití. Po diskuzi
potvrdilo svoje rozhodnutí o využití I. a II. NP
a rozhodlo, že ve III. NP bude umístěna obřadní
místnost. 

Ing. Horák - předseda výboru rozvoje obce pro-
vedl vyhodnocení podaných nabídek na zpracová-
ní územního plánu obce a Zastupitelstvo schválilo
následující pořadí:
1) Ing. arch Sohr Brno   nab. cena      412 032,- Kč
2) LÖW s.r.o Brno                          648 844,- Kč
3) LAND ing. arch. Kabeláč Brno   606 900,- Kč

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
1412 o výměře 379 m2 manželům Matouškovým,
Polní 432, Otnice, za cenu 33,-Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
563 o výměře 56m2, manželům Košovým Pančava
304 Otnice, za cenu 55,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č
615/1 o výměře 2415 m2 od manželů Chvátalo-
vých, Severní 518, Otnice, za cenu 55,-Kč/m2.
Jedná se o pozemek za Dělnickým domem. 

DUBEN:

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
1212/4 o výměře 245 m2 manželům Havelkovým,
Za Drahy 450, 683 54 Otnice, za cenu 33,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo úpis 200 ks kmeno-
vých akcií firmy Vodovody a kanalizace Vyškov
a.s (VaK). Akcie jsou vedeny na jméno v listinné
podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-
Kč. Za provedený úpis akcií pořídí VaK Vyškov
dokumentaci pro stavební povolení pro akci
Otnice - kanalizace a ČOV. 

Schválilo program oslav 60. výročí osvobození
obce. Oslavy pořádala obec.  

ZO vzalo na vědomí pokračování prací na
budování fotbalového hřiště. Po provedení zkou-
šek únosnosti terénu bylo nutno provést jeho další
odkrytí ve vrstvě 20 cm asi na 25% plochy. Tím
došlo k navýšení ceny v rámci více prací. Dále byl
změněn projekt osvětlení hřiště, čímž se zvýšila
kvalita osvětlení, tato úprava neměla vliv na cenu. 

KVĚTEN:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí PROTOKOL
o výsledku státní kontroly č. VY/1/2005/HDD na
Základní škole, kterou provedly pracovnice
Krajské hygienické stanice Vyškov dne 27. 4.
2005. Nalezené závady budou ve spolupráci
s ředitelkou školy postupně opraveny (malování,
odsávání, odstranění dřevin)

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost
p. Böhma, Otnice 401, o poskytnutí podnikatelské
půjčky ve výši 80 000,- Kč na dobu do konce
měsíce července 2005, za těchto podmínek: Úro-
ková sazba 10%, jištění Blankosměnkou + ručitel.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
1229/5 o výměře 44 m2 MUDr. Michaele
Václavkové, Otnice, Za Drahy 464, za cenu 33,-
Kč/m2.

Obec provedla výsadbu 30 ks líp a 25 ks thují.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku f.

Respono Vyškov na umístění kontejneru na sepa-
raci papíru v obci. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci sta-
rosty o stavu společnosti Reavifi Vyškov, jehož je
obec majetkovým podílníkem.
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(Videopůjčovna (majetek) byla prodána za cenu
150 tis. Kč. V současné době probíhá jednání
o prodeji názvu společnosti Reavifi (20 tis).
Změna registrace v obchodním rejstříku).
/Zastupitelstvo obce schválilo dle § 84, odst. 2,
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej
obchodního podílu s vkladem 30 000,- Kč ve spo-
lečnosti REAVIFI s.r.o. Vyškov a to p. Petru Šalšo-
vi, bytem Vlkoš u Kyjova 383, za úplatu v částce 
4 000,- Kč./ Prodej byl uskutečněn, po vyúčtování
všech nákladů byl celkový příjem ve výši 20 tis. Kč
rovnoměrně rozdělen mezi pět obcí.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis o tema-
tické kontrole dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně“, kterou provedli pra-
covních Hasičského záchranného sboru Jiho-
moravského kraje, územní pracoviště Vyškov dne
4. 5. 2005. Na základě výsledků kontroly rozhod-
lo zastupitelstvo zadat zpracování veškeré doku-
mentace obce v souladu se zákonem č. 133/1985
Sb. o požární ochraně, odborně způsobilé osobě.
(Ing. Fiala Vyškov)

Na jednání zastupitelstva se dostavili ing. arch.
Velechovská a ing. arch. Marešová a předložily
návrh na řešení obřadní místnosti v budově nové
radnice.

Zastupitelstvo předložený návrh schválilo
a rozhodlo provést veškeré úpravy ještě v letošním
roce (předpokládaná cena asi 0,5 mil. Kč).

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo s fir-
mou pC+servis Brno na rekonstrukci a doplnění
slaboproudých rozvodů a technologií v budově 
ČP 479. Celkové náklady asi 220 tis. Kč.

ČERVEN:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost základní
organizace Českého svazu chovatelů Otnice (ZO
ČSCH). Rozhodlo o přidělení  finančního příspěv-
ku ve výši 5 000,- Kč na nákup cen při konání
výstavy drobného zvířectva ve dnech 10 - 11. 9.
2005.

Zastupitelstvo projednalo „Žádost o vyjádření
pro stavební povolení“ SÚS Vyškov, která připra-
vuje opravu mostu na Pančavu (u Dvořákového).
Obec nemá proti opravě námitky, požaduje zřízení
provizorní lávky pro chodce po dobu opravy, pře-
ložku sítě veř. osvětlení a příp. omezení tonáže
nákladních vozidle na objížďce v Chaloupkách.

Projednalo a schválilo „Dodatek č. 2“ ke zřizo-
vací listině Základní školy Otnice. (Mimo jiné
drobné úpravy vynucené novým školským záko-
nem došlo i ke změně názvu školy na „Základní
škola a Mateřská škola Otnice“.

Zastupitelstvo v souladu s rozpočtem schválilo
poskytnutí finančního příspěvku farnosti Otnice
ve výši 200 000,- Kč na vybudování topení do far-
ního kostela sv. Aloise.

Schválilo prodej pozemku p.č. 990/3 o výměře
807 m2 manželům Radkovi a Pavle Peškovým,
bytem 627 00 Brno, Vlnitá 548/19, za cenu 590,-
Kč/m2 + příslušenství (rozvodná skříň E-ON)
v ceně 20 000,- Kč.

Schválilo prodej  pozemku p.č. 990/4 o výměře
804 m2 manželům Markovi Pavlasovi, bytem 
664 43 Želešice, Petra Bezruče 134, a Vlastimile
Pavlasové, bytem 616 00 Brno, Voroněžská 3, za
cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství (rozvodná skříň
E-ON) v ceně 20 000,- Kč.

Schválilo prodej pozemku p.č. 990/6 o výměře
542 m2 manželům Mgr. Petru Skalákovi
a Mgr. Daně Skalákové, oba bytem Otnice, Škol-
ní 470, za cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství (pří-
pojka E-ON 20 000,- Kč a přípojka JMP 10 000,-
Kč).

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
990/7 o výměře 542 m2 za cenu 590,- Kč/m2 + pří-
slušenství (přípojka E-ON 20 000,- Kč a přípojka
JMP 10 000,- Kč) a pozemku p.č. 994/11 o výmě-

ře 627 m2 za cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství (pří-
pojka E-ON 20 000,- Kč), společnosti RD Brist
s.r.o., 602 00 Brno, Hrnčířská 888/11.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
990/5 o výměře 549 m2 Mgr. Dagmaře
Kovaříkové a Jiřímu Hofrovi, oba bytem Otnice,
Školní 480, za cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství
(přípojka E-ON 20 000,- Kč a přípojka JMP 
10 000,- Kč).

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
567 o výměře 184 m2 manželům Oldřichu
Horákovi a Kateřině Horákové, oba bytem Otnice,
Pančava 387, za cenu 55,- Kč/m2.

Projednalo výsledky hospodaření obce za kvě-
ten 2005.

Zastupitelstvo schválilo termíny jednání ZO na
II. pololetí 2005.

SRPEN:

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspě-
vek ve výši 5 000,- Kč pro TJ Sokol na zajištění
pořádání Neckyády dne 6. 8. 2005.

Vzalo na vědomí PROTOKOL č. 465/05
o výsledku provedené kontroly OSSZ Vyškov za
období od 1. 9. 2003 do 31. 5. 2005. Kontrolou
nebyly shledány závady. 

Zastupitelstvo projednalo návrh skládací bro-
žurky o Otnicích a navrhlo úpravy a korektury.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o vydání stolního kalendáře Svazkem obcí
Politaví. V kalendáři budou uvedeny osobnosti
obcí. Za Otnice budou v kalendáři p. Rafaj
František - kronikář, a p. Klvač Rudolf - starosta
obce. Cena kalendáře asi 25,- Kč. Obec objedná
100 ks kalendáře.

Schválilo prodej pozemku p.č. 990/1 o výměře
1 368 m2 v lokalitě Pod Vodárnou ing. Petru
Padělkovi, bytem 612 00 Brno, Galandauerova 2
a Daně Padělkové, bytem tamtéž, jako vedlejší
účastník, za cenu 590,- Kč/m2 + příslušenství (pří-
pojka E-ON ve výši 20 000,- Kč).

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.
990/2 o výměře 809 m2 v lokalitě Pod Vodárnou,
paní Věře Růžičkové, bytem 602 00 Brno, Zelný
trh 1 a panu Stanislavu Štěpánkovi, bytem 634
Brno, Oblá 33, za cenu 590,- Kč/m2 + příslušen-
ství (přípojka E-ON ve výši 20 000,- Kč).

Zastupitelstvo schválilo celkovou opravu hlav-
ního kříže na hřbitově, rozhodlo také o jeho pře-
místění na volné hrobové místo za křížem, tím se
uvolní prostor pro pokračování zámkové dlažby
na přístupové chodníky k hrobům. Na opravu
kříže by obec měla obdržet dotaci z PRV JMK
přes DSO Politaví.

Zastupitelstvo projednávalo přípravu oslav
výročí obce která se uskuteční 15.-16. 10. 2005:

a) K uvedenému termínu by měla být budova
nové radnice co nejvíce dokončena (bude otevře-
na veřejnosti k prohlídce) včetně obřadní síně.

b) Vydat novou knihu Otnice ve fotografii
a vydat skládací brožurku.

c) Zpracovat program oslav a schválit jména
občanů navržených na ocenění, zajistit tisk
a distribuci pozvánek do všech domácností.

Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 k dohodě
o úhradě úroků s potvrzením o vrácení jistiny
půjčky (ze dne 26. 11. 2004) mezi obcí Otnice a 1.
FC Brno a.s. Termín splatnosti půjčky se mění na
31. 12. 2005. Ostatní ujednání se nemění.

Schválilo prodej pozemku p.č. 616/2 o výměře
11 m2 manželům Chvátalovým, oba bytem 683 54
Otnice, Severní 518 za cenu  55 Kč/m2.

Zastupitelstvo projednalo připomínky k materi-
álu „Průzkumy a rozbory“ v rámci zpracovávané-
ho územního plánu obce. 

Zastupitelstvo obce v souladu s rozpočtem
schválilo finanční příspěvek ve výši 7 mil. Kč, pro
TJ Sokol Otnice, na dofinancování výstavby

Regionálního sportovního a rekreačního centra
Otnice. (Stavební objekty SO 01, SO 02)

ZÁŘÍ:

Zastupitelstvo schválilo žádost českého zahrád-
kářského svazu Místní organizace Otnice,
o finanční příspěvek ve výši 2 650,- Kč na zabez-
pečení hudební produkce při akci „Posezení pod
lípou“ dne 12. 8. 2005.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o pokračování projektu ČOV a kanalizace Otnice,
pro stavební povolení a rozhodlo zadat vypracová-
ní oddělovacího geometrického plánu na oddělení
pozemků levého břehu vodoteče podél celého
intravilánu obce (v roce 2006).

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o opravách tělocvičny. Podhled stropu tělocvičny
je demontován a odstraněn, vzniklé vybourané
otvory jsou zapraveny a omítnuty (f. Lacík s.r.o.).
Zastupitelstvo schválilo nabídku p. I. Turka,
Lovčičky, na vymalování tělocvičny a nabídku
p. Bělehrádka, Otnice, na dřevěné obložení stěn
tělocvičny. Veškeré úpravy bylo nutné provést na
základě kontroly a „Protokolu“ Krajské hygienic-
ké stanice Vyškov.

Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č.
108/2 o výměře 29 m2 od p. Milana Jelínka,
Otnice, Chaloupky 382, za cenu 33,- Kč/m2. Jedná
se o pozemek okolo vodoteče. Obec také uhradí
veškeré náklady s koupí pozemku. 

Schválilo koupi pozemku p.č. 105/2 o výměře
34 m2 od p. Zdeny Matijášové, Otnice, Dědina 19,
za cenu 33,- Kč/m2. 

Schválilo koupi pozemku p.č. 103/2 o výměře
34 m2 od p. Ludmily Zalabové, Otnice, Dědina
110, za cenu 33,- Kč/m2. 

Schválilo koupi pozemku p.č. 101/2 o výměře
34 m2 od p. Jany Grumlové, Otnice, Dědina 20, za
cenu 33,- Kč/m2. 

Schválilo koupi pozemku p.č. 99/2 o výměře
31 m2 od manželů Františka a Evy Pavlovcových,
Otnice, Dědina 231, za cenu 33,- Kč/m2.

