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Vážení Otničtí,

právě držíte v rukou 23. číslo zpravodaje, první číslo letošního roku. Jsme rády, že
se nám splnilo skromné předsevzetí - povýšit občasník Otnický zpravodaj na čtvrt-
letník; (ale zároveň nás toto předsevzetí zavazuje k pilné práci).

Prosincový výtisk zaznamenal kladný ohlas nejen na obsah, rozsah, ale i na gra-
fickou úpravu, a to nás těší. A jistě to pohladí dušičku i autorům příspěvků, kteří tak
mají skvělou motivaci k dalšímu psaní o dění v naší obci. Děkujeme za milou spo-
lupráci.

V tomto čísle si zavzpomínáte na vánoční čas díky článkům o vánočních koncer-
tech (připomínáme, že minulý zpravodaj vyšel 20. prosince), možná povzdechnete,
jak ten čas běží nad dvoustranou společenské kroniky, anebo se necháte inspirovat
pozvánkami na zajímavé akce sousedních obcí. Další číslo Otnického zpravodaje
vyjde až 11. června, a proto se zde dočtete o dubnovém osvobození Otnic (trocha
historie nezaškodí) i o Nadaci Naše dítě v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí.
A protože uplynulo 11 let od prvního vydání, umanuly jsme si, že bude zpravodaj
vycházet právě jedenáctého: 11. března, 11. června, 11. září, 11. prosince (že právě
březnová jedenáctka připadá na sobotu, nám vůbec nevadí). Tak klidně přerušte jarní
úklid a čtěte řádky o životě v Otnicích. 

Dagmar Kovaříková, Dana Sekaninová

Iva Benušová
Jaroslava Bláhová
Antonie Bočková
Mgr. Marie Bůbelová
Veronika Čermáková
Petr Havelka
Antonín Jedlička
Marta Jedličková
Šárka Kadlecová
Ludmila Kaloudová
Mgr. Dagmar Kovaříková 
Ivo Kraus
Mgr. Hana Krautová
Lenka Kurdíková
Anna Lattenbergová
Mgr. Dana Matyášová
Josef Mezuláník
JUDr. Ludmila Nehybová
Mgr. Jan Novák
Eliška Nováková
Pavel Pažebřuch
Pavel Prokop
Dominika Rolková
Dana Sekaninová
Ing. Jindřich Svoboda
Marek Šebeček
Markéta Šebečková
Drahomíra Tišerová
Dagmar Urbánková
Jiří Valián

Nikola Valiánová
Mgr. Hana Veselá
Mgr. Lenka Vojáčková
Zdena Voráčová
Mgr. Hynek Zavřel

Obrázky namalovaly:

na straně 17 - Monička Ryvolová
Anička Daňhelová

na straně 20 - Ivana Polášková
na straně 21 - Nikola Valiánová
na straně 23 - Eliška Nováková

OMLUVA: V minulém čísle se vloudil tiskařský šotek do básničky od paní
Drahomíry Tišerové, a způsobil tak nesourodost rýmu. Autorce se tímto omlouváme
a básničku ve správném znění otiskujeme na straně 20.
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Z obsahu: ÚVODNÍ SLOVO

Autoři příspěvků

BŘEZEN
Jaroslav Seifert

Pozdravte ještě jednou zimu,
skloňte se k sněhu tajícímu.
Kus Jara už k nám padlo z výšek:
podléška, modrý větrníček.

Otvírá očka ještě spící,
jako když dítě na polštáři
v den již se rozednívající
dívá se po matčině tváři.

A ta, jež nemůže se vynadívat,
musí se smát a počne zpívat.
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ŘÍJEN
3. 10. 2005

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/8) Komunikace k Bulvovému - úkol trvá.
bod 10) Záměr odkoupení restitučních nároků obcí a jejich uplatnění
u Pozemkového fondu ČR je možné a Pozemkovým fondem tento postup
doporučen.

2. Vodoprávní dozor MÚ Slavkov u Brna:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o jednání ze dne 22. 9. ve věci vodo-
právního dozoru stavu vodního toku „Otnický potok“, „Bošovický potok“
a „Lovčický potok“. Informaci podal p. Drabálek, který se za obec jednání
zúčastnil.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Gargošovi 322 - Rozhodnutí 152/2005 - dodatečné povolení garáže
b) Manželé Prokopovi 431 - zaháj. st. řízení - výměna oken a zateplení RD 
c) R.Veselý 129 - Stavební povolení 159/2005 - novostavba RD 
d) Manželé Šabatovi 345 - Stavební povolení 168/2005 - stavební úpravy RD  
f) J. Borovička 482 - Rozhodnutí 33/2005 povolení odstranění stavby - sklad

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Respono Vyškov - Fa: 25900204 likvidace nebezpečného odpadu
b) RAAN Brno - Fa: 04621092005 II. záloha na požární dveře
c) RAAN atelier Brno - Fa: 04521092005 svítidla pro obřadní místnost
d) RAAN atelier Brno - Fa: 04829092005 posuvné dveře do obřadní místnosti

5. Rozpočtové opatření č. 1/2005:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2005. Navyšují se příjmy
i výdaje o částku 1 324 000 Kč.

6. Veřejné zasedání ZO:
Zastupitelstvo schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 13. 10. 2005 v 19,00 hod. v pohostinství U Marků.

7. Územní plán obce (ÚPO):
Schůzka s. ing. Sohrem, zpracovatelem ÚPO se uskuteční v pondělí 10. 10.
2005 v 18,00 hod.  Předmětem schůzky bude projednání podkladů pro zpra-
cování Zadání ÚPO.

8. Úprava budovy 479 - nové radnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí postup prací úprav budovy nové radnice. Je
hotova podlaha v obřadní místnosti. Namontovány požární dveře do obřadní
místnosti a knihovny. Dokončuje se malování budovy. 

9. Projekt čističky odpadních vod a kanalizace (ČOV):
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty z posledního výrobního
výboru projednání projektu ČOV pro stavební povolení. Byly dořešeny  spor-
né úseky (Polní, Pančava, Chaloupky, Milešovská). Projekt bude projednán
na veřejném zasedání ZO. 

10. Oslavy 750 let obce:
Zastupitelstvo obce projednávalo program a zabezpečení oslav 750. výročí od
první písemné zmínky o obci, které se uskuteční dne 16. 10. 2005.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Otnice konaného dne

13. 10. 2005 v pohostinství U Marků

Zprávu o činnosti zastupitelstva obce od 1. 1. do 30. 9. 2005 přednesl sta-
rosta.
Zpráva byla jednomyslně schválena.

Zprávu o hospodaření obce k 30. 9. 2005 přednesl předseda Finančního výbo-
ru ing. Bubla.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky.
Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2005 byla jednomyslně schválena.