Zastupitelstvo projednávalo dopad zavedení
IDS od 1. 9. 2005. Obecní úřad obdržel na zave-
dení IDS zatím jednu připomínku, která byla pře-
poslána na Kordis Brno.

Zastupitelstvo obce schválilo seznam jmen
osobností kterým bude uděleno ocenění za záslu-
hy o rozvoj obce dne 16. 10. 2005 při příležitosti
oslav 750 let od první písemné zmínky o obci. 

Zastupitelstvo se schází každých 14 dnů (mimo
dovolených), schvaluje veškeré faktury nad 
5 000,- Kč.

Bere na vědomí (příp. projednává) i záležitosti
týkající se státní správy (OÚ).

Procento účasti na jednáních zastupitelstva je
vysoké.

Pavel Prokop, starosta
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Obdržené dotace k 30. 9.:
Hasiči 40 000,- Kč
JMK - PRV - úroky z úvěru 200 000,- Kč
JMK - sp. areál 300 000,- Kč
Kurzový zisk 111 000,- Kč

Finanční aktiva k 30. 9.:
Stav účtu 3 963 692,86 Kč
Stav pokladny  62 925,50 Kč
Půjčka 1. FC 715 068,00 Kč
Celkem: 4 741 686,36 Kč

Finanční pasiva k 30. 9.:
Úvěr u VB 2 799 857,60 Kč
Úvěr u ČMHB 6 389 788,52 Kč
Úvěr u ČS spořitelny 2 500 000,00 Kč
Půjčka u JMK 1 000 000,00 Kč
Celkem: 12 689 646,12 Kč
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Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby
vydání dokladu a to v následujících termínech:

do 31. 12. 1994 - konec platnosti dne 31. 12. 2005
do 31. 12. 1996 - konec platnosti dne 31. 12. 2006
do 31. 12. 1998 - konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 - konec platnosti dne 31. 12. 2008

(pouze OP bez strojově čitelných údajů)
Dne 15. září 2005 se Parlament ČR usnesl na novele zákona o občanských průka-

zech týkajících se občanů narozených před 1. lednem 1936. Tito občané si nemu-
sí měnit občanský průkaz, pokud v něm není doba ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem. Pokud občanský průkaz neobsahuje údaj „občan České republi-
ky“ je neplatný. 

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2006 lze jako cestovní doklad použít
i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a to jen do států Evropské unie.
Společné cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů mohou vzniknout
problémy, jelikož děti neprokážou statní občanství. Ministerstvo vnitra ČR nedopo-
ručuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestov-
ního dokladu.
Další informace získáte na:

tel. 544 240 035 Jana Pavlovcová - OÚ Otnice
tel. 544 121 138 Blanka Slezáčková - občanské průkazy

Ivana Kludáková - cestovní doklady
na MěÚ Slavkov u Brna

Osoby 1434 38,17 4. 6. 1912 13. 8. 2005
Muži 707 37,00 14. 8. 1912 13. 8. 2005
Ženy 727 39,31 4. 6. 1912 5. 8. 2005
Děti do 15 let 252 7,77 16. 11. 1990 13. 8. 2005
Děti do 18 let 307 9,22 19. 11. 1987 13. 8. 2005
Starší 60 let 260 70,46 4. 6. 1912 6. 10. 1945
Možní voliči 1127 46,06 4. 6. 1912 1. 11. 1987

V minulém čísle jsme měli možnost
dočíst se o vysazování 30 stromečků lip
k 60. výročí osvobození naší obce. Je
možná velkou chybou, že vysázení lip
proběhlo v tichosti bez povšimnutí
a zapojení veřejnosti, například škol-
ních dětí. Možná kdyby tyto mladé,
křehké stromečky měly své patrony
a pečovatele, tak by v naší obci bylo
opravdu 30 nových stromů. Kolik jich ve
skutečnosti přežije letošní zimu? Já
sama vím o pěti lipách, které se jara
nedočkají. Doufám, že alespoň ty před
a za novou radnicí, nám všem nejvíc na
očích, vyrostou v krásné stromy.

Dana Sekaninová

ZAMYŠLENÍ
NAD LÍPAMI

Vážení,

chtěla bych Vám všem v Otnicích
poděkovat za neobyčejně zdařilé lite-
rární dílo, za knihu „Na dobré hodin-
ce v Otnicích“, vydané obcí Otnice
v roce 2003. Autorka knížky paní
Marta Králová, redaktorka Mgr.
Taťána Kuxová a kronikářka Otnic
Ludmila Kaloudová vytvořily pro
Otnice dar nejcennější. Podařilo se
jim mistrně spojit uspořádání jednot-
livých kapitol knihy do harmonického
celku s bohatou fotografickou doku-
mentací, náčrty, kresbami i vkusnými
upoutávkami ilustračních plastik.
V závěrečné části knihy jsou Otnice
originálně a vtipně zvěčněny i noto-
vým záznamem písní, jež se v Otni-
cích zpívávaly již v 19. a 20. století.
Ke krásnému zpěvu náleží i cenné
pojednání o otnické řeči i s vysvětliv-
kami odlišných nářečních a zajíma-
vých slov.

Takové bohaté a rozmanité uspořá-
dání knížky „Na dobré hodince
v Otnicích“ se v porovnání se sou-
časnými historicko - vlastivědnými
monografiemi obcí a měst hned tak
nenajde. Celou knížkou se vine nejen
odbornost a zdatnost zkušené autor-
ky, redaktorky a otnických kronikářů,
ale především láska k rodišti, k do-
movu a obětavost všech jmenovaných
i nejmenovaných v kapitole „Zá-
věrečné díky.“

Blahopřeji Vám a přeji další 
úspěchy.

Mgr. Marie Jarolímová
V Brně 11. února 2004

panu starostovi Pavlu Prokopovi

Adresováno
obecnímu

úřadu,
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Výměna občanských průkazů

Statistika dat obyvatel ke dni 14. listopadu 2005
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Vážení spoluobčané, firma
RD Brist s.r.o. dává na vědomí,

že rodinné domy i pozemky
v lokalitě Pod Vodárnou

jsou soukromým vlastnictvím
a tudíž je k těmto domům

VSTUP ZAKÁZÁN!
Kdo bude přistižen

v již zmiňovaných nemovitostech,
dostane k úhradě veškeré doposud
vyčíslené škody na předmětných

nemovitostech, které šetří
POLICIE ČR.

Finanční úřad upozorňuje
k placení daní v hotovosti

Novelou zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků ze dne 
11. 11. 2005 je omezena na poklad−
nách finančních úřadů v ČR platba
daní v hotovosti nejvýše do částky 
10 000 Kč za jednu platbu na jednom
druhu daně. Žádáme poplatníky, aby
s touto novou zákonnou úpravou při
placení na pokladně úřadu předem
počítali a respektovali ji.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna
děkuje za pochopení.

POPLATKY
za popelnice, psy a kabelovou
televizi na příští rok se začnou

vybírat až od ledna 2006.



Jak pokračují Otničtí vinaři v létě a na pod−
zim roku 2005? Léto bylo náročné na zele−
nou práci ve vinohradě a na odplevelení.
Přesto si našli čas a v měsíci srpnu uspořá−
dali tzv. naučný zájezd do Valtic.
Ochutnávka spojená s rozsáhlým výkladem
zkušeného vinaře přinesla řadu poznatků
a novinek a zájezd byl hodnocen jako přínos
pro jejich další práci, zejména ve sklepním
hospodářství. Na vinobraní se ukázalo krás−
né „babí léto“, které se protáhlo, a tak se
hrozny sklízely až do měsíce října. Vinaře
čekala průměrná sklizeň co do množství,
zato byla překvapivě vysoká cukernatost
hroznů. V letošním roce byla v jižněji polože−

ných oblastech nízká cena hroznů, a proto
Ti, kdo měli u nás menší sklizeň, mohli si
v těchto oblastech nakoupit hrozny za prů−
měrnou cenu 5 Kč/kg. 

Pro nás, v okrajové oblasti, cena mimo−
řádně výhodná, ale pro tyto vinaře úplný
propadák a pokud nedojde ke změně,
možná vinařů na jižní Moravě bude méně. 

Zdárně proběhla i burčáková sezona, bur−
čáky byly lahodné a jejich užívání jistě pod−
pořilo naše zdraví. 

Nyní bude chvíli přestávka a za pár týdnů
již budou mladá vína čistá a samé chuti.

Věříme, že Sdružení vinařů z Otnic zapo−
čatou tradici výstavy vín nepřeruší a připraví
ochutnávku již na 7. výstavu vín v roce 2006.

Sdružení vinařů z Otnic
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Český zahrádkářský svaz v Otnicích
je vyhlášený pořádáním jarní prodejní
výstavy. Také v letošním roce se tato
akce vydařila, a to 7. a 8. května.
Z celého okolí se sjelo mnoho zájemců
a určitě si vybrali v nabídce zboží.
Rovněž malí návštěvníci nebyli ochuze-
ni o zážitky. Na „skákacím hradě“ si
užili pohybu a v „kole štěstí“ se potěšili
pěknými výhrami, které byly pořízené
ze sponzorských darů některých ochot-
ných otnických podnikatelů. I dospělí
rádi zkoušeli štěstí a byli spokojeni.
Nechybělo chutné občerstvení.

Další akce pořádané ČZS:
Březen - Přednáška Ing. Trávníčka

z Centra volného času v Brně-Lužán-
kách na téma „Pěstování a ošetřování
pokojových květin.“

SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace českého svazu

chovatelů Otnice uspořádala u příležitosti
750 let obce podruhé v Otnicích okresní
výstavu mladých samců králíků spojenou
s místní propagační výstavou králíků,
drůbeže a holubů ve dnech 10. a 11. září
2005 ve dvoře pohostinství U Marků.
Bylo vystaveno 181 králíků různých ple-
men, 18 volier drůbeže, 8 volier holubů
od 32 vystavovatelů z okolí. V okresní
soutěži byli nejlepší tito králíci:

1. Český červený 95,5 b. chovatele
Miroslava Zubra z Vyškova,

2. Marburský 95,5 b. chovatele
Jaroslava Zehnala z Otnic,

3. Vídeňský modrý 95,0 b. chovatele
Ladislava Orla z Vyškova.

Dále byly uděleny tři čestné ceny na
čtyřčlenné a tři čestné ceny na tříčlenné
kolekce králíků a pět čestných cen pro
jednotlivé králíky s bodováním 95,0.

V kategorii drůbeže získala 1. místní
putovní pohár věnovaný starostou obce
voliera Zdrobnělých Barnaveldek vysta-
vovatele Martina Zehnala s 282,5 b.
Také byly uděleny čestné ceny pro
vystavovatele Stanislava Kadlčíka,
Zdeňka Oborného, Vlastimila Vo-
jáčka a Jaroslava Zehnala.

V kategorii holubů byly uděleny čest-
né ceny volieře vystavovatele Milana
Friedla a holubům Emila Novotného,
Lubomíra Kupského, Miroslava Ko-
záka a Zdeňka Oborného.

Výstavní výbor děkuje všem, kdo se
přičinil za zdárný průběh výstavy.
Věříme, že se návštěvníkům výstava
líbila a že příště přijdou znovu.

Jaroslav Zehnal, předseda ZO ČSCH

Honitba Mysliveckého sdružení
Hubert byla v letošním roce poměrně
dost oseta kukuřicí, slunečnicemi
a sojou a drobnou zvěř ani srnčí a divo-
ká prasata nebylo díky dostatečné vláze
moc vidět. 

Přesto byl uloven plánovaný počet
kusů srnčí zvěře, a jak mizely sklizené
plodiny, je stále více vidět a slyšet
zejména bažanty, ale i zajíce. 

Myslivci se připravili na odstřel drob-
né zvěře tradiční střeleckou soutěží,
která se jako každoročně konala v září
na Střelnici ve Slavkově. 

Discipliny se každoročně střídají
a letos ve střelbě na vysoké věži zvítězil
člen MS p. Jiří Maršala. 

Obdržel putovní pohár a stejně jako
další střelci na předních místech pěkné
věcné ceny. 

Pro pobavení proběhla i střelba tzv.
„srandamatč“, ve kterém suverenně zví-
tězil p. Martin Jelínek. 

Akce měla slušnou účast, pěkné poča-
sí a přátelskou atmosféru. 

Ale nejen střelby myslivcům připomí-
nají, že začíná podzimní odstřel zvěře.
Zásypy pro drobnou zvěř byly vysypány
plevami a zrním nebo kukuřicí a mysliv-
ci jsou připraveni o zvěř pečovat pravi-
delným přikrmováním. 

Až vyrušíte při podzimní procházce
kohouta, který krásně zakokrhá, vzpo-
meňte na myslivce a jejich péči o tyto
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

ZAHRÁDKÁŘI
Duben - Zájezd do divadla v Bole-

radicích na představení „Jak je důležité
míti Filipa.“

Srpen - Poznávací zájezd s tímto pro-
gramem: Modřice - květinové nákupní
centrum. Ivančice - muzeum V. Menšíka
a A. Muchy. Moravský Krumlov - gale-
rie Alfonse Muchy. Dalešice - přehrada
a známý pivovar. Znojmo - prohlídka
městských památek. Lechovice - pose-
zení a večeře. 

Říjen - Zájezd do Boleradic na kome-
dii z cirkusového prostředí „August
August, august.“

Aktivní činnost otnických zahrádkářů
je oceněna počtem návštěvníků naší
výstavy; doufáme, že na té příští srdeč-
ně a upřímně přivítáme více účastníků
z naší obce.