Zprávu o plnění plánu akcí k 30. 9. 2005 přednesl předseda Výboru rozvoje
obce ing. Horák.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Zpráva o plnění plánu akcí k 30. 9. 2005 byla jednomyslně schválena.

Starosta přednesl návrh na prodej pozemku p.č. 747/7 o výměře 24 m2 man-
želům Tomáši a Lence Kurdíkovým, bytem Otnice, Školní 480, za cenu
55 Kč/m2.
Parcela byla vytvořena GP č. 731/05 ze dne 14. 9. 2005.
Prodej byl jednomyslně schválen.

Návrh projektu kanalizace a čističky odpadních vod Otnice, který zpracovala
firma Tenza Brno a pořizovatelem je společnost VaK Vyškov, přednesl před-
seda Výboru životního prostředí p. Drabálek.

Diskuse k bodu:
Bude obec vykupovat část pozemků okolo potoka pro položení kanalizace?
Nemohla by tato kanalizace být vedena po druhé straně potoka?
Kde bude umístěna čistička odpadních vod? Jsou průřezy kanalizací, které se
nemusí dle projektu rekonstruovat, dostačující?
Na dotazy odpověděl p. Drabálek a starosta.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu projektu ke stavebnímu
povolení kanalizace a čističky odpadních vod Otnice.

S podklady pro „Zadání“ územního plánu obce Otnice (ÚPO) seznámil zastu-
pitele a přítomné občany předseda Výboru rozvoje obce.
Diskuse:
Čerpají podklady pro zadání i z Územního plánu z roku 1974? Byl vznesen
návrh vytvořit komisi, která se bude podílet na zpracování územního plánu
obce.
Byl vznesen požadavek, aby v zadání byl řešen přechod pro chodce v křižo-
vatce ulice Na Konci a Nová, případně řešit propojení chodníků okolo RD
p. Havránka.
Dále byl vznesen požadavek na zřízení zákazu vjezdu vozidel s tonáží nad 
5 tun do ulice za dvorky na Pančavě, případně určit tuto ulici jako jedno-
směrnou.
Byla vznesena stížnost na vysoký provoz a nedodržování omezené rychlosti
v obci.
Bylo doporučeno ke studni na Pančavě vybudovat schody.
Na dotazy odpověděl ing. Horák a starosta obce.   

Zastupitelstvo vzalo na vědomí projednané podklady pro Zadání územního
plánu obce.

Všeobecná diskuse:
Připomínka k prověšenému vedení přípojky E-ON k rodinnému domu pana
Pospíšila.
Jak obec bude řešit problém čtyř domků na k.ú. Lovčičky?
Zda lze řešit smrad a vyhnívání v potoku u mostu na Pančavu vedle
Dvořákového, než bude vybudována čistička odpadních vod.

Na všechny přednesené dotazy bylo odpovězeno.

Usnesení
Návrh usnesení z veřejného zasedání přednesl  Mgr. Novák Jan. Usnesení
bylo jednomyslně schváleno a je přílohou zápisu.

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast, pozval občany na
Babské hody a oslavu 750 let obce dne 15. - 16. 10. 2005.

31. 10. 2005 se jednání zastupitelstva obce poprvé uskutečnilo
v budově nové radnice.

1. Kontrola minulého zápisu:
Zápis č. 17:
bod 1/10) Restituční pohledávku se doposud nepodařilo odkoupit. Pokud by
někdo věděl o majiteli restituční pohledávky u Pozemkového fondu ČR, je
obec připravena realizovat její odkoupení.
bod 10) Starosta krátce vyhodnotil proběhlé oslavy 750 let obce Otnice.
Zápis č. 18:
Starosta informoval zastupitele o jednání se starostkou obce Lovčičky
o změně katastrálních hranic. Vzhledem k tomu, že i obec Lovčičky zadala
vypracování územního plánu (taktéž u ing. Sohra), je pravá chvíle na úpravu
hranic katastrálního území, které se týká čtyř rodinných domů na Pančavě. Ke
změně hranic může dojít, pokud budou souhlasná stanoviska obou zastupitel-
stev.

Zastupitelstvo rozhodlo vytvořit komisi pro zpracování územního plánu obce.
Návrhy na členy komise předloží ing. Horák.

2. E-ON prořezávka dřevin:
Zastupitelé vzali na vědomí upozornění pro vlastníky či uživatele nemovitos-
tí na ořez, popř. odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
zařízení distribuční soustavy.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Staňovi 442 - zahájení kol. řízení novostavby RD na p.č. 611
b) Manželé Kašpaříkovi 321 - Rozhodnutí č. 156/2005 prodl. lhůty dokon.

stavby
c) H. Tvrdá 412 - Rozhodnutí č. 158/2005 o zastavení st. řízení na garáž
d) P. Vojáček 164 - ohlášení drobné stavby - oplocení pozemku
e) Manželé Seidlovi 53 - oznámení o výkonu státního stavebního dozoru
f) J. Kuzník 75 - oznámení o výkonu státního stavebního dozoru

3

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 23 − březen 2006

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Zetocha Bučovice - Fa: 05370 odvoz kontejnerů s odpadem na skládku
b) Zetocha Bučovice - Fa: 05397 odvoz kontejnerů s odpadem na skládku
c) Respono Vyškov - Fa: 20050430 uložení odpadů na skládku
d) KT Veselý Křižanovice - Fa: 48/2005 přípojky TKR + seřízení
e) Dufek J. Otnice - Fa: 05085 upomínkové desky pro oceněné občany
f) Protisk Slavkov - Fa: 200510059 tisk plakátů - zastupitelé obce
g) Protisk Slavkov - Fa: 200510051 tisk knihy - Otnice ve fotografii
h) Brzobohatá D. Otnice - Fa: 2005/075 výroba informačních tabulí
i) Pacas Z. Otnice - Fa: 16/2005 stavební úpravy na nové radnici
j) Pacas Z. Otnice - Fa: 17/2005 malířské práce na nové radnici
k) Prosová M. Otnice - Fa: 08/05 potraviny na oslavu výročí obce
l) RAAN atelier Brno - Fa: 06326102005 závěsy do obřadní síně
m) RAAN atelier Brno - Fa: 020102005 autorský dozor na nové radnici
n) RAAN atelier Brno - Fa: 06226102005 pískování skla do obřadní 

místnosti
o) RAAN atelier Brno - Fa: 04906102005 židle do obřadní síně - doplatek
p) RAAN atelier Brno - Fa: 05106102005 protipožární dveře - doplatek
r) RAAN atelier Brno - Fa: 05310102005 koberec a marmorette do obřadní

místnosti
s) Pecková D. Brno - Fa: 37/2005 fotopráce 15.-16. 10. 2005
t) ARTV Blansko - Fa: 05104 videonatáčení 15.-16. 10. 2005
u) Lukášek Nedvědice - Fa: 2005092 nábytek do nové radnice 

- část. úhrada
v) VaK Vyškov - Fa: 25103506 vodné + stočné
w)VaK Vyškov - Fa: 25103507 vodné + stočné
x) VaK Vyškov - Fa: 25103510 vodné + stočné
y) VaK Vyškov - Fa: 25103502 vodné + stočné
z) A.+C. ELFIS Újezd - Fa: 2005059 elektropráce v nové obřadní místnosti 

5. Mimořádný příspěvek DSO CEZAVA:
Zastupitelstvo schválilo mimořádný příspěvek Dobrovolnému svazku obcí
CEZAVA ve výši 3 151 Kč na spoluúčast v projektu revitalizace krajiny.