Antonie Bočková
za ČZS Otnice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT OTNICE
krásné barevné ptáky, stejně jako o zají-
ce a spárkatou zvěř.

„LOVU ZDAR“ letošní myslivecké
sezoně.

Myslivci MS HUBERT Otnice

SDRUŽENÍ VINAŘŮ Z OTNIC
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Po kolaudaci staveb při revitalizaci
Otnického potoka v r. 2003 došlo k uza-
vření dohody mezi Státní meliorační
správou Brno a Obecním úřadem Otnice
o pronájmu záchytné a boční nádrže.
V dohodě jsou stanoveny podmínky
a to: vedení provozního deníku, údržba
vysazených stromů a keřů, sečení trav-
ních porostů a jejich úklid v okolí obou
nádrží.

Z iniciativy některých členů rybářské-
ho svazu dochází ke ustavení Rybář-
ského sdružení Otnice na konci r. 2003,
které pořádal OÚ Otnice, aby povinnos-
ti z určené dohody byly přeneseny na
ustavení sdružení.

Již v loňském roce naši členové zabu-
dovali výstražní tabule, umístili nádoby
na odpad a pečlivě se starali o vysázené
stromy a keře včetně sečení trávy a její-
ho úklidu. Taktéž i v letošním roce jsme
se poctivě snažili, aby okolí obou nádr-
ží bylo pečlivě upravováno, což můžete
sami posoudit.

V měsíci září jsme uspořádali rybář-
ské závody pro mládež. Zúčastnilo se 18
mladých rybářů, kteří soutěžili o to,
kdo uloví nejvíce ryb (součet délky ulo-
vených ryb) a o největší rybu. Ti nejlep-
ší byli oceněni rybářskými potřebami
a všichni si mohli smlsnout na sladkos-
tech a opékaných klobásách. V příštím
roce plánujeme uskutečnit několik sou-
těží pro mládež i dospělé.

Naše sdružení má 21 dospělých a 9
členů mládeže do 15 let. Stanovili jsme
si podmínky pro vstup do sdružení: byd-
liště Otnice, členství Moravského rybář-
ského svazu, povinnost odpracovat 
8 hodin na brigádách při údržbě zaříze-
ní, členský příspěvek dospělí 500 Kč,
mládež 200 Kč. Další podrobnosti
zájemcům sdělíme na každé schůzce,
kterou konáme poslední čtvrtek v měsí-
ci v 19 hodin v pohostinství na Pančavě.

Jsme dobrá parta a přivítáme každého
mladého i staršího, který se s námi bude
podílet na udržování pěkného prostředí
okolo rybníků.

Všem spoluobčanům přejeme v roce
2006 hodně zdraví, pracovních úspěchů
a rybářům pěkně bohaté úlovky.

Petru zdar!
Drabálek Otto

Integrovaný dopravní systém
Od září byly Otnice zařazeny do IDS

města Brna. Naše vesnice leží ve 4.
pásmu, do Sokolnic jezdí autobus 610
a 611, do Slavkova u Brna 630. Ze
Sokolnic se do jihomoravské metropole
dopravíte buď vlakem S2, či městskou
hromadnou dopravou autobusem č. 40.
Další informace získáte na OÚ nebo
přímo v informačních centrech IDS
JMK v Brně na Novobranské 18 v před-
prodeji Dopravního podniku města Brna
a na Hlavním nádraží v prostorách pro
informace pro cestujícící, můžete využít
informační telefon: 543 174 317 nebo
webové stránky: www.idsjmk.cz.

V tisku se setkáváme s řadou názorů
především negativních na tento projekt
(viz. např. Vyškovské noviny), rádi
bychom znali i Váš názor kladný či
záporný. Jak vám systém této dopravy
vyhovuje? Jak dlouho jste si na přestupy
zvykali? Máte nějaký kuriozní zážitek?
Napište nám, rádi Vaše názory otiskne-
me v příštím čísle.

Redakce

Rybářské
sdružení
Otnice

ANKETA

BLAHOPŘÁN Í
novomanželům Andrejce a Evžovi Rafajovým
Mnoho štěstí na společné cestě životem

přejí Kamarádi

Prodejna průmyslového zboží
HOLUB

oznamuje všem svým zákazníkům
změnu telefonního čísla ve své

prodejně v Otnicích, Dědina 46

tel.: 737 773 401
Děkujeme za pochopení a těšíme se
na Vaši návštěvu v naší provozovně.



Chci
Chci loukou jít, kde kvetou sedmikrásky,
kde tráva je jasně zelená,
to dětství mé na mě mává dlaní,
jakoby maminka mě hladila.

Chci se zase vrátit do uliček štěstí,
nohy ať nazdařbůh mě vedou,
potkat kamarády z dětství,
snad osudy nás na chviličku svedou.

Chci do mládí vplout a netvářit se netečně,
svět dospělých nás lákal,
zdál se nám tajemný zbytečně,
že dětství zmizelo, by člověk plakal.

Chci znovu cítit vítr na své tváři,
očima i úsměvem chci obejmout celý svět,
nepočítat léta dlouhá v kalendáři,
vzpomínat na krásu, co nevrátí se zpět.

Chci to jen na chviličku pouhou,
být bez starostí s volnou duší,
v dešti běžet v trávě bosou nohou,
jen okamžik krátký, co stáří ruší.

Drahomíra Tišerová
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5. června 2005 se uskutečnila
v našem kostele sv. Aloise slavnost prv-
ního svatého příjímání. Ve slavnostně
vyzdobeném kostele přistoupilo sedm
chlapců a čtyři děvčata k prvnímu svaté-
mu příjímání.

19. června se konaly v naší obci
Aloiské hody. V posledních letech se
obnovuje starý zvyk, že stárci se sejdou
v nedělní odpoledne v kostele, kde jim
udělí pan farář svátostné požehnání. Po
obřadu procházejí stárci za doprovodu
slovácké kapely naší obcí.

2. července byl slavnostní pro všech-
ny věřící z blízkého i vzdáleného okolí,
ale hlavně pro Jarka Gargoše z Mile-
šovic, který jako náš farník se stal kně-
zem a sloužil svoji první mši sv. zvanou
primice. I když bylo nepříznivé počasí,
přišlo ho doprovodit a povzbudit velké
množství kněží, jáhnů a bohoslovců
v čele s opatem R. Kosíkem z Nové
Říše. Přítomen byl také náš bývalý kněz
p. J. Gašparík, který u nás působil 17

roků. Nechyběl také p. J. Dobeš, který
i za krátkou dobu působení opravil naši
faru. Promluvu při mši sv. měl p. Jan
Piler, který Jarka Gargoše na kněžství
připravoval. V krásně vyzdobeném
a zaplněném kostele zpříjemnil atmo-
sféru pěvecký sbor a také dětský sbor.
Po slavnostní bohoslužbě se 250 pozva-
ných hostů odebralo do místní školy na
společný oběd.

16. října slavila naše obec 750 let od
první zapsané zmínky o naší obci. V 10
hodin byla slavnostní mše svatá, které
se zúčastnili vzácní hosté, jako ministr
dopravy Šimonovský, který dokonce
četl z evangelia, poslanec Šustr a další
starostové s okolních obcí. K dokreslení
příjemné atmosféry přispěla mládež
v otnických krojích s praporem obce
a krojované ženy s hasiči a hasičským
praporem. Po obřadech se odebrali prů-
vodem na místní hřbitov, kde byl znovu
vysvěcen hlavní kříž po generální opra-
vě. Současně byla vysvěcena nová

Modlitba není recitace naučených vět.
Modlitba je rozhovor, nebo mlčení

v přítomnosti milujícího Boha.
Chci-li být opravdu křesťanem a ne si

na něj jen ve chvílích volna, když zrovna
nemám nic jiného na práci, hrát, potom
se modlitbou musí stát všechno, co
dělám.

Modlitbou může být, že namažu vrza-
jící dveře nebo spravím kapající vodo-
vod, kvůli kterému mi manželka už tři
měsíce nadává.

Modlitbou může být dopis, který už
dlouho někomu dlužím a do kterého se
mi třeba vůbec nechce. Vždycky, když
vyjdu ze sebe a otočím se k Bohu, má
práce, jednání či nemoc se stává modlit-
bou.

Modlit se znamená počítat s Boží exi-
stencí, brát vážně jeho přítomnost,
uznávat jeho moc a důvěřovat mu.
Modlit se, to znamená nabídnout se
Bohu, hledat jeho vůli, odpovídat na
jeho vedení. Modlit se znamená přinášet
před něj radost i bídu světa v zastoupe-
ní za mnohé.

Modlit se znamená žít v jistotě, že Bůh
je mým Pánem a vládcem a že počítá
s mou pomocí v proměňování světa
v Boží království.

Z knihy „Aby mohlo vyrůst něco krás-
nějšího“ Vojtěch Cikrle

MODLITBA

budova radnice. Ze všech těchto akcí
byla pořízena filmová kazeta, která
zájemce jistě potěší.

Zastupitelé naší obce schválili peněži-
tou částku 200 tisíc korun na vybudová-
ní topení do našeho studeného kostela,
které se v této době provádí.

Josef Mezuláník
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Přípravy sportovního dne pro děti
začaly se značným předstihem ať již
vymýšlením nových sportovních discip-
lín, či nepopulárním „obíháním sponzo-
rů“, kterým bych chtěl jménem dětí
touto formou ještě jednou poděkovat.

Oslavy začaly 4. 6. 2005 v dopoled-
ních hodinách přátelským utkáním fot-
balové přípravky proti svým tatínkům.
Zápas se odehrál na víceúčelovém hřišti
u školy za nádherného počasí.

Již během prvního poločasu bylo
znát, že někteří tatínci nestačí v rychlos-
ti a obratnosti svým potomkům. Ti byli
navíc hnáni skvělými diváky, vedenými
maminkami s obrovským transparentem
neustále vpřed a od prvních minut vedli
brankou Michala Špunara. Je nutno
pochválit tatínky, že svůj pohybový
handicap neřešili brutálními zákroky,
ale častým střídáním. Navíc nereptali,
ani když rozhodčí občas zvýhodnil
omladinu nebo nezištně přihrál malým
útočníkům. Děti hájily branku úměrnou

svým postavám (hokejovou). Bylo
velmi obtížné vstřelit gól takovým způ-
sobem, aniž by byl ohrožen život či
zdraví brankáře. To se však nakonec
tatínkům podařilo a srovnali v posled-
ních minutách zápasu na 1:1. V nervy
drásajícím penaltovém rozstřelu zvítězi-
ly děti a mohly si vychutnat svůj vítěz-
ný doutník. Tatínci se proto na ně nezlo-
bili, vždyť byl „jen“ čokoládový.

Odpolední program se odehrál na
asfaltovém hřišti. Sportovní odpoledne
za účasti 130 dětí bylo ozdobeno novou
atrakcí - obří trampolínou. Za zvuku
disko hudby se tu postupně všechny
vyřádily. Po splnění každé z 15 sportov-
ních disciplin byly děti odměněny talo-
ny, se kterými se na závěr zúčastnily
věcné tomboly. Největší úspěch kromě
trampolíny měla horolezecká disciplína
a střelba z paintball pistolí na terč. Bylo
příjemné vidět, že se děti i dospělí dobře
baví a užívají si společně krásný den.

Ladislav Pšenák

Předem mého povídání chci poděko-
vat všem kamarádům a spoluobčanům,
kteří se podíleli na přípravě letošních
Aloiských hodů. Snahou pana starosty
bylo vytvořit opravdu idylu starých časů
k výročí obce (750 let). Doufám, že se
nám to alespoň trošku podařilo a i staří
rodáci z toho měli radost. Díky Vám
a díky panu starostovi.

Nedělní hody začaly srazem stárků
v hospodě U Marků. Každý přinesl něco
dobrého z hodových zásob, aby bylo
k večeru co zakousnout. Z hospody se
šlo do kostela na požehnání. Náš údiv,
když jsme vyšli ven, někteří jistě
postřehli. Tolik lidí jsme na hodech už
dlouho  neviděli. A vůbec celou vesnicí
se tak nějak nesl ten hodový duch. Po
projítí obce v trošku chaotickém průvo-
du (špatná domluva stárků - naše chyba)
jsme se shromáždili U Marků, kde byl
letos hlavní taneční parket (odpoledne).
Tímto se omlouvám spoluobčanům,
kteří na nás čekali v sále. (I když si mys-
lím, že to všichni v dědině věděli, vždyť
zprávy se tu šíří tak rychle, jak už jsme
se několikrát přesvědčili.) Počasí nám
přálo a tak jsme u hospody zpívali a tan-
čili až do večera. Lidí tu bylo stále dost
a myslím, že se s námi dobře bavili
(alespoň někteří). Jaké překvapení
potom pro nás bylo, když se večer otev-
řely dveře sálu a tam místo usměvavých
tváří na nás civěla opěradla prázdných
židlí! A za co? Za to, že obětujeme
volný čas zkoušení nástupu? Nebo za to,
že i vašim dětem ukazujeme naše tradi-
ce? A jak se říká „babky na čóhačku“
taky letos docela zklamaly. Proč? Mají
snad pocit, že stačí přepnout knoflík
kabelové televize a vidí všechno
z pohodlí křesla v obýváku? Takové
a mnohé jiné otázky se nám honily hla-
vou. Ale nic naplat, hody jsou hody,
a když už tu jsme, tak si je nenecháme
zkazit. Proto jsme se výborně bavili až
do rána.

A vy, co jste tam nebyli, tak nelitujte,
příští rok budou zase.

Osobní názor:
Tradice se dědí z generací na genera-

ce mladší. A máte pocit, že když jim
neukážeme, jak se to dělá, že je to bude
bavit? Není dnes spíš „in“ vstoupit do
party feťáků nebo do gangu zlodějů? Je
to na nás! Tak pro to něco dělejme!

Leona Leváková

Skupina historického šermu Rytíři země moravské poprvé před dvěma roky
v Otnicích uspořádala gotickou bitvu. Tato skupina, která vznikla před sedmi lety
zahrnuje období 13. století. V Otnicích vystoupila spousta skupin historického
šermu z daleka i blízkého okolí. Poprvé se sjelo 80 rytířů a minulý rok 60. Z toho
polovina těžkooděnců v plechovém brnění a druhá polovina lehkooděnců. S nimi
přijela i děvčata v dobobém oblečení, některá i s luky. Šermíři předvedli dobovou
ukázku dobývání Bošovské tvrze. Příští rok chystají dobrovolní šermíři ukázky
šermu a lukostřelby. Diváci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku a zašermovat si.
Pro děti je připravena tombola a jiné atrakce. Michal Kraus
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Vzniká nová tradice? Ano, Rostěnice,
a.s. středisko Otnice ve spolupráci
s klubem Veteránů historických vozi-
del uspořádaly 3. 7. 2005 na pozemku
za hřbitovem, v rámci oslav 750. výročí
od první písemné zmínky o Otnicích,
výstavu zemědělské techniky.

Výstava pod názvem „Zemědělská
technika včera a dnes“ ukázala pokrok
vývoje technologie obdělávání půdy
a způsoby sklizně. Zájemci obdivovali
staré traktory, závěsné nářadí a měli
možnost porovnat nejnovější traktory
a kombajny, které obdělávají pozemky
v katastru Otnic a okolních obcí. Starší
pamětníci vzpomínali na těžkou země-
dělskou práci v dřívější době a porovná-
vali výkony a pracovní záběry moder-
ních strojů. 

Výstava byla hojně navštívena a pořa-
datele těšil velký zájem mládeže.
Chceme těmito výstavami vzbudit
zájem mladých lidí o práci v zeměděl-
ství při obsluze nové moderní výkonné
techniky.

Petr Havelka

Telefon: 731 563 702
Po-Pá   5-10  16-19

So   7-11  17-19
Ne   17-19

Nabízíme tyto tituly na DVD:
Alexandr Veliký
Hra na schovávanou
Elektra
Lovci pokladů
Saw: Hra o přežití
Krev zmizelého
Španglicky snadno a rychle 
Pád třetí říše 
Cesta kolem světa za 80 dní
Na dotek
Dannyho parťaci 2
Příliš dlouhé zásnuby
Pán domu 
Cellular
Collateral
Team America
Horem Pádem
Úžasňákovi
Fanton opery
Klíč k vraždě
Muž v ohni
Deník princezny 2
Man Thing
Happy End
Zběsilá jízda
Okrsek 49
Pouta války
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Nenávist
Final Cut

Doporučujeme:
Manchuriantský kandidát
Denzel Washington, Meryl Streep,

Liev Schreiber. 
Uprostřed války v Perském zálivu

jsou za záhadných okolností unášeni
vojáci a jsou s nimi prováděny nezákon-
né pokusy. Kdo za tím vším stojí?
Mrazivý thriller o vymývání mozků.

Dannyho parťáci 2.
George Cloney, Brad Pitt, Matt

Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy
Garcia, Julia Roberts... 

Jsou zpátky! Vracejí se ve volném
pokračování skvělé kriminální komedie,
ve které si přišli na 160 milionů dolarů.
Dlouho jim ale nevydržely. Je na čase
vymyslet a rozjet další mistrovský plán.
Nebo plány a to zvláště ve chvíli, kdy se
na scéně objeví tajemný neznámý.
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Zemědělská technika včera a dnes Videopůjčovna
u KOUZELNÍKA

Dne 26. září 2005 bylo ráno jako
každé jiné. Ne však pro všechny.
Novopečení „manželé Rafajovi“ našli
ve schránce gratulace k sňatku, chvojím
vyzdobený vchod a plachtu s nápisem
„Novomanželé Evžen a Andrea
Rafajovi děkují všem přátelům a zná-
mým za doručená blahopřání.“ připev-
něnou na vratech.

Těm, co dostali svatební oznámení
a těm, kteří byli onoho pondělního veče-
ra pozváni na „svatební hostinu“ nemu-
sím vyprávět historii svatby-nesvatby.

Dalo by se říct, že tady platí: „Jak ty na
mě, tak já na tebe.“ Prvotní chaos vyvo-
lala snoubenci náhodně distribuovaná
svatební oznámení, která vyvolala všeo-
becný rozruch a plno otázek: „Evža se
bude fakt ženit? Je tam ale nějaké divné
datum. To je nějaká blbost, ne? Nebo je
to pravda? Jak to teda je? Nekecej,
Miline, že o tom nic nevíš.“ Bylo toho
hodně, co se namluvilo, ale stejně nikdo
nevěděl, jak to doopravdy je.

Hrstka lidí usoudila, že je to taková
malá legrácka a že by stálo za to nějak ji
přiživit a z malé legrácky udělat pořád-
nou srandu a vymáchat v ní i povedené
šprýmaře „novomanžele Rafajovi“.
Slovo dalo slovo a tak se v neděli před
„svatbou“ sešli mstitelé, aby se domlu-
vili a vše nachystali na pondělní „sva-
tební den“. 

Do rána se na stavbě Evžena Rafaje
objevila plachta s poděkováním za gra-
tulace a výzdoba z chvojí, ve schránce
našli „novomanželé“ několik gratulací
od přátel a známých. 

Smáli se oba, ale nevěděli, že je čeká
ještě další překvapení v podobě gratula-
ce prostřednictvím místního rozhlasu.
A smáli se zase a s nimi se smáli všich-
ni, kteří malou pomstu organizovali.
A ti se smáli hlavně, když v obchodech
a na ulici slyšeli řeči jako: „On se fakt
oženil. To je jim podobný, ten starší to
udělal taky tak tajně. Já jsem to taky
slyšela, musí to být pravda. Teď jim
hráli i v rozhlase.“ Někdo volal
i k Rafajům, aby si to ověřil. Někomu
však telefon na druhém konci zvedl
jeden ze spiklenců a na otázku, jestli je
to pravda, odpověděl, že asi je, že mají
na stole cukroví.

„Svatební den“ ještě však zdaleka
nekončil a večer se „ženichovi“ gratulo-
valo v hospodě, po té, co pozval všech-
ny aktéry na pivo. Vzali to všichni zod-
povědně a na „svatební hostinu“ se
dostavili v saku a kravatě i se svatebním
darem. A pilo se a hodovalo téměř až do
rána.

Evžo a Andreo, už teď se těšíme, až
jednou půjdeme na tu opravdovou
a naprosto skutečnou svatbu.

Kamarádi

Svatba jako řemen
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Vážení občané,
co nového v LILA Domově? Nové

zákony před nás staví řadu úkolů, které
musíme řešit. Jedním z nich je vzdělá-
vání našich dětí. V roce 2005 vyšel nový
školský zákon, který ukládá povinnost
vzdělávání pro všechny děti od 6 let
věku. Zanikla možnost osvobození od
školní docházky. Odklad je určen jen
pro děti, které nejsou zralé jít v šesti
letech do školy, ale počítá se s jejich
nástupem za rok. Zákon ukládá krajům
zajistit dětem s postižením vzdělávání
odpovídající jejich schopnostem. Sou-
časně s tímto zákonem Ministerstvo
zdravotnictví vydalo pokyn, kterým ruší
zaměstnávání pedagogických pracovní-
ků ve zdravotnických zařízeních. Tento
pokyn ministerstva nás velmi zaskočil,
neboť jsme speciální pedagogy zaměst-

návali a jejich působení považovali za
velmi přínosné. 

Ve spolupráci s odborem školství
Krajského úřadu JMK bylo rozhodnuto
zřídit v našem domově odloučené pra-
coviště Speciální školy, Ibsenova 1,
Brno. Speciální škola převzala naše
pedagogy a ti se od 1. 9. 2005 ve dvou
třídách pomocné školy a dvou třídách
mateřské školy speciální starají o vzdě-
lávání a výchovu našich dětí. Jsme rádi,
že se podařilo pedagogy v našem zaříze-
ní pro naše děti zachovat a současně
vyřešit požadavek nového školského
zákona.

LILA Domov pro postižené děti
Otnice má za sebou pět let života v nové
budově. Během této doby si získal svojí
prací respekt a uznání odborné veřej-
nosti. Začlenili jsme se mezi ukázková
pracoviště, kam zástupci ministerstev
a odborných společností rádi zvou své
zahraniční delegace. Kvalitu a vysokou
odbornou úroveň našich pracovníků
jsme měli možnost představit na
Mezinárodní konferenci dětských
domovů, kojeneckých ústavů a dětských
center, kterou jsme pořádali v loňském
roce ve Slavkově u Brna. 

z členů zaujala a požádal o jeden výtisk
Monaka. Poněvadž dnes žije a pracuje
jako skladatel a dirigent v Londýně, byl
mojí sestrou jeden výtisk odeslán na
jeho dnešní adresu. Otiskujeme pro Vás
jeho radost a my se těšíme ze skutečnos-
ti, že jeden potomek kdysi našich spolu-
občanů je dnes ve světě velmi úspěšný.
Jeho jméno je - ANTONÍN TUČAPSKÝ

Ludmila Kaloudová

Těší nás zájem a ocenění odborníků,
ale ještě větší radost máme z toho, že
jsme se stali přirozenou součástí obce.
S našimi dětmi se účastníme většiny
akcí, které pro děti pořádají otnické
organizace. Naši zahradu si oblíbily
maminky s batolaty. Místní řemeslníci
ochotně poradí a pomohou při opravách
a údržbě. 

Často se stává, že u našich dveří za-
zvoní dárce s balíkem dětského obleče-
ní, kočárkem nebo hračkami. Nelze
opomenout finanční příspěvky od jed-
notlivců i organizací. Za všechny bych
jmenovala otnické maminky a organizá-
tory neckyády. 

Velmi si zájmu občanů o náš domov
vážíme a děkujeme všem, kdo jsou
ochotni naše děti jakkoli podporovat. 

Na závěr mi dovolte, abych Vás
všechny srdečně pozvala na tradiční
koncert, kterým každoročně ukončuje-
me dobu vánoční a který se bude  konat
8. ledna 2006 ve 15 hodin v chrámu
Páně v Otnicích.  

Za LILA Domov pro postižené děti
Otnice

Mgr. Ludmila Pšenáková

Při vyhledávání materiálu pro knihu
Otnice ve fotografii zatoulala se publi-
kace Mrštíkova MONAKA vydaná naší
obcí a p. Martou Královou do
Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Jak je ten svět malý! Zmínka o Otnicích
a hostinci U Stříbrné koule jednoho

Nejedno překvapení se objeví
při hlednání našich kořenů
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Sjížděly se vozy a vozítka, všechno,
co mělo nohy, spěchalo k otnickému
rybníku. Na cestu všem svítilo sluníčko,
bylo 6. srpna 2005 - ideální den pro
další ročník otnické neckyády.

Posádky před začátkem nervózně
přešlapovaly na břehu a příchozí diváci
si prohlíželi kuriózní plavidla, která si
v ničem nezadala s těmi loňskými.
Bezkonkurenčně nejkrásnějším plavi-
dlem, které v závěru dne získalo divác-
ké ocenění Miss
plavidlo, byla pirát-
ská plachetnice
Černá Labuť bratrů
Jiřího a Petra
Kaloudových.

V rychlostním
závodě, který se jel
na více kol, zvítězi-
la posádka lodě Mimi. Posádka měla
nejnižší věkový průměr, který však
vyrovnávala počtem členů posádky.
Sehraně pádlovali jako jeden muž
a těsně, ale zaslouženě, porazili plavidlo
Čubanic loňských vítězů Jana Kaloudy
a Romana Kalvody.

Zcela novými disciplínami na letošní
neckyádě byly přejezd a přechod lávky.
Přejezd se mnohým borcům zdál jako
hračka, ale po jízdách prvních odvážliv-
ců bylo jasné, že to tak jednoduché
nebude. Jen velmi málo soutěžících se

dostalo za téměř magickou hranici čtyř
metrů. Nejlepší z těch, co tuto hranici
překonali, byl Jiří Kalouda. Ujel celých
38 metrů, ale jeho vítězství mu bude při-
pomínat malá jizva na bradě. Ránu utr-
žil při pádu, který ukončil jeho spanilou
jízdu. 

Při přechodu lávky to nejlépe utíkalo
Pavlu Muricovi, který cupital po špič-
kách téměř jako baletka. Nespornou
výhodou určitě byla jeho muší váha,

která nestačila lávku
rozhoupat. 

Za zmínku rovněž
stojí výkon nejstar-
šího účastníka obou
nových soutěží pana
Františka Buchty,
který svými výkony
zastínil i mnohé,

kteří by mohli být jeho vnuky. Jeho
holubička uprostřed lávky byla něčím
naprosto nezapomenutelným.