6. Výbor životního prostředí:
Žádost o vykácení stromů před RD.
a) J. Mezuláník Otnice 399 - přerostlé smrky před RD
b) Manželé Zámkovi Otnice 175 - smrk před RD

7. Rozpočtový výhled na r. 2005 - 2007:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na roky 
2005 - 2007. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu.

8. Úprava budovy 479 - nová radnice:
Starosta podal informace o postupu stěhování obecního úřadu do budovy
nové radnice. Z dokončovacích úprav zbývá provést výměnu dveří do výtaho-
vé šachty za protipožární (3 ks, asi 9 tis. Kč), dokončit obřadní síň, montáž
zavírače dveří (15 ks), doplnění nábytku do některých kanceláří, doplnění
židlí do zasedací místnosti u starosty.  

9. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2005:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky přezkumu hospodaření obce za část
roku 2005, kterou provedly pracovnice krajského úřadu dne 18.-19. 10. 2005.
Nápravná opatření ke zjištěným závadám zpracuje starosta a předloží zastu-
pitelstvu ke schválení.

10. Kalendář DSO Ždánický les a Politaví:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vydaný kalendář DSO Politaví na rok 2006.
Za obec Otnice jsou v kalendáři kronikář obce p. Rafaj a starosta p. Klvač.

11. Žádost o propůjčení prostor:
Zastupitelstvo projednalo žádost, kterou podepsala p. Sekaninová D., o pro-
půjčení prostor, příp. finanční výpomoci, za účelem zřízení klubovny pro
mládež a maminky s dětmi. Klubovna by mohla sloužit jako centrum volné-
ho času pro mládež.
Zastupitelstvo rozhodlo tuto žádost podpořit, pověřilo starostu dalším jedná-
ním o prostorách k pronájmu.  

12. Zřízení školské rady:
Starosta informoval zastupitele o povinnosti zřizovatele zřídit školskou radu
při Základní a Mateřské škole Otnice (nový školský zákon). Zastupitelstvo
pověřilo Mgr. Nováka jednáním s vedením školy o zřízení školské rady
a o počtu členů rady. 

13. Územní plán obce (ÚPO):
Starosta vyzval zastupitele k doplnění „Zadání“ územního plánu obce tak,
aby mohlo být předáno ing. arch. Sohrovi k projednání.  

14. Zpráva z Finančního výboru:
Předseda Finančního výboru ing. Bubla informoval zastupitele o výsledku
veřejnoprávní  kontroly ve smyslu §13, odst. 1, zák. č. 320/2001 Sb., o finanč-
ní kontrole ve veřejné správě. Kontrola se uskutečnila v příspěvkové organi-
zaci obce  „Základní škola a Mateřská škola Otnice“. Výsledek kontroly - bez
výhrad.   

15. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Otnice o pronájem
místnosti v budově nové radnice a povolení zřízení trvalého sídla TJ Sokol
Otnice na nové adrese obecního úřadu.
Která místnost bude pronajata a jaká bude výše nájemného, projedná sta-
rosta.

16. Záměr prodeje parcely:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje p.č. 586/4 o výměře 26 m2.

17. Záměr výkupu parcely:
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu p.č. 611/2 o výměře 24 m2.

Připomínky:
Prověřit vypouštění odpadních vod do kanalizace na Pančavě. Z kanalizace
do vodoteče vytéká silně rezivá voda, která znečišťuje vodu i břehy potoka.    

LISTOPAD
14. 11. 2005

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 12) Školská rada.
Mgr. Novák podal informaci o povinnostech zřizovatele v souvislosti se zří-
zením školské rady.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 167, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. zřizu-
je „Školskou radu“ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Otnice a stanovuje počet členů školské rady na šest členů.
Schvaluje volební řád pro volbu členů školské rady.

2. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2006:
Zastupitelstvo projednávalo plán kulturních, sportovních a společenských
akcí na rok 2006. Jednotlivé organizace nahlásí termíny konání akcí na obec-
ní úřad, pro zařazení do kulturního kalendáře obce.                     
Zajistí p. Lattenbergová

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) RD Brist Brno - zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením  
b) Manželé Prokopovi 431 - Stavební povolení č. 193/2005, výměna oken 
c) Manželé Staňovi 442 - Kolaudační rozhodnutí č. 168/2005, novostavba RD
d) Manželé Kurdíkovi 480 - zahájení sloučeného řízení novostavby RD
e) Obec Otnice - zahájení kol. řízení - stav. úpravy sídla obecního úřadu

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) PC+ Brno - Fa: 250110033 inž. sítě v budově radnice, dle smlouvy
b) I. Turek Lovčičky - Fa: 2005277 malířské a natěračské práce - tělocvična

ZŠ
c) Respono Vyškov - Fa: 20050492  uložení odpadů na skládku
d) Kamena Brno - Fa: 56050673 rekonstrukce hlavního kříže na hřbitově
e) RAAN Brno - Fa: 07411112005 samozavírače dveří radnice
f) RAAN Brno - Fa: 07126102005 žaluzie do kanceláře starosty
g) RAAN Brno - Fa: 06726102005 květinová výzdoba obřadní síně

5. Integrovaný dopravní systém (IDS) - smlouva:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Smlouvy a Konvence k smluvnímu
zajištění systému IDS. Vzalo také na vědomí obdržený právní rozbor k uve-
dené Smlouvě a Konvenci od Mgr. Martiny Leitnerové advokátní kanceláře
Slavkov u Brna a vyžádalo si ještě stanovisko JUDr. Najmana - právníka
obce.
Vzalo také na vědomí informaci o připravovaných drobných úpravách někte-
rých spojů jízdního řádu s účinností od 11. 12. 2005.

6. Skládka v cihelně:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí svolané jednání obcí Lovčičky ve věci řešení
staré skládky na pozemku p.č. 1786 a přilehlých pozemcích v k.ú. Lovčičky,
na den 29. 11. 2005. Za obec Otnice se jednání zúčastní starosta a předseda
Výboru životního prostředí p. Drabálek.