A kde se vzal v rybníce ten krokodýl?
Přijel z Brna, aby celou neckyádu pro-
vázel mluveným slovem. Moderátorem,
který se do každé soutěže zapojil
a neváhal komentovat z vody v těsné
blízkosti lávky, byl Martin Kaminský
z rádia Krokodýl.

Závěrem vodě a slunci zdar! Už teď se
těšte na příští léto a další ročník necky-
ády. Hana Dufková

Okrajová část Otnic zvaná
„Pančava“ byla domovem těch
méně majetných obyvatel. Vyrůstali
jsme v řadě malých domků nalepe-
ných na sebe a obdivovali dům za
potokem uprostřed velké zahrady.
Kvetly v ní krásné růže a v zadní
části rostly kedlubny, ředkvičky
a salát. Pan Daňhel se o všechno
vzorně staral, na nohou zahradní
dřeváky, přepásaný zástěrou přistři-
hoval, okopával a zaléval. Když jsme
na konci školního roku poprosili
o kytičky pro učitele, vždycky nám
nařezal ty nejhezčí, co na zahradě
měl.

Přáli jsme si mít jednou také dům
a kolem růže. 

Dnes tu máme domy opravené
i nové s kvetoucími zahradami.
V naší obci vyrostly nové ulice, nová
sportoviště, stále se něco buduje
a roste do krásy. Buďme na svou
obec pyšní, ať už v ní prožijeme dět-
ství, nebo celý život, mysleme na ni
s radostí a láskou. 

Drahomíra Tišerová
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V rybníku
plaval

i krokodýl

VZPOMÍNKA
Z DĚTSTVÍ
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V letošním roce došlo v naší knihov-
ně k zásadní změně v půjčování knih.
Dosavadní výpujční lístkový systém se
změnil v automatický komplexní kni-
hovnický systém vytvořený ke zjedno-
dušení a zrychlení práce knihovníka.
Systém sleduje každý pohyb dokumen-
tu a poskytuje veškeré informace o his-
torii jednotlivých titulů, jejich exemplá-
řích a čtenářích. Na identifikaci doku-
mentů i čtenářů používáme čárový kód.
Mimo knihovnu může mít čtenář sou-
časně vypůjčeno nejvýše 12 položek
a výpůjční doba je zpravidla 1 měsíc.
Tato doba může být ve vyjimečných pří-
padech prodloužena. Po této době je
nutné bezodkladně vrátit vypůjčené
dokumenty pro potřebu ostatních čtená-
řů. Nejvíce nás mrzí pokud se tak nedě-
je v případě povinné četby pro děti.
Naše obecní knihovna poskytuje mnoho
titulů pro potřebu povinné četby, ale
pokud je děti včas nevracejí, nedostanou
se knihy k ostatním.

Proto prosíme i rodiče o spolupráci.
Všechny dokumenty v naší knihovně
jsou majetkem obce Otnice a na jejich
obnovu a rozšíření ročně vynakládá
nemalé finanční prostředky. Pokud
nejsou včas knihy vráceny do naší
knihovny, má obec právo zahájit
správní řízení o jejich vrácení nebo
o finanční náhradě, popřípadě je
vymáhat právní cestou. V případě, kdy
je knihovna nucena zahájit vymáhání
právní cestou, je čtenář povinen nahra-
dit náklady právního zastoupení. Naše
knihovna doposud byla velice benevo-
lentní v případě včasného nevracení
dokumentů, proto žádáme naše čtenáře,
aby se rozhlédli po svých knihovnách
a pokud najdou knihy z naší knihovny,
vrátili je zdarma, bez upomínek a vymá-
hání pokut.

Naše obecní knihovna je nově umístě-
na v přízemí nové radnice. Tešíme se na
Vaši návštěvu.

Jaroslava Bláhová

Do MŠ Otnice nastoupilo ve školním
roce 2005/2006 celkem 46 dětí na celo-
denní, polodenní a 5 denní docházku.
Děti jsou rozděleny do smíšených tříd
a pečují o ně tři paní učitelky a paní
uklizečka. Pro děti jsou připraveny roz-
šiřující aktivity a kroužek: Logopedická
prevence pro děti s vadami řeči. Pod
vedením speciálního centra Brno se pro-
vádí kolektivní a individuální práce.
Práce s předškoláky edukativně stimu-
lační skupinky pro předškolní děti,
jejichž cíl je zaměřen na zlepšení připra-
venosti dítěte ke vstupu do 1. třídy.
Rozvíjí se smyslové vnímání, orientace
v prostoru, zdokonalování hrubé
a jemné motoriky a grafomotoriky.
Malý počet dětí ve skupince umožňuje

individuální přístup učitelky. Skupinky
se mohou zúčastnit rodiče; získávají
náměty pro práci s dítětem, jak rozvíjet
potřebné schopnosti. Rodiči tak umož-
níme vidět své dítě při spolupráci
s ostatními dětmi, při záměrných čin-
nostech. Vidí, jak dítě reaguje, jak se
zapojuje. Kroužek anglického jazyka za
úplatu od 2. listopadu vede paní učitel-
ka Marie Bůbelová ze ZŠ Otnice. Zde se
děti hravou formou seznámí se základy
angličtiny. Děti a učitelky se rozhodly
uspořádat předvánoční posezení, kde
děti společně s rodiči nazdobí strome-
ček a vyrobí vánoční dekorace. Věříme,
že se nám společně podaří vytvořit pří-
jemné předvánoční odpoledne.

Dagmar Urbánková

BÁSNIČKY PRO DĚTI
od paní Drahomíry Tišerové

Jezevec

Jezevec mrzutý 
hloubí si v lese noru,
vadí mu v hrabání
kořeny od javoru.

Musí být hluboká,
zima se cvalem blíží,
v létě si lenošil,
svědomí teď ho tíží.

Nanosí si laskominy,
vystele si pelíšek,
nemusí se už bát zimy,
bude si hřát kožíšek.

Na jaře až probudí se,
radostně se protáhne,
přivítá se se sousedy,
pro dobroty doběhne.

Veverka

Veverka malinká,
s oušky jak štětečky,
lehounce vyšplhá,
na každý stromeček.

Oříšky nasbírá,
na zimní hladovění,
všude je schovává,
od rána do setmění.

Běhá a skáče,
ocáskem třepotá,
v zimě se vyplatí,
ta dnešní robota.

Bude si mlsat,
co hrdlo ráčí,
všechno co schovala,
na zimu stačí.
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OBECNÍ KNIHOVNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Zamykání zahrady
V rámci ekologické výchovy proběhlo hezké odpoledne

v polovině listopadu v mateřské školce. Rodiče společně s dětmi
a paní učitelkami uklidili zahradu a potom děti zazpívaly a zare-
citovaly kratičké pásmo, během kterého symbolicky zlatým klí-
čem uzamkly zahradu. Za svou pracovitost byli všichni odmě-
něni drobnou sladkostí. Ze školky děti odcházely s rozsvícený-
mi lucerničkami, které si sami ve školce vyrobily. Příjemné se
spojilo s užitečným a doufejme, že podobných akcí tohoto
druhu bude v budoucnu více. Rodiče



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 22 − prosinec 2005

V letošním školním roce 2005/2006
navštěvuje školu 274 žáků, na 1. stupni
113 žáků a na druhém 161 žáků. 

Ve škole vyučuje 19 vyučujících
včetně paní ředitelky Mgr. Hany Krau-
tové a zástupce ředitele Mgr. Jiřího
Holuba.
1. třída Mgr. Lenka Vojáčková

- 21 žáků
2. třída Mgr. Hana Veselá - 18 žáků
3. třída Mgr. Dana Matyášová

- 18 žáků
4. třída  Miroslava Jedličková - 20 žáků
5.A  Mgr. Jarmila Ožanová - 18 žáků 
5.B  Iva Benušová - 18 žáků 
6.A Mgr. Lucie Petrasová - 18 žáků
6.B  Mgr. Marie Bůbelová - 18 žáků
7.A Mgr. Hynek Zavřel - 20 žáků

7.B  Mgr. Ivana Čermáková - 18 žáků
8.A Mgr. Zdeňka Swierková - 23 žáků
8.B  Mgr Ludmila Vojáčková - 24 žáků
9.A Mgr. Šárka Hanáková - 19 žáků
9.B  Mgr. Jan Novák - 21 žáků

Ing. František Pavelka je pověřen
výchovným poradenstvím pro vycháze-
jící žáky, Mgr. Jarmila Ožanová je
výchovná poradkyně pro děti s porucha-
mi učení a chování. Výtvarnou výchovu
učí Mgr. Dagmar Holubová, hudební
výchovu paní učitelka ze Základní umě-
lecké školy Slavkov u Brna Lenka
Kurdíková. Ve školní družině o děti
pečuje vychovatelka Martina Tomáš-
ková. Děti mohou docházet do zájmo-
vých útvarů i do nepovinného předmětu
náboženství.

I v letošním roce pokračuje v 7. tří-
dách projekt Hodina, tj. rozšíření učeb-
ního plánu o jednu vyučovací hodinu
volitelného předmětu. V naší ZŠ je to
společensko-vědní seminář. Poprvé je
rozvrh hodin o volitelný předmět navý-
šen i v 6. třídách a to o informatiku.
Postupně se bude učební plán rozšiřovat
až do roku 2007.

Od 4. třídy je vyučován cizí jazyk;
žáci si mohou v naší škole zvolit buď
jazyk anglický, či německý. Stoupá
zájem o angličtinu, která se vyučuje ve
všech ročnících. Němčina pokračuje jen
v 7. až 9. třídě.

16. listopadu 2005 se mohli rodiče
přijít podívat na své děti v rámci Dne
otevřených dveří. Největší počet rodičů
byl v 1. a 2. třídě.

Výbor pro mládež a tělovýchovu
ve spolupráci s ředitelkou školy
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ŠKOLNÍ TĚLOVÝCHOVA
Sportovní vyžití na otnické škole se

odvíjí od začlenění do Asociace škol-
ních sportovních klubů na okrese
Vyškov a z různých dalších místních
aktivit. 

V letošním školním roce jsme se
zúčastnili koncem září okrskového kola
v minifotbalu, které se odehrálo
v Bučovicích, ve sportovním areálu
gymnázia. Za školu bylo nominováno
10 hochů, kteří vybojovali pěkným
výkonem 3. místo v turnaji. Do okresní-
ho kola postupovali první dva, a tak nám
postup utekl jen o vlásek.

Začátkem října jsme měřili síly ve
Vyškově při okresním kole v přespol-
ním běhu družstev. Obsazovali jsme 2
kategorie hochů. V mladší kategorii byl
z našich běžců nejrychlejší Petr Fiala
a ze starších žáků Michal Hrozek.
Výkon ale nestačil, abychom se probo-
jovali do první třetiny škol v okresu.

Nyní se připravujeme na listopadový
turnaj žáků ve stolním tenisu a jsme při-
hlášeni na štafetový závod v plavání 4 x
50 m smíšených družstev o Putovní
pohár ředitele VZP Vyškov. Rádi se též
zúčastníme florbalového turnaje škol ve
Slavkově. Závěr roku bude ve znamení
florbalového turnaje tříd naší školy
o putovní pohár, který pořádají otničtí
florbalisté o vánočních svátcích na sále
školy.

Z větších akcí, kterých se budeme
zúčastňovat v I. pololetí roku 2006 uvá-
dím: jarní turnaj ve volejbalu, atletický
čtyřboj, Pohár rozhlasu a zúčastníme se
silové všestrannosti. V dubnu zorgani-

zujeme pro děvčata a kluky opět
Velikonoční laťku ve skoku vysokém.

Od května se rozběhne i Mc Donald’s
Cup - kopaná pro žáky 5. tříd, Coca
Cola Cup - kopaná starších žáků
a okresní kolo ve vybíjené ve Vyškově.
Květen bude též ve znamení dopravní
soutěže „Mladý cyklista“, které se škola

zúčastňuje již 25 let. K této tělovýchov-
né činnosti je nutno připočíst i tělový-
chovné aktivity po celý rok ve sportov-
ních kroužcích pod vedením učitelů
školy a organizované výuky plavání
v Aqaparku ve Vyškově. 

Přejeme si, aby sportovní výkonnost
mládeže neklesala, ale naopak měla
dobrou úroveň.

Mgr. Jiří Holub
učitel tělesné výchovy
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Od 15. září nového školního roku
2005/2006 se v naší škole schází pěvec-
ký kroužek, který navštěvuje 30 dětí
prvního i druhého stupně. Scházíme se
každou středu ve 13.30 hod. Je potěšují-
cí, že řady děvčat doplnili i chlapci,
zejména mladších tříd. Hudební dopro-
vod k našemu zpívání nám velmi ochot-
ně a kvalifikovaně zajišťuje paní učitel-
ka Základní umělecké školy ve
Slavkově u Brna Lenka Kurdíková.

První vystoupení jsme uskutečnili
v neděli 16. října, kdy Otnice slavily
750. výročí od svého založení. Zazpívali
jsme otnické písně, které ve své knize
„Na dobré hodince v Otnicích“ publiko-
vala paní Marta Králová. Děvčata
a chlapci v otnických krojích doplnili
zpěv tanečním doprovodem.

V sobotu 29. října jsme se zúčastnili
pěvecké soutěže s názvem „Veselá pís-

Pěvecký
kroužek

Dramatický
kroužek

nička“ v Dambořicích, kde se sešli zpě-
váci a pěvecké soubory našeho regionu
o Cenu starosty Dambořic.