7. Úřad práce vyškov - VPP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Úřadu práce Vyškov o přidělení dal-
šího místa v rámci VPP (veřejně prospěšných prací) na dobu 12 měsíců. Do
pracovního poměru od 21. 11. bude přijata p. Matoušková Naďa, jako správ-
ce sportovního areálu.  

8. Investiční záměr firmy Brož s.r.o. Otnice:
Předseda Výboru rozvoje obce ing. Horák seznámil zastupitele s „Investičním
záměrem rozvoje areálu firmy BROŽ-Otnice“. Tento materiál předložila
firma Brož s.r.o. zastupitelstvu obce pro posouzení a vyjádření v souvislosti
k zpracovávanému územnímu plánu obce. 
Zastupitelstvo vítá záměr firmy přesunout veškerou dopravní obsluhu ke
vjezdu do obce. Doporučuje však přesunout dopravní obslužnost, po vyřeše-
ní majetkových vztahů, mimo intravilán obce. Zastupitelstvo také vzalo na
vědomí odborné stanovisko ing. Horáka k uvedenému záměru firmy.

4
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9. Dílčí přezkum obce:
Zastupitelstvo v souladu se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
ze dne 18.-19. 10., v rámci odstranění některých závad vzalo na vědomí
novou výši měsíční odměny starosty a místostarosty obce s účinností od 1. 1.
2005. (Příloha č. 1 zápisu), a schválilo nápravná opatření týkajících se pře-
platku odměn starosty a místostarosty. (Příloha č. 2 zápisu).

10. Nová adresa sídla obecního úřadu:
Zastupitelstvo rozhodlo, že nová adresa sídla obecního úřadu po přestěhová-
ní bude ulice DĚDINA 479.

11. Základní škola a Mateřská škola Otnice:
a) Zastupitelstvo rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele investiční
akce „Rekonstrukce kuchyně“ v základní škole. Po velmi dobrých zkušenos-
tech rozhodlo zastupitelstvo zadat výběrové řízení firmě Husák Jan, Těšany.
b) Vyslovilo souhlas s nákupem interaktivní tabule pro multimediální výuku
v základní škole (předpokládané náklady 100 tis. Kč).
c) Vzalo na vědomí informaci starosty o iniciativě žáků 7. tříd  ZŠ Otnice pod
vedením p. uč. Čermákové, kteří se zapojili do projektu „Já, občan“, jehož
cílem je řešení vybraného veřejného problému. Žáci se budou zabývat proble-
matikou dopravní situace u školy.
Zastupitelstvo obce tuto iniciativu podpořilo.    
d) Vzalo na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 18. 11. 2005.

12. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 277/33 o výměře 4 m2. 

13. Podpora rodin s dětmi:
Starosta předložil k diskusi záměr větší a koordinovanější podpory rodin
s dětmi ze strany obce. Diskuse probíhala k otázkám, zda ustanovit nový
výbor obce, který se uvedenou problematikou bude zabývat? (Nebo tuto
tematiku začlenit pod Výbor pro mládež a tělovýchovu?). Co všechno by se
mělo z pohledu obce řešit? Zapojit se do projektu Jihomoravského kraje -
Rodinný pas? Soutěže - Obec přívětivá k rodině?, atd. Zastupitelstvo se k uve-
denému materiálu vrátí na dalších zasedáních.  

14. Projekty obce do dalších let:
Starosta vyzval zastupitele o předkládání námětů pro zpracování záměrů
a projektů do dalších roků. Česká republika má možnost v období 2007-2013
čerpat z evropských fondů značné finanční zdroje. Je potřeba však připravit
projekty pro podávání žádostí.

15. Poděkování zastupitelstvu obce:
Starosta předal zastupitelstvu pohlednici od p. Libuše Formánkové, Varnsdorf,
ve které tlumočí poděkování za vydání knihy „Otnice ve fotografii“

28. 11. 2005

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 7) Dne 21. 11. nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou
p. Matoušková N. (veřejně prospěšné práce), jako správce sportovního areálu.
bod 8) Stanovisko zastupitelstva obce k inv. záměru f. Brož s.r.o. bylo předá-
no p. Brožovi.

2. VaK Vyškov - vodné, stočné na rok 2006:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov o cenách vodného a stočného v roce 2006.

Vodné        27,50 Kč s DPH
Stočné        19,50 Kč s DPH
Celkem       47,00 Kč

3. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) B. Petr Blansko - Fa: 05114 videokazeta o Otnicích - částečné plnění
b) P. Prokop Otnice - Fa: 105037 písek ke hřbitovu
c) pC+ servis Brno - Fa: 250110037 radnice - plnění dle smlouvy

4. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - dohoda:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo DOHODU o uzavření kolektivního
členství mezi obcí Otnice a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresním sdružením hasičů ve Vyškově, kterou se stanovují zásady vzájem-
né spolupráce v oblasti dobrovolné požární ochrany v okrese Vyškov.

5. Respono - výše poplatku na občana r. 2006:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení firmy Respono a.s. Vyškov o stanove-
ní poplatku na občana pro obce v roce 2006. Při svozu 26x ročně činí nová
výše poplatku 259,40 Kč + DPH. (Navýšení asi o 11%). Současně dojde ke
snížení ceny za separaci plastů a papíru.
Výši místního poplatku za likvidaci odpadu pro občany stanoví v souladu
s vyhláškou obce  zastupitelstvo na jednání dne 12. 12. Podklady připraví
předseda Výboru životního prostředí.

6. Zadání územního plánu obce:
Zastupitelstvo projednalo doplněné Zadání územního plánu obce a harmono-
gram dalšího postupu. Podle projednaného Zadání bude upraven výkres limi-
tů území a následně jej projedná zastupitelstvo obce.

7. Základní škola a Mateřská škola Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost vedoucí učitelky mateřské školy
p. Urbánkové o odstranění závad (okno, dveře) v budově MŠ. Požadavky
budou začleněny do návrhu rozpočtu na rok 2006.

8. Výbor životního prostředí:
Žádost p. Mezuláníka P., Otnice 158 o povolení vykácení stromu před RD.

9. Revitalizace otnického potoka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Záznam“ z kontrolní prohlídky stavby
Revitalizace otnického potoka (28. 7. a 2. 8.), kterou provedli pracovníci
Agentury a ochrany přírody Brno. Odstranění zjištěných závad zajistí předse-
da Výboru životního prostředí p. Drabálek. 

10. Rozpočtová opatření - zmocnění:
Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu prováděním rozpočtových opatření do
31. 12. 2005. Ukládá starostovi předkládat zastupitelstvu obce ke schválení
provedená rozpočtová opatření.

11. OZV č. 2/2005 - požární řád obce:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce
č. 2/2005, kterou se stanovuje požární řád obce Otnice. Po vyvěšení nabude
vyhláška účinnost od 1. 1. 2006.

12. Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2005:
Starosta jmenoval inventarizační komise k provedení inventarizace obecního
majetku k 31. 12. 2005.
Seznam inventarizačních komisí je přílohou č. 1, zápisu.

13. Integrovaný dopravní systém - smlouva:
Zastupitelstvo projednalo Konvenci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje (obec - Kordis JMK) a návrh Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK (obec - Jihomoravský kraj). K uvedeným
materiálům mělo vyjádření právníka společnosti Kordis, stanovisko právníka
obce, dále stanovisko advokátky Mgr. Martiny Leitnerové Slavkov a právní-
ka Městského úřadu Slavkov u Brna.
Zastupitelstvo obce schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi obcí a společností Kordis JMK spol. s r.o. Brno
a Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK mezi obcí
a Jihomoravským krajem. 

14. Žádost p. Václavíka B. Prachatice:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Bohuslava Václavíka, Prachatice o uděle-
ní souhlasu s výrobou odznaků se znakem obce Otnice ve vlastní režii.
Zastupitelstvo k výrobě uděluje souhlas. 

15. Školská rada - jmenování zástupců:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 167 zák. č. 561/2004, jmenuje za zřizova-
tele do Školské rady Základní škola a Mateřská škola Otnice pana Pavla
Mezuláníka a Mgr. Jana Nováka. 

PROSINEC
12. 12. 2005

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 5) Složení školské rady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí složení Školské rady při Základní a Mateřské
škole Otnice:
Zástupce za zřizovatele: Mezulánek Pavel, Mgr. Novák Jan
Zástupce za  školu: Mgr. Veselá Hana, Mgr. Bůbelová Marie
Zástupce za  rodiče: Ing. Řičicová Věra, Kurdíková Lenka  

2. Rozpočtové provizorium:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo  „Rozpočtové provizorium“, kterým se
bude řídit obec v roce 2006 do schválení rozpočtu.
Rozpočtové provizorium je přílohou zápisu.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) M. Čermáková, J. Gargoš 86 - státní st. dohled dne 20. 12. 2005  
b) Manželé Kuzníkovi  Brno - Výzva k odstranění závad RD 156 

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Trasko Vyškov - Fa: 151061 servis plynových kotlů na radnici
b) Bláha Otnice - Fa: 46/2005 instalaterské práce
c) Prokop Otnice - Fa: 105041 dovoz písku ke hřbitovu
d) pC+ Brno - Fa: 250110039 dodání 2 ks počítačů na obecní úřad

5. Úřad práce Vyškov - VPP:
Zastupitelstvo projednalo dopis Úřadu práce Vyškov ze dne 5. 12. 2005 a roz-
hodlo požádat v roce 2006 o 6 míst na veřejně prospěšné práce (plný úvazek)
a 3 místa na zkrácený úvazek. Termíny nástupu budou navazovat na končící
úvazky současných zaměstnanců.

6. Smlouvy s firmou EKO-KOM a.s.:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo následné smlouvy s firmou EKO-KOM
a.s. Praha:
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a) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (ev.
č. 20/0922)

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů

c) Plnou moc pro firmu Respono a.s. Vyškov, k výkonu závazků obce vyplý-
vajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

7. Respono a.s. Vyškov:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Smlouvu mandátní“ mezi obcí a fir-
mou Respono a.s. Vyškov, o zajištění povinností obce v oblasti zpětného
odběru a recyklaci odpadů z obalů a sběru a třídění komunálního odpadu.

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místních poplatcích:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Obecně závaznou vyhlášku obce
Otnice č. 3/2005“ o místních poplatcích, platná v územním obv. obce Otnice.
Upravuje se poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:

Jednočlenná domácnost 490 Kč/osobu/rok
Dvoučlenná domácnost 490 Kč/osobu/rok
Tříčlenná domácnost 370 Kč/osobu/rok
Čtyř a vícečlenná domácnost 310 Kč/osobu/rok

Výše ostatních poplatků se nemění.
Účinnost vyhlášky od 1. 1. 2006.

9. Jednání ve věci staré skládky:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis“ z jednání ve věci řešení staré ekolo-
gické zátěže (skládky-cihelna) v k.ú. Lovčičky ze dne 29. 11. 2005.
Doplňující informace podal p. Drabálek a starosta.
Zastupitelstvo je připraveno řešit uvedený problém společně s obcí Lovčičky
a podílet se na zpracování projektu rekultivace.
Obec Otnice na vlastní náklad provede terénní úpravu skládky a opravu oplo-
cení pro zamezení vniknutí na skládku. Je také připravena se finančně spolu-
podílet s obcí Lovčičky na výkupech pozemků od vlastníků s tím, že pozem-
ky budou ve vlastnictví obce Lovčičky.

10. Závěrečný účet obce za rok 2004:
Zastupitelstvo obce revokovalo svoje usnesení č. 2, ze dne 3. 3. 2005 a schvá-
lilo závěrečný účet obce za rok 2004, výrokem „S výhradami“.

11. Příspěvek pro TJ. Sokol Otnice:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 
40 000 Kč, za splnění podmínek konání nejméně čtyř společenských a spor-
tovních akcí v roce 2005.

12. Zpracování historie obce:
Zastupitelstvo schválilo záměr zadat p. Jaroslavu Sadílkovi Olešnice na
Moravě, vypracovat historickou rešerši dějin obce, případně stavebně histo-
rického průzkumu památek obce. Předpokládané náklady 30 tis. Kč.

13. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 272/161 o výměře
46 m2, dle oddělovacího GP č. 975/05, ze dne 16. 11. 2005.

14. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 277/30 o výměře 23 m2.

15. Prodej pozemku:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 586/4 o výměře 26 m2, manže-
lům Josefu a Haně Staňovým, Pančava 152, 68354 Otnice, za cenu  55 Kč/ m2.

16. Prodej pozemku:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 277/33 o výměře 4 m2, manže-
lům Miroslavu a Haně Tichým, Dědina 223, 68354 Otnice, za cenu 55 Kč/ m2.

17. Koupě pozemku:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 611/2 o výměře 24 m2, od man-
želů Josefa a Hany Staňových, Pančava 152, 683 54 Otnice, za cenu 55 Kč/ m2.

18. Nákup sněhové radlice:
Zastupitelstvo schválilo nákup sněhové radlice za traktor. Obec při úklidu
sněhu nebude odkázána na cizí služby.

19. Příspěvek pro DSO Politaví:
Zastupitelstvo schválilo příspěvek obce za rok 2005 Dobrovolnému svazku
obcí Ždánický les a Politaví ve výši 10 Kč/obyvatele.

20. Stanovení výše nájemného pro TJ Sokol:
Zastupitelstvo schválilo výši nájemného pro TJ Sokol Otnice za pronájem
místnosti č. 4.06 o výměře 21,80 m2, ve IV. NP radnice. Měsíční pronájem se
stanovuje na 500 Kč. V této ceně jsou zahrnuty služby (světlo, voda, topení,
užívání zapůjčeného nábytku, použití WC).