Plánujeme v tomto roce v adventním
čase ještě vánoční koncert na náměstí
Svobody v Brně, na který bychom rádi
pozvali co nejvíce rodičů a občanů

Otnic. Termín konání uveřejníme
v předstihu.

Velmi mě těší, že děti chodí zpívat
rády a nepovažují čas strávený v krouž-
ku za promarněný.

Iva Benušová, vedoucí kroužku

Dramatický kroužek má v naší škole
dlouholetou tradici.

Druhým rokem se děti scházejí pod
vedením paní učitelky Mgr. Hany
Veselé a Mgr. Lenky Vojáčkové. 

Kroužek navštěvuje 20 žáků 4. až 9.
třídy. Zájem dětí o divadlo nás těší,

a tak se rády ta odpoledne měníme
v režiséry, scénáristy, garderobiérky
a maskérky.

V červnu 2005 jsme společně připra-
vili známou českou pohádku „S čerty
nejsou žerty“. Na jednotlivých zkouš-
kách si malí herci užili spoustu legrace,
rádi zapojili fantazii při vymýšlení
kostýmů i při realizaci kulis.

Představení se jako již tradičně sehrá-
la nejen v Otnicích, ale i v Milešovicích,
a ještě nás čeká na začátku prosince

vystoupení v Lovčičkách. (Srdečně
zveme všechny, kteří „naši pohádku“
neviděli.) Hudební doprovod s pílí
a ochotou zajišťuje paní učitelka Lenka
Kurdíková.

Všichni jsme měli velikou radost, že
celoroční úsilí, snaha a desítky hodin
práce přispěly k úspěchu u veřejnosti.
Proto se s chutí a elánem pouštíme do
nové divadelní hry.

Hana Veselá, Lenka Vojáčková

Vánoční stromeček
Mnoho stromů na tom světě
roste po celičký věk,
ale ze všech nejkrásnější 
vánoční je stromeček.
To je dárků, to je krásy
i v tom malém domečku...
Dlouho tady zůstaň s námi,
ty, vánoční stromečku.

Bílá noc
Sníh se sype potichoučku
na dům,
na dvůr,
na kočku....
Sníh se sype jako cukr
na mandlovou vánočku.
Začala tichá bílá noc,
už je pár dní do Vánoc.
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Na konci minulého školního roku nám
byla nabídnuta možnost zúčastnit se
dvoudenního poznávacího zájezdu do
hlavního města Prahy s panem učitelem
Novákem a paní učitelkou Ožanovou.

I když dva dny na prohlídku Prahy
jsou velmi málo, my jsme si to pěkně
užili. Jako první jsme vyrazili do zoolo-
gické zahrady, která patří mezi nejhezčí
v republice; strávili jsme tam téměř dvě
hodiny. Po krásné prohlídce ZOO nás
čekal orloj, který patří mezi skvosty
mezi památkami plným právem.

Po dlouhé cestě a několika prohlíd-
kách se začal u většiny z nás ozývat
hlad. Pan učitel se
nad námi slitoval
a nabrali jsme směr
ubytovna. K večeři
jsme měli kuře s rýží,
a jak se říká, když má
člověk hlad, chutná
všechno. Po večeři
jsme šli prozkoumat
okolí, ve kterém byla
naše ubytovna. Viděli jsme i náš největ-
ší stadion Strahov. Znaveni jsme se
vraceli na ubytovnu a těšili se do
postelí.

Druhý den po vydatné snídani jsme
vyrazili na obchůzku dalších památek
jako je Pražský hrad, Karlův most,
nesmíme zapomenout na Petřín. Celý
den utekl rychle, a bylo načase se vrátit
domů. Rádi bychom zůstali déle, neboť
bylo mnoho zajímavostí, které jsme
neviděli, ale čas byl neúprosný.

Všem se výlet moc líbil a doufáme, že
i v letošním školním roce nás páni učite-
lé překvapí něčím podobným. Předem
děkujeme.

Barbora Böhmová, 9.A třída

Ráno 6. června 2005 v půl osmé ráno
jsme v doprovodu paní učitelky Jarmily
Ožanové a pana učitele Jana Nováka
v počtu čtyřicet jedna opustili školní
pozemek. 

Do Prahy jsme dorazili okolo půl dva-
nácté a naše první návštěva byla
Zoologická zahrada. Jelikož bylo hezké
počasí, byla zde vidět veškerá žijící zví-
řata. Bylo to příjemně strávené poledne.
Další návštěva patřila Ruzyňskému
letišti. Jelikož se někteří žáci na meziná-
rodním letišti v Praze nevyznali, drželi
se po boku pana učitele a paní učitelky,
kteří neznalce na letišti provedli.

V naplánovaném výletním programu
nechybělo muzeum starých kanalizací
a pražské vodárny. Mnohým z nás se do
muzea nechtělo z důvodu  prostého. Při
pomyšlení na to, že je v kanálech smrad,
špína, plíseň, krysy a potkani, lezl nám
mráz po zádech. Ale opak byl pravdou.
Byly to místnosti, které jen velmi málo
připomínaly kanalizaci. Místnosti, ve
kterých se čistila voda od různých nečis-
tot a špíny. O půl šesté jsme dorazili na

pražské výstaviště, kde nás překvapily
nikým nečekané kolotoče. Všichni byli
nadšeni, až na vyučující. Věděli, že to
zde bude na dlouho. Opravdu. Místo,
kde stály kolotoče, jsme opustili v pod-
večerních hodinách. 

Druhý den okolo deváté hodiny jsme
opustili místní kemp a vydali se na
Pražský hrad. Před branami Hradu
stála hradní stráž, kterou každý turista
s velkým údivem obdivoval. Pokračovali
jsme do chrámu svatého Víta, kde byla
spousta lidí, ať už české národnosti
nebo cizinci. Následovalo Staroměstské
náměstí a proslulý orloj. O půl dvanác-

té jsme opustili centrum
Prahy a zašli jsme na
oběd. Nasyceni jsme se
vydali na cestu k známé-
mu Vyšehradu. Paní uči-
telka na místním hřbitově
zájemcům udělala před-
nášku o zde odpočívají-
cích známých osobnos-
tech a připomenula slav-

ného koně Šemíka, který přeskočil vyše-
hradké hradby. Po čtvrté hodině nás
čekala závěrečná cesta na Václavské
náměstí. Po dvouhodinovém rozchodu
jsme nastoupili do našeho autobusu
a hlavní město opustili.

Do Otnic, Lovčiček, Milešovic
a Bošovic nás autobus rozvezl ve večer-
ních hodinách. Výlet byl velmi zajímavý
a pro mnohé poučný. Doufám, že bude-
me mít možnost si výlet zopakovat.

Petr Matoušek, 9.B třída

Brzy ráno 31. října 2005 jsme nastou-
pili do rychlíku ve směru Brno-Praha.
Asi po třech hodinách jízdy jsme koneč-
ně celí natěšení vystoupili a rozběhli se
do našeho hlavního města. Rovnou
k Národnímu muzeu skokem na
Václavské náměstí, k patronovi českých
zemí; následovalo zhlédnutí budovy
Národního divadla i Staroměstské rad-
nice s orlojem. Pan učitel Hynek Zavřel
učí dějepis, a tak nám každou památku
detailně popsal.

Krásné podívané na Vltavu se nám
dostalo z Karlova mostu, i když většinu
dětí zajímali spíše rackové, kteří od nás
dostali veškeré zásoby z domova. O tom,
že je v Praze opravdu 100 věží a věžiček
jsme se přesvědčili z jedné z nich -
Staroměstské mostecké věže. 

Aby těch památek nebylo zase moc,
popojeli jsme šalinou - tedy tramvají,
jsme v Praze - na Výstaviště. Po vstupu
do Mořského světa jsme si připadali
jako potápěči a s nadšením koukali na
podivuhodné ryby všelijakých tvarů,

murény, sasanky a mořské korály.
Největší rozruch způsobili tři žraloci,
kteří byli sice za několikacentimetrovém
skle trochu zkresleni, ale i tak v nás
vyvolali při představě, že je potkáme při
koupání v moři, hrůzu. 

Když jsme se dozvěděli, že právě jede-
me na Letnou, vypuklo hlavně u kluků
velké nadšení. Divíte se? Vždyť vidět
Spartu se nám může stát jen jednou za
život! Po skvělém kuřátku na večeři jsme
se ke Sparťanům vydali znovu, ale
rovnou na trénink. A tak si 40 dětí
s radostí posedalo do tribun pro tisíce
diváků. Před koncem jsme začali vyta-
hovat papírky na podpisy. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme dostali
rovnou podpisové kartičky! Tímto chce-
me poděkovat paní učitelce Ivaně Čer-
mákové, která podívanou ke Spartě
zprostředkovala. Při cestě na ubytovnu
jsme se kochali pohledem na matku
měst, rozzářenou večerními světly.

Je ráno 1. listopadu. Po vydatné sní-
dani pokračuje naše poznávání hlavní-
ho města. Rozjeli jsme se rovnou
k Pražskému hradu. Paní průvodkyně
nás nejprve zavedla do chrámu sv. Víta,
Vojtěcha a Václava. Pro nás vesničany,
kde i kostel se zdá být velký, to byla
opravdu podívaná! Jako studenti jsme
dostali vstup zdarma, a tak jsme mohli
zhlédnout i hrobky českých panovníků.
A jako v jiném kostele i zde byla oprav-
du zima. Proto jsme ocenili teplíčko
Vladislavského sálu. Bylo tu vytopeno
ještě od 28. října, kdy zde prezident udě-
loval vyznamenání. 

Díky výměně hradních stráží u Pražs-
kého hradu jsme nestihli polední zvon-
kohru - Loretu. Ale při vzrůstajícím
těšení do zrcadlového bludiště nám sta-
čil pohled zvenku.

Začalo stoupání na Petřín. Po krátké
svačinové pauze jsme mohli vstoupit do
bludiště, v jehož cíli nás čekalo milé
překvapení: zrcadla. Ale ne tak obyčej-
ná… Dlouho jsem neslyšela takový
smích, jako při pohledu do nich. Jednou
z nás byli malí trpaslíci, jindy jsme jako
mávnutím kouzelného proutku vyrostli
do výšky samotného Petřína.

Z bludiště se nám nechtělo, ale všech-
no má svůj konec a my jsme byli nuceni
jet směrem na pražské nádraží. Cestou
domů jsme znovu a znovu vzpomínali na
krásné zážitky z našeho hlavního města.
Zase jsme nastoupili do rychlíku a opět
po třech hodinách jízdy vystoupili, ale
doma…

Nikola Valiánová, 7.B třída

Dvoudenní
výlet

v Praze

Žáci místní základní školy děkují
panu Brožovi za sponzorský dar: dva
radiomagnetofony s CD a doufají, že
i další podnikatelé využijí možnosti
odpisu sponzorství z daní a udělají
dětem radost.

Viděli jsme
stověžatou Prahu
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Milé dámy, svobodné či vdané, ženy krásně krojované,
vítám Vás tu všechny rád, že dodržujete náš kulturní řád.

Zvláště v tomto roce, kdy slavíme vznik naší obce.
Už sedm set  padesát let je tomu, co je zmínka o prvním domu.

Vy samy dobře víte, když naší obcí procházíte,
jak se mění v čase a nabírá na své kráse.

Třeba zrovna dneska, právě hnedka tady na Pančavě,
chcete dopřát sobě v kulturním to domě.

Když vyjdeme Milešovskou nebo Severní, uzříte, jak krásný pohled je tam z ní.
Až půjdete Chaloupkama, spočiňte u Svatého Jána.

V dědině U Markového, vždy koupíte něco nového,
protože je tam i hospoda, muzika ať Vám zahrá polku dokola.

To samé můžete znova Na Konci nebo v ulici Nová.
Boženy Němcové je stále živá, jsou tam doktorky a Domov Lila.

Ke sportovnímu areálu vede Školní a k novému rybníku zas ulice Polní.
Chcete-li udělat něco pro zdraví, projděte se pěkně Za Drahy.

Kdo naší obcí jednou projde, pozná, že i na chodníky jednou dojde!
To ponechme do další doby, teď chcete slavit Babské hody.

Slibte, že dnes nebudete pít vodu a rád Vám předám právo hodů,
že budete na paměti míti být ráno zdravé a k použití.

Slibujeme!

Jako každý rok, tak i letos se oblékly
otnické ženy do krojů, aby si 15. 10. 2005
vychutnaly Babské hody. Scházely se již
několik týdnů před tímto datem, nacvičova-
ly nástup a učily se nové písničky. V den D
se sešly ve 13.30 hod. v Dělnickém domě
a ve 14 hodin bylo předání babského práva,
o které žádala Lenka Kurdíková starostu
(zastupoval Pavel Mezuláník a paní Anna
Lattenbergová). Následoval průvod obcí
v doprovodu kapely Blučiňáci. Večer ve 20
hodin začala taneční zábava. Slavnostní
nástup všech dvaceti stárek byl třešničkou
na dortu. O půlnoci se vracelo babské právo
starostovi panu Prokopovi, který si po pře-
vzetí práva se stárkami zazpíval. Nechyběla
i bohatá tombola. Zábava se velice vydařila
i přes malou účast občanů. Ženám se tato
zábava líbila a rozcházely se až nad ránem.

AŤ ŽIJÓ HODY!
Marcela Smolková,
Martina Vojáčková
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V letošním roce všechny kulturní
aktivity byly pořádány na počest 750.
výročí trvání obce. Výročí to vskutku
nevšední hodné zamyšlení a úcty. Na
počest tohoto významného jubilea přija-
li naše pozvání ministr dopravy
a místopředseda vlády Milan Šimonov-
ský, poslanec Ladislav Šustr a senátor
Ivo Bárek, kteří se také ujali křtu obráz-
kové publikace Otnic, vydané právě
k tomuto významnému datu obecním
úřadem. V tento slavnostní den (16. 10.
2005)  byl též posvěcen obnovený hlav-
ní kříž na místním hřbitově a pietním
aktem uctěna památka zde odpočívají-
cích našich předků. Došlo i k vysvěcení
nové radnice. 

Při této výzmamné události starosta
obce Pavel Prokop a místostarostka
Anna Lattenbergová ocenili a veřejně
poděkovali zastupitelům obce, kteří od
roku 1990 po tři volební období do roku
2002, řádně zvolení, zodpovědně rozho-
dovali o zdárném chodu obce a jejím
rozvoji. Jako poděkování zazněly na
počest oceněných písně v podání
Zdeňka Procházky s doprovodem kytary
a sourozenců Jedličkových zpěvem,
hrou na klavír a houslí. Nechyběl ani
pěvecký sbor dětí z naší školy.

Vrcholem slavnosti bylo předání
vyznamenání spoluobčanům, kteří po
řadu let do dnešních dnů věnovali svůj
čas i vědomosti pro kulturní rozvoj obce
a jejich občanů. Rozhodlo tak zastupi-
telstvo obce na svém zasedání 5. 9.
2005. Návrhy na vyznamenání podaly
společenské a sportovní organizace
a členové zastupitelstva. Osobnostmi
naší obce se tak stalo 16 našich spoluob-
čanů. Devět in memoriam: František
Rafaj, Josef Hrdlička, Ferdinand
Drabálek, Jaroslav Novák, František
Valný, Jan Jedlička, František
Mezuláník, Jan Daňek, Stanislav
Smetana a sedm žijících: František
Vašík, Ludmila Kaloudová, Josef
Mezuláník, František Svoboda, Petr
Borovička, Petr Havelka a Mgr.
Zdeňka Sovová. Poděkování za tento
přístup ke svým spoluobčanům patří
obecnímu zastupitelstvu v čele s jeho
starostou Pavlem Prokopem.

Závěrem mužský sbor písní Jsem
Moravan vzdal hold naší krásné
Moravě, k jejímuž historickému odkazu
se hrdě hlásíme. Celou slavnost zdobilo
šest párů mládeže v otnickém kroji
a šest žen v kroji kyjovském.

Ludmila Kaloudová

Nejednou na adresu vyznamenaných
spoluobčanů slýcháme z řad většinou
přihlížejících „Proč to vůbec děláte?“.
Odpověď zní: Protože nám není jedno,
jakými cestami se ubíráme. Jsme buď
z řad těch pravokořenných, kteří tu svoji
rodnou obec máme opravdu rádi, nebo
z těch, kteří se přistěhovali a naše
dědinka jim přirostla k srdci. Z čehož
plyne, že zájem o dění v obci je ve sku-
tečnosti záležitost srdeční. Mně napří-
klad vždy vadilo, že se o mé dědince
velmi často mluvilo hanlivě. A nikde
chvály o jejich obyvatelích ani řádky,
leda v rubrice nějakého průšvihu. Na
otázku Proč to dělám já? Odpovídám:
Chovám k Otnicím a jejich předkům
velký vděk za to, co popíši.

V Otnicích jsem se narodila, a poně-
vadž tatínek byl výborný krejčí vyučen
vídeňskou školou, žilo se nám poměrně
slušně. Do doby, než otec zemřel. Sestře
bylo osm let, mě sedm a bratrovi pět let
a doba nezaměstnanosti. Práce a peněz
jednoduše nebylo. Stali jsme se součástí
armády těch nejchudších. Maminka,
která nám chtěla umožnit aspoň vzdělá-
ní měšťanské školy, udělala krok z těch
nejodvážnějších. Na šaratickou měšťan-
ku dosáhnout nebylo možné, protože
nebyly peníze na školné. Využila proto
svých známostí ze služby a ti zprostřed-
kovali umístění nás dětí do Masarykova
domu sociální péče ve Slavkově. Jeden
z nás dětí byl s maminkou vždy doma,
než dosáhl věku vyšší třídy. Dnes hod-
notíme, my děti, že to byl maminčin
geniální krok. Stýskalo se nám samo-
zřejmě, ale denně po večeři naše modlit-
ba patřila naší mamince. Ta každých
čtrnáct dnů za námi pěšky po celotýden-
ním plahočení na panském přicházela
do Slavkova. Život v tomto zařízení byl
pro nás tou největší školou. Ve škole

jsme prospívali dobře, a tak nejstarší
sestra vystudovala Pedagogickou školu
v Brně. Na studia si přivydělávala dou-
čováním movitých spolužaček. Já jsem
tak cílevědomá nebyla. Toužila jsem jen
po domově v Otnicích, který si mne
zavázal následující zkušeností. 

Každé jaro konaly dobročinné institu-
ce sbírku vajec po vesnicích. Tehdy se
vždy objevila ve spíži Domova asi jedna
vysoká káď s naloženými vejci ve vod-
ním skle, určenými k celoroční spotřebě.
Na mlsání dobroty z vajec byl jeden den
a to o Velikonocích. Všichni chovanci
jsme dostali jedno vajíčko na měkko.
Och, to byla báseň! Když tak vychutná-
vám a pěji chvalozpěv na tuto pochout-
ku, vychovatelka mi sděluje: „Liduško,
ani nevíš, že nejvíc vajec přišlo právě
z Otnic.“ To bylo pro mne a moje
Otničáky obrovské vyznamenání a záro-
veň smazaná křivda, kdy jako prvňák
jsem na stupínku přebírala sešit v hod-
notě 10 haléřů s připomínkou učitele
o jak velký dar se jedná. Už tehdy han-
bou bych ze školy utekla. 

A tak dík, milí Otničáci, za vajíčka,
která, ač sami jste zrovna na rozdávání
neměli, jste věnovali těm, o kterých jste
se domnívali, že jsou na tom ještě hůř.
Už tehdy jsem toto gesto vysoce hodno-
tila proto, že byť ještě malá užila jsem
si dosyta okopávání, vázání obilí, mlá-
cení, no všeho toho klopotání, na jehož
konci mohou být (bývají) ona slastná
vajíčka.

Tak už víte moji milí a občas nespra-
vedliví Otničáci? Já, co živa budu, neza-
pomenu, a cokoli dělám, dělám proto,
aby se vědělo, že dovedete být dobří
odjakživa. Že si zasoužíte, aby se o Vás
vědělo, protože jste pracovití a dobří
zároveň.

Ludmila Kaloudová
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50 g čokolády na vaření - 3 bílky - 1 lží-
ce citronové šťávy - 150 g pískového
cukru - 150 g mletých ořechů - Nutella
- celé ořechy

Nastrouháme čokoládu. Z bílku
a citronové šťávy našleháme tuhý sníh,
zapracujeme cukr a prošleháme.
Přidáme nastrouhanou čokoládu a mleté
ořechy. Hmotu cukrářským sáčkem
nastříkáme na plech. Pečeme s mírně
otevřenými dvířky trouby 40 min. při
100 °C. Zdobíme kopečkem Nutelly
a půlkou oříšku.

Připravily Ivana Polášková
a Nikola Valiánová

OŘÍŠKOVÉ
PUSINKY
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ČASOVÝ ROZVRH TĚLOCVIČNY

16,00−17,00 17,00−18,00 18,00−19,00 19,00−20,00 20,00−21,00 21,00−22,00

PONDĚLÍ VOLNO VOLNO VOLNO CVIČENÍ ŽENY VOLEJBAL ŽENY VOLEJBAL ŽENY
pí. Holubová pí. Matoušková pí. Matoušková

ÚTERÝ FOTBAL FOTBAL STOLNÍ TENIS  STOLNÍ TENIS VOLNO VOLNO
PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA
p. Pšenák p. Pšenák p. Bubla p. Bubla

STŘEDA VOLNO VOLNO STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS  VOLEJBAL MUŽI VOLEJBAL MUŽI
p. Šebeček p. Šebeček p. Pšenák p. Pšenák

ČTVRTEK CVIČENÍ FOTBAL   FOTBAL, STOLNÍ TENIS  AEROBIK  VOLNO
RODIČŮ S DĚTMI PŘÍPRAVKA STOLNÍ TENIS
pí. Sekaninová p. Pšenák p. Pšenák, p. Bubla p. Bubla pí Kurdíková

PÁTEK VOLNO VOLNO STOLNÍ TENIS  STOLNÍ TENIS FLORBAL FLORBAL
p. Šebeček p. Šebeček p. Rafaj p. Rafaj

SOBOTA STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS VOLNO VOLNO
SOUTĚŽE SOUTĚŽE SOUTĚŽE SOUTĚŽE
p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček

NEDĚLE STOLNÍ TENIS FLORBAL  FLORBAL AEROBIK VOLNO VOLNO
9,00 − 12,00 SOUTĚŽE

p. Šebeček p. Vyvadil p. Vyvadil pí. Kurdíková

Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma, pro ostatní je stanovena částka 20 Kč za 1 hodinu.

daleko a troufám si říct i některá menší
města. Rok 2005 byl pro TJ zatím nej-
významnější za poslední roky. K naší
velké radosti máme nové fotbalové hřiš-
tě, na které čekali všichni fotbalisté
a fanoušci. Máme nové hřiště a ne leda-
jaké; umělý povrch umožňuje hrát celý
rok i večer díky osvětlení. Zbudovaly se
nové kabiny, časomíra a ukazatel stavu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří
odpracovali brigádnicky mnoho hodin.
Stálo je to hodně času, starostí a úsilí.
Hlavně pak obecnímu úřadu za finanční
pomoc při výstavbě.

Marek Šebeček

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 22 − prosinec 2005

TJ Sokol Otnice letos opět pořádala
tradiční kulturní a sportovní akce. Mezi
ně patří Ostatky, Den dětí, Aloiské hody
a Babské hody. Z těch sportovních je to
už tradiční volejbalový turnaj, dále tur-
naj čtyřher v tenise a nohejbale. 

Tenisový oddíl pořádal tento turnaj
druhým rokem a pozval na něj hráče
z Vyškovska a Brněnska. Celkem se
zúčastnilo 12 párů a nakonec se z vítěz-
ství radovala dvojice z Vyškova. Druhé
místo obsadil Jaroslav Sakajka ml.,
který měl za spoluhráče Romana
Papeže ze Slavkova. Na třetím místě
skončila otnická dvojice ve složení
Gábina Horáčková a Marek Šebeček.

Další sportovní akcí byl turnaj trojic
v nohejbale. Zúčastnilo se rekordních
19 týmů z naší obce. Z vítězství se rado-
vala trojice hráčů, která se skládala
z opor fotbalového „A“ mužstva. Jan
Matoušek, Michal Kašpařík a Jaro-
mír Menoušek prošli celým turnajem
bez ztráty setu, takže jejich vítězství
bylo zcela zasloužené. U obou akcí nám
přálo pěkné počasí a dobrá nálada
některým vydržela až do pozdních noč-
ních hodin.

Na příští rok TJ připravuje další akce,
aby zapojila i naše děti a taky ženy
a dívky, které budou mít chuť se protáh-
nout a zasportovat si. Vždyť náš spor-
tovní areál nám mohou závidět široko

Nebudu Vás unavovat výčtem úspě-
chů (v poslední době spíš neúspěchů)
otnických volejbalistů na odehraných
turnajích. Připomenu jen akce, které
otničtí volejbalisté pořádali a přímo se
dotkly dění v naší obci.

Mezinárodní den dětí (viz str. 9)
Otnický blok v tradičním termínu -

první sobota v září, tentokrát 3. 9. 2005,
se uskutečnil 4. ročník volejbalového
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Vážení sportovní přátelé,
od letošního roku začínáme využívat nové

fotbalové hřiště s umělým povrchem.
Podařilo se dílo, jakým se nemohou chlubit
oddíly, které hrají mnohem vyšší soutěže.

Slavnost k otevření nového hřiště byla pro
nás zatěžkávací zkouškou se vším, co
k takové akci patří. Po sportovní a organi−
zační stránce všechno probíhalo bez problé−
mů. Sobotní opékání selete bylo poděková−
ním za spousty brigádnických hodin odpra−
covaných na budování zázemí sportovního
areálu. Rozšířením o dvě nové kabiny (pře−
stavbou jedné učebny základní školy) jsme
dosáhli většího komfortu našeho hřiště.
Proto patří poděkování paní ředitelce ZŠ, že
nám dovolila tyto prostory užívat pro spor−
tovní účely. Čestným hostem na slavnost−
ním otevření nového areálu byl i hejtman
Jihomoravského kraje pan Juránek, který je
velkým fandou fotbalu a bývalým aktivním
sportovcem. Byl hodně překvapen, jak naše
malá tělovýchovná jednota dokázala vybu−
dovat dílo takového rozsahu.

Otevírají se nám možnosti prodloužit pro−
voz na hřišti po celý rok, a hlavně při nepříz−
nivém počasí je tento povrch neocenitelný.
Chceme také využít možnosti pronajímat
naše hřiště v zimním období, hodláme uspo−
řádat zimní turnaj. Naskýtají se nám mož−
nosti, kterých se musíme naučit využívat. 
1. FC Brno na hřišti odehrálo podzimní část
sezony svých žákovských družstev, na
leden až březen mají každou sobotu rezer−
vaci na přípravné zápasy. Nabízí se také
umístění reklam na hřiště pro podnikatelské
subjekty. Máme zakoupen traktor s příslu−
šenstvím na zimní údržbu hřiště. Provoz
občerstvení se velice osvědčil, pivo a klobá−
sa má ohlas už po celé Moravě, věřím, že to
bude pokračovat i v budoucnu.

Jsme velice rádi, že na utkání našich
mužstev chodí tolik diváků a fanoušků i pře−
sto, že se nám nedaří podle představ.
Záměr vytvořit pro diváka prostředí, kde je

ky utekl jako voda a někteří si ani
nevšimli, že už je ráno. A prase stejně
nejlíp upeče Peťa a Mira - díky.

Pro sportovce, kteří se nechtějí nervo-
vat na prestižním turnaji „Otnický blok“
máme zcela pohodovou alternativu -
turnaj „Otnický bloček“. V letošním
roce jsme se sešli v sobotu 22. 5. a pří-
chozí jsme rozlosovali do šesti družstev.
Pěkně jsme si zasportovali, nikdo kromě
Pišty se nehádal, (Štefane to je fór),
nikdo se nezranil  a nikdo se nenaštval.
Kéž by podobných sportovních akcí
bylo víc, když už nám obec nechala
postavit takový sportovní areál.
Za otnické volejbalisty Vladislav Pšenák

Stalo se již tradicí, že každý rok na
Štěpána je organizován vyznavači flor-
balu (Otnickými Majory) v prostorách
ZŠ „Vánoční florbalový turnaj“ pro
žáky místní školy. Je tomu tak i letos,
a tedy po dohodě s panem učitelem
Holubem bude tento turnaj opět odehrán
v termínu 26. prosince 2005. Podrob-
nosti k turnaji budou včas vyvěšeny na
nástěnce v základní škole.

Organizátoři se těší na hojnou účast
nejen ze strany zúčastněných sportovců,
ale i z řad široké veřejnosti.

Miroslav Tichý

FLORBALOVÝ TURNAJ
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turnaje neregistrovaných hráčů - mixů.
Podmínkou účasti je mít v družstvu
minimálně 2 ženy. Letošního turnaje se
zúčastnilo 16 družstev a další zájemce
jsme museli z organizačních důvodů
odmítat. Sportovní úroveň je rok od
roku lepší a my starší, leč zachovalí, už
nestačíme a dáváme přednost mladým
a dynamickým. Vítězem turnaje se po
velké finálové bitvě stalo družstvo
ZEVL TEAM Brno, které porazilo
Sokol Modřice.

Na nás nezbyla ani „bramborová“
medaile, ale zato jsme byli jedni z nej-
lepších v následném společenském
večeru. Ten za zvuku hodně živé muzi-

spokojen a kam rád zajde i s celou rodinou
se podařil. Hodně nám to pomáhá do další
činnosti, kterou děláme hlavně pro Vás,
sportovní  fanoušky.

S podzimní částí sezony našeho A muž−
stva ale nemůžeme být spokojeni. Na dva−
náctém místě s 11 body je hodně velký neús−
pěch. V zimní přestávce musíme udělat
všechno pro to, abychom jaro odehráli v lepší
formě a zachránili přebor i pro příští ročník.

V našem B mužstvu asi chytli „saze“:
jedna prohra a 5. místo v tabulce je velkým
úspěchem. Bude důležité zopakovat výsled−
ky i na jaře.

Žáci skončili na pátém místě, což je dobrý
výsledek, protože do dorostu odešlo několik
dobrých hráčů a chvilku trvá, než ti mladší
zapadnou do mužstva.

Mužstvo dorostu nám dělá zatím největší
radost, po podzimu je na druhém místě ze
14 účastníků.

Závěrem chci poděkovat všem vedoucím
od přípravky až k dorostu, členům výboru
kopané, vedoucím našich mužstev a všem,
kteří se podílí na sportovní a organizační čin−
nosti našeho oddílu.

Pavel Pažebřuch,
předseda oddílu kopané
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Tento čas je časem adventním. Slovo
„advent“ je latinské a znamená „pří-
chod“. Příchod čeho nebo koho?
Podstata adventu vychází z křesťanské
filozofie. Věřící lid se v tomto čase při-
pravoval a očekával příchod (narození)
Spasitele (jinak také Mesiáše, Krista).
Křesťané se na jeho příchod připravova-
li hlubokým zbožným rozjímáním
v kostelech a dodržováním půstu, tzn.
střídmosti v jídle, pití a zábavách.
Každý den ráno se sloužily mše, na
nichž se zpívaly úvodní písně nazývané
„roráty“ (z latinského Rorate coeli …,
česky „Rosu dejte, nebesa…“).
Každoročně adventní období vrcholí 24.
prosince na Štědrý den, kdy se narodil
Ježíš. Adventní období trvá asi čtyři
týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně
22 dní a nejvíce 28 dní), protože začíná
v neděli, která je nejblíže ke svátku sva-
tého Ondřeje (30. listopad).

Přestože to bylo období intenzivního
duchovního života, prostý lid se zcela
neodříkal zábav. V adventním čase má
svátek několik významných světců
a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků,
pověr a magických praktik. Jakýmsi
měřítkem adventu jsou čtyři adventní
neděle. První je „železná“, druhá je
„bronzová“, třetí se nazývá „stříbrná“
a poslední „zlatá“ je nejblíže Štědrému
dni.

30. listopad - sv. Ondřej. K tomuto
dni se váží různé magické praktiky,
které však s tímto světcem nemají
mnoho společného. Byl považován za
patrona zamilovaných. Snad proto svo-
bodná děvčata praktikovala různé věšt-
by a hádání na milého. Tradovala se
pověra o tom, komu se něco v tuto noc
zdá, to se určitě splní. Večer v tento den
se nezadané dívky scházely, na slaměn-
kách (ošatkách) točily šátky a říkaly:

„Milý svatý Ondřeji,
prosím tebe potají,
aby se mi ve snu zjevil ten,
co je mně za muže souzen.“

Které dívce šátek přitom z ošatky
vyskočil, ta se měla do roka vdát.
Složitější zvyk, jak zjistit jméno ženi-
cha, bylo vaření knedlíků. Vypracované
těsto se rozdělilo na pět kousků a do
čtyř se zabalily papírky s chlapeckými
jmény. Knedlíky se daly do hrnce vařit
a čekalo se na první, který vyplave na
povrch. Když se rozřízl, obsahoval buď
jméno budoucího ženicha, nebo zprávu,
že svatba zatím není v dohledu, protože
knedlík byl prázdný.

S většinou křesťanských svátků jsou
spojeny lidové obchůzky. 13. prosince -
Svatá Lucie. V tento den bývalo zvy-
kem, že obchůzku držely vždy ženy
nebo dívky, oblékalo se do bílých pla-
chetek a na obličeji měly strašidelnou

masku s klapajícím zobákem. Svatá
Lucie kontrolovala hospodyňky, jak
mají uklizeno. V ruce držely peroutku
z husích brk, či metlu nebo štětku
a ometaly všechny kouty, vymetaly
prach, ale i všechno zlé. V tento den
bylo zakázáno příst len a drát peří, jak-
mile „Lucky načapaly“ některou hospo-
dyni při této práci, potrestaly ji tak, že jí
sebraly kužel a rozfoukaly všechno peří
po světnici. Dost strašidelně působil
zvyk, při němž „Lucky chodily po
domech s dlouhými dřevěnými noži
a hrozily dětem, které se v období
adventu nepostily, rozpáráním mlsného
břicha. V dřívějších dobách byl mezi
prostým lidem velký strach z čarodějnic
a jejich zlé  moci. Svatá Lucie ochraňo-
vala lidi před čarodějnicemi a jejich
sílou. O Vánocích když zapálíš oheň
z dvanácti polen, nemají čarodějnice
žádnou moc a přístup do domu.

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám všem příjemné a klidné

prožití vánočních svátků a do nastávají-
cího roku 2006 Vám i Vašim rodinám
hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemného
porozumění. 

Výbor sociálně zdravotní
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Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné trumfy. Hýřivé barvy,
kterými nás příroda udivovala, se pomalu vytrácejí pod bělostným pápěřím
prvních sněhových vloček. Poznání, že dny jsou stále kratší a země se zaha−
luje do temného roucha dlouhých nocí, dává tušit příchodu bělostného obdo−
bí − zimy. Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knof−
lík na kabátě.

Charakteristika
období

Lidové zvyky
a pověry

Vánoční dárek
Stolní kalendář s názvem Ždánický

les a Politaví vydalo stejnojmenné sdru-
žení obcí tohoto mikroregionu. Kromě
tradičního kalendária tu zájemci mohou
najít také fotografie osobností, které se
zasloužily o rozvoj jednotlivých obcí
sdružení v oblasti veřejné činnosti, kul-
tury, hudby či školství. Koho tam najde-
te z naší vesnice, zjistíte, když si tento
kalendář koupíte! Cena 35 Kč

Naše obec vydala letos další knihu
Otnice ve fotografii, která udělá radost
nejen těm dříve narozeným. Brožura
potěší především „nečtenáře“, protože
textu je v knize opravdu velmi málo, za
to se budete hodiny kochat obrázky
velmi starými, ale i současnými.
Bystrým okem či s lupou můžete sledo-
vat proměnu naší vesnice a poznávat
tváře svých předků.          Cena 200 Kč

K zakoupení v papírnictví u paní
Matouškové nebo na radnici.
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Mikuláš není žádná vymyšlená
pohádková postava jako třeba čert. On
skutečně žil. Narodil se v bohaté rodině
roku 260 ve městě Patra v jižním
Turecku.

Vypráví se o něm, že pomohl chudé-
mu sousedovi, který měl tři holčičky.
Třikrát tajně vhodil do jeho domu měšec
s penězi a souseda zachránil před bídou.

Časem Mikuláš rozdal veškerý svůj
majetek a stal se biskupem ve městě
Myře. Staral se o sirotky, pomáhal vdo-
vám a všem chudým a pronásledova-
ným. Celý život pomáhal lidem, které
stihlo nějaké neštěstí. Dožil se devade-
sáti let.

Po smrti byl všude uctíván a prohlá-
šen za svatého. A tak si Milulášovu
štědrost lidé připomínají každým rokem
v celé Evropě.

5. prosince, v předvečer jeho svátku,
chodí Milukáš v doprovodu anděla
a čerta. Mikuláš je oděn jako biskup.
Má bílé roucho, do dvou špic vybíhající
čepici, které se říká mitra. V ruce drží
dlouhou pastýřsku hůl, které se říká
berla. Všechny děti rozradostňuje svou
nadílkou. Michal Černík

Letošní obchůzka Mikulášů, andělů a čertů naší vesnicí.
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❆❄❅ Co víme o Mikulášovi   ❅❄❆



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 22 − prosinec 2005

14. leden 2006

Myslivecké sdružení HUBERT
si Vás dovoluje pozvat na

myslivecký

PLES
S bohatou tombolou
K tanci a poslechu hraje Relax Bučovice

21. leden 2006

Dětský maškarní
ples „Mezi zvířátky“

28. leden 2006

Vítání občánků
na nové radnici

18. únor 2006

DISKOTÉKA

PRO ŠKOLÁKY

25. únor 2006

TJ SOKOL Otnice
Vás srdečně zve na

Tradiční
ostatkovou
zábavu
hraje Relax Bučovice
Masky vítány
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KINO OTNICE
16. prosinec 2005 20 hod.

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Nenechte si ujít Nicol Kidman v titulní roli komedie o čaro-
dějce, která se stane televizní hvězdou! Mládeži přístupno.
102 min. Vstupné 40 Kč.

Připravujeme: leden 2006 20 hod.

DOBLBA
Komedie Petra Vachlera o nečekaném dědictví, které osudo-
vě zasáhne rodinu Mukových, aneb všechno, co jste kdy
komu udělali, se vám jednoho dne vrátí. Hrají: J. Dušek,
P. Čtvrtníček, M. Daniel, L. Krobotová aj. Nový český film.
Mládeži přístupno. 110 min. Vstupné 40 Kč.

únor 2006 20 hod.

40 LET PANIC
Bylo mnoho plánů a doporučení jak dovést Andyho k zaru-
čenému sexu. Vše ale dopadne katastrofálně. On ale zaplane
skutečnou láskou až k té pravé. Komedie USA. Mládeži
nepřístupno. 116 min. Vstupné 40 Kč.

22. prosinec 2005 v 16 hodin
Pěvecký kroužek ZŠ Otnice

zve všechny občany na

VÁNOČNÍ
KONCERT

na náměstí Svobody v Brně
(autobus tam i zpět pojede od ZŠ v 15 hodin)

24. prosinec 2005

TROUBENÍ
TRUBAČŮ

26. prosinec 2005

Vánoční
florbalový turnaj

pro žáky základní školy se koná na sále ZŠ

26. prosinec 2005

Štěpánská pečeně
(opékání selete)

Hospoda na Pančavě

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

neděle 8. ledna 2006
LILA domov pro postižené děti

Vás zve na

Vánoční koncert
do kostela sv. Aloise