27. 12. 2005
1. Kontrola minulého zápisu:
bod 5) Požadavek na místa veřejně prospěšné práce v roce 2006 byl odeslán
na Úřad práce Vyškov.

bod 18) Nákup sněhové radlice - po zjištění nových skutečností o technických
parametrech sněhových radlic rozhodlo zastupitelstvo o zakoupení sněhové
radlice za traktor o šířce 3 m s gumovým břitem. Cena 24 800 + DPH.

2. Tříkrálová sbírka:
Ve dnech 28. 12. 2005 - 9. 1. 2006 se uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Česká katolická charita. Pokladničky budou umístěny v jedno-
tlivých obchodech a kostele.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Špunarovi 319 - ohlášení st. úprav RD, (okna, střešní krytina atd.)  
b) Manželé Seidlovi, Syrovice - Výzva a rozhodnutí č. 196/2005 - rod. dům.
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c) Obec Otnice - rozhodnutí 217/2005 - st. úpravy nové radnice
d) Manželé Brožovi 256 - ohlášení st. úprav RD (výměna oken)
e) Manželé Kurdíkovi 480 - Stav. povolení 213/2005 novostavby RD
f) Janepa a.s. Brno - sloučené st. a územní řízení přípojky STL   

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Lukášek Lískovec - Fa: 2005125 nábytek do nové radnice
b) Pecková Brno - Fa: 46/2005 fotopráce pro obec
c) Protisk Slavkov - Fa: 200512086 tisk Zpravodaje 
d) pC+ Brno - Fa: 250110042 vícepráce s pojené s technickými sítěmi
e) pC+ Brno - Fa: 250110043 vícepráce s pojené s počítači na OU

5. Městský úřad Slavkov u Brna odbor ŽP:
Vyjádření jednotlivých úseků životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna k pro-
jektové dokumentaci „PS-Otnice-Kanalizace a ČOV“.

6. Výbor životního prostředí:
Žádost p. L. Šaradína Dědina 213 o povolení vykácení ořešáku před RD 213

7. Krajský úřad JMK - odbor životního prostředí:
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování
Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti. Oznámení bude zveřej-
něno na úřední desce OÚ. 

8. DSO Ždánický les a Politaví:
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví v roce 2006 vydá novou cyk-
lomapu regionu. Každá obec dodá dvě fotografie a krátký text, které budou
obec prezentovat. Termín dodání podkladů 31. 1. 2006, p. Lattenbergová

9. ZŠ Otnice - rekonstrukce kuchyně:
Výběrové řízení na dodavatele stavby ZŠ Otnice - rekonstrukce kuchyně,
bylo vypsáno (f. Husák Těšany) a bude zveřejněno na centrální adrese.
Zadávací podmínky jsou k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelstvo rozhodlo, že technický dozor za investora (obec Otnice) bude
provádět p. V. Nedoma Újezd u Brna. Podmínky dojedná starosta a předloží
zastupitelstvu ke schválení.

10. Pracovní úvazek uklízení na radnici:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na úpravu pracovního úvazku uklí-
zečky pro uklízení nové radnice. Pracovní úvazek byl stanoven na 0,75 pra-
covní doby a je v něm započítán i úklid Katolického a Dělnického domu.

11. Televizní kabelový rozvod:
Zastupitelstvo projednávalo podněty občanů na rozšíření nabídky televizních
kanálů o ČT 24. Vzhledem k tomu, že pro rozšíření je nutné zakoupení přijí-
mací vložky (48 tis. Kč) a vzniknou i další investice k předpokládanému pře-
chodu na digitální příjem signálu, rozhodlo ponechat současný stav.

12. Nákup nové tiskárny:
Zastupitelstvo schválilo nákup nové inkoustové tiskárny (3 600 Kč) do kan-
celáře starosty. Oprava stávající tiskárny by byla nerentabilní a tiskárna bude
vyřazena. 

13. Pronájem nebytových prostor:
Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytových prostor v budově mateřské
školy, uvolněných přestěhováním obecního úřadu, panu Jaroslavu Bóhmovi
Otnice, Boženy Němcové 401. Současně stanovilo výši nájemného.
Prostory umožňující podnikání 500 Kč/m2/rok.
Prostory obslužné (chodby a jiné) 200 Kč/m2/rok.

14. Žádost o vyjádření ke stav. povolení:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. Padělka o vyjádření obce k projektu pro
stavební povolení dvojdomku RD na st. parcele 990/1 (Pod Vodárnou).
Obec souhlasí s předloženým projektem s tím, že veškeré vybudování sítí
k připojení druhého dvojdomku si zajistí investor vlastním nákladem a po
odsouhlasení s příslušnými vlastníky (správci) sítí.

15. Termíny jednání zastupitelstva v I. pol. 2006:
Zastupitelstvo schválilo termíny jednání na I. pololetí 2006 takto: 09. 1.,
23. 1., 13. 2., 23. 2., 7. 3., 13. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.

Připomínky: Prověřit, zda v horní části dílen Rostěnice a.s., kde je usklad-
něn starý hnůj, nevzniká nová skládka odpadů.



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 23 − březen 2006 7

Zastupitelstvo obce Otnice se na svém zasedání
dne 12. 12. 2005 usneslo vydat v souladu s usta-
novením § 10, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo
128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)
a v souladu s ustanovením § 14, odst. 2, zákona
č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Článek 1
(1) Obec Otnice zavádí a vybírá tyto poplatky:

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací pří-
stroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

(2) Výkon správy místních poplatků provádí
Obecní úřad v Otnicích. Na řízení o poplatcích
se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sta-
noveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I

Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Článek 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení
stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
je poplatník povinen oznámit zánik své poplat-
kové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba,
která je od placení poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhláš-
ky osvobozena. Důvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik
a zánik osvobození, a to do 30 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník
povinen současně sdělit správci poplatku pří-
jmení, jméno nebo název právnické osoby,
trvalý pobyt nebo sídlo, identifikační číslo
organizace.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním
měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců.
Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní
měsíc.
(2) Ukončením držení psa (např. úhyn psa, jeho
ztráta, darování nebo prodej) zaniká poplatková

povinnost. Poplatek se platí i za započatý kalen-
dářní měsíc, ve kterém došlo k zániku poplatkové
povinnosti.

Článek 6
Sazba poplatku

Sazby poplatku činí ročně:
a) základní sazba za psa 75,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa

téhož držitele  150,- Kč

Článek 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek
vznikla.

Článek 8
Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým

zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztra-
cené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a použí-
vání psa zvláštní právní předpis,

Článek 9
Úlevy

Úlevy na poplatku ze psů se podle této vyhlášky
neposkytují.

HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství.

Článek 10
Předmět poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostran-
ství, kterým se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících k poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trva-
lého parkovacího místa a užívání tohoto pro-
stranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potřeby tvorby filmových a televiz-
ních děl.

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřej-
ně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, parky, jakož i veřejná
zeleň a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru vymezené
v příloze k této vyhlášce.

Článek 12
Poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství
platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v Člán-
ku 10.
(2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého

poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku
může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.

Článek 13
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu užívání
veřejného prostranství nejméně 1 den před
jeho započetím. V případě užívání veřejného
prostranství na dobu kratší než 7 dní je nutno
splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství některým ze
způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povi-
nen oznamovací povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den. 

(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je
poplatník povinen oznámit tuto skutečnost
správci poplatku stejným způsobem jako
v odstavci (1) do 5 dnů a nahlásit rozsah zábo-
ru v m2.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo
organizace. Jde-li o fyzickou osobu, která je
podnikatelem, nebo právnickou osobu, uvede
též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnika-
telské činnosti.

Článek 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uží-
vání veřejného prostranství způsobem uvedeným
v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Článek 15
Sazba poplatku

Sazby poplatku činí:
a) za umístění skládek za každý i započatý den 

a každý i započatý m2 0,20 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytová-

ní prodeje za každý i započatý m2 a započatý
den 10,- Kč

c) za umístění reklamního zařízení za každý 
i započatý m2 paušálně za rok 100,- Kč

d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a ji-
ných obdobných atrakcí paušálně za každý
i započatý týden          500,- Kč

Článek 16
Splatnost poplatku

1) Poplatek dle článku 15 písmeno a) je splatný ve
dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je
splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato a zbývající částka
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání
veřejného prostranství ukončeno.
2) Poplatek dle článku 15 písmeno b), c), d), je
splatný před provedením akce u správce poplatku,
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato.

Článek 17
Osvobození od poplatku

1) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2) Od platby poplatku je osvobozen vlastník
nemovitosti provádějící stavební práce na uvedené
nemovitosti po dobu 36 měsíců od data nabytí
právní moci stavebního povolení, případně ohláše-
ní stavby. Toto osvobození se týká pouze  užívání
veřejného prostranství, které bylo rozhodnutím
obce stavebníkovi vymezeno.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OTNICE č. 3/2005 o místních poplatcích,
platná v územním obvodu obce OTNICE
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HLAVA III
Poplatek ze vstupného

Článek 18
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
kulturní, sportovní, prodejní a reklamní  akce, sní-
ženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena.

Článek 19
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účast-
ník akce zaplatil za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 20
Poplatník

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické
osoby, které akci pořádají.

Čl. 21
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před
konáním akce písemně nebo ústně do protokolu
oznámit správci poplatku druh akce, datum
a hodinu konání akce a výši vstupného. 
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, byd-
liště nebo sídlo, identifikační číslo organizace.
Jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem
nebo právnickou osobu, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povi-
nen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného, sníženou o daň z přidané
hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.  
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na cha-
ritativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník
povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 22
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstup-
ného činí pro kulturní akce, portovní akce, rodej-
ní akce a reklamní akce 5 %.

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce.
Čl. 24

Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny 
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charita-

tivní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní a kulturní akce, které pořádají míst-

ní neziskové, veřejně prospěšné organizace
(např. Sokol, školy, Myslivecké sdružení,
Sdružení hasičů atd.).

Čl. 25
Úlevy

Úlevy na poplatku ze vstupného se podle této
vyhlášky neposkytují.

HLAVA IV
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 26
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací
přístroj.

Čl. 27
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího pří-
stroje.

Čl. 28
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo
ústně do protokolu správci poplatku do 30 dnů
uvedení výherního hracího přístroje do provo-
zu. Tuto skutečnost doloží protokolem (1).
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen
poplatník oznámit správci poplatku ukončení
provozu výherního hracího přístroje.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku název právnic-
ké osoby, sídlo, identifikační číslo organizace,
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnika-
telské činnosti.

Čl. 29
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného
výherního hracího přístroje do provozu.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém
byl provoz výherního hracího přístroje ukon-
čen.

Čl. 30
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000,- Kč.

Čl. 31
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne
příslušného čtvrtletí kalendářního roku.

Čl. 32
Osvobození

Osvobození na poplatku se podle této vyhlášky
neposkytuje.

Čl. 33
Úlevy

Úlevy na poplatku  se podle této vyhlášky nepo-
skytují.

HLAVA V
Poplatek za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Článek 34
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za

domácnost může být poplatek odveden společ-
ným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození
osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídají-
cí poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 35
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník stanovený v Čl. 35 písm. b) této
vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo
ústně do protokolu správci poplatku nejpozdě-
ji do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené

nebo sloužící k individuální rekreaci; není-
li tato stavba označena evidenčním nebo
popisným číslem, uvede parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístě-
na.

(2) Poplatníci stanovení v Čl. 35 této vyhlášky
jsou povinni stejným způsobem a ve stejné
lhůtě oznámit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trva-
lého pobytu, nebo v důsledku změny vlastnic-
tví ke stavbě určené nebo sloužící k individu-
ální rekreaci.

Čl. 36
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 35
písm. a) a b) této vyhlášky činí 490,- Kč a je
tvořena:
a) z částky 240,- Kč za osobu a kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných

nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu poplatníka. Skutečné náklady
činily a byly rozúčtovány takto:
499 398,85 Kč / 1429 poplatníků =
349,47 Kč na jednoho poplatníka.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalen-
dářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsí-
ců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 37
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splát-
kách, vždy nejpozději do 31. ledna a do 31.
července kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 7.
kalendářního roku, je poplatek splatný do 30
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 38
Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) fyzické osoby, které se prokazatelně na

území obce celý kalendářní rok nezdržují,
b) svěřenci přihlášeni k trvalému pobytu v LI-

LA domově pro postižené děti Otnice 151.
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplat-

ku je poplatník povinen správci poplatku ozná-
mit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě
do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Stejným způ-
sobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 39
Úlevy

1. Sazba poplatku podle Článku 37 této vyhlášky
se snižuje:
a) o částku 120,- Kč/osobu a rok, jsou-li k trvalé-

mu pobytu v bytové jednotce (2) přihlášeny tři
fyzické osoby,

b) o částku 180,- Kč/osobu a rok, jsou-li k trvalé-
mu pobytu v bytové jednotce přihlášeny čtyři
a více osob.

2. Do počtu osob přihlášených k trvalému pobytu
v bytové jednotce se nezapočítávají osoby osvobo-
zené od poplatku dle Článku 38, odst.1, této
vyhlášky.
3. Snížení poplatku se týká pouze poplatníků,
kteří odvedou poplatek včas, ve správné výši
a prostřednictvím společného zástupce.
4. Pro snížení sazby poplatku podle odst.1 je roz-
hodující stav počtu osob přihlášených k trvalému
pobytu v bytové jednotce k 1. 1. příslušného roku.

ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 40
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené poplatky až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koru-
ny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve lhůtě stanovené
touto vyhláškou nebo uloženou rozhodnutím
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, povin-
nost nepeněžité povahy, může správce poplatku
uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37
a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 41
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné
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částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém  poplatková  povin-
nost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpo-
zději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla.

Článek 42
Správce poplatku může na žádost poplatníka
z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení zrušovací

Článek 43
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně
závazná vyhláška obce Otnice č. 1/2004 ze dne 1.
1. 2005.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Článek 44
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006

Poznámka:
(1) § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích pří-
strojích, ve znění pozdějších předpisů
(2) Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., § 3 pís-
meno 1

Zhodnocení roku 2005 - krátce:
Nepodařilo se:
Opravit chodníky v obci. 
Dokončit výkup parcel pro další rozvoj

sportovního areálu.
Výkup parcel okolo potoka - zapsána

pouze jedna smlouva s GP.
Studie řešení prostoru středu obce - (f.

Ageris., DSO Politaví).
Vyřešit problém se starou skládkou

v cihelně. Obec nemá kam ukládat
inertní materiál, bude muset využívat
řízené skládky, stoupnou náklady za
uložení.

Problémy nám dělají kontroly Krajské
hygienické stanice stř. Vyškov. Kam
přišly, tam je zápis o nedostatcích
a důsledkem jsou následné investice
obce (ZŠ).

Oprava havarijního stavu některých pod-
lah v ZŠ.

Podařilo se:
Prodej všech 16 ti stavebních parcel

v lokalitě Pod Vodárnou.
Výkup pozemku za Dělnickým domem.
Projekt ČOV, spolufinancován s Vak

Vyškov a Tenza Brno.
Zahájeny práce na Územním plánu obce.
Likvidace (prodej) společnosti REAVIFI

(obec byla spoluzakladatelem).
Zastupitelstvo schválilo 35 smluv

(koupě-prodej), kterými se narovnáva-
jí majetkové vztahy, případně řeší další
záměry obce.

Doplněním kontejneru na separaci papí-
ru jsme se zařadili mezi ty obce, které
řeší separaci kompletně.

Došlo k dohodě v záměru úpravy katast-
rálního území s obcí Lovčičky.

Velmi dobrá spolupráce se všemi spole-
čenskými a sportovními složkami v
obci.

Zřízena Školská rada při Základní
a Mateřské škole Otnice.

Zpracován projekt Revitalizace krajiny
na k.ú. Otnice 
(v rámci reg. CEZAVA).

Provedena úprava tělocvičny při základ-
ní škole. (strop + obložení).

Vydána kniha Otnice ve fotografii, sklá-
dací brožurka o Otnicích, obec se také
podílela na vydání kalendáře DSO
Politaví.

Byla provedena oprava hlavního kříže na
hřbitově, jeho nové umístění umožní
prodloužení přístupových chodníků. 

Občané svým přístupem a zapojením při-
spěli k důstojným (celoročním) osla-
vám významného výročí naší obce -
750 let od první písemné zmínky.

Zastupitelstvo udělilo 16ti občanům oce-
nění za zásluhy o rozvoj obce. 

Celoroční natáčení většiny akcí na vide-
okazety bude jednou posouzeno z his-
torické pohledu.

Těší mě, že se hodně občanů zapojuje do
udržení kulturních tradic v obci.

Velkou akcí a propagací obce bylo otev-
ření nového fotbalového hřiště. Všem,
kteří se na vybudování i slavnostním
otevření podíleli, patří uznání a podě-
kování.

Nemohu se nezmínit o množství odpra-
covaných brigádnických hodin, a to
nejen na sportovním areálu, ale i při
konání a zajišťování všech akcí v prů-
běhu roku.

Přestěhování obecního úřadu, knihovny
a obřadní síně do nové budovy nebylo
jednoduché (rekonstrukce počítačové
sítě, vybavení novým nábytkem, pře-
místění rozhlasové ústředny a kabelo-
vé televize, zprovoznění datového
a internetového serveru, nová telefonní
ústředna s konfiguraci 2xISDN 
(4 kanály), elektrický vrátný, elektro-
nická zabezpečovací signalizace,
návrh a uspořádání obřadní síně, uspo-
řádání a vybavení knihovny).

Radnice a její prostory slouží všem
našim občanům a důstojně reprezentu-
jí naši obec.

Přijaty nové vyhlášky - č. 1/2005, kterou
se zrušila vyhl. č. 6/2001 o čistotě
a veřejném pořádku.
- č. 2/2005 Požární řád obce
- č. 3/2005 O místních poplatcích

Obec také prošla s čistým štítem v prove-
dených kontrolách:

- Okresní správa sociálního zabezpečení
- odvody na sociální zabezpečení 

bez závad
- Jihomoravský kraj - přezkum hospoda-

ření za rok 2005     bez závad
- Finanční úřad Vyškov - státní dotace za

období 2001 - 2005 bez závad

Obec řádně splácí svoje závazky (VB,
ČMHB, ČS spořitelna)

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

Bere na vědomí (příp. projednává) i zále-
žitosti týkající se státní správy (OÚ).

Procento účasti na jednáních zastupitel-
stva je vysoké, jednání jsou věcná
a korektní.

Obecní zastupitelstvo také velmi dobře
spolupracuje se všemi složkami
v obci. 

(TJ Sokol, Hasiči, MO zahrádkářů, cho-
vatelů, Myslivecké sdružení, vinaři,
atd.) Pavel Prokop, starosta

parc. číslo pozemek parc. číslo pozemek
47/1 celý pozemek 439 celý pozemek
47/2 celý pozemek 439/1 celý pozemek

110/1 celý pozemek 442 celý pozemek
110/2 celý pozemek 479 celý pozemek

112 celý pozemek 480 celý pozemek
116 celý pozemek 514 celý pozemek
163 celý pozemek 546 celý pozemek
171 celý pozemek 596/1 celý pozemek
182 celý pozemek 586/2 celý pozemek
202 celý pozemek 606 celý pozemek
253 celý pozemek 616 celý pozemek
278 celý pozemek 618/1 celý pozemek
286 celý pozemek 633 celý pozemek
287 celý pozemek 644 celý pozemek
343 celý pozemek 645 celý pozemek
344 celý pozemek 655/1 celý pozemek
348 celý pozemek 655/2 celý pozemek
349 celý pozemek 655/3 celý pozemek

349/2 celý pozemek 656/1 celý pozemek
352 celý pozemek 656/2 celý pozemek
353 celý pozemek 656/3 celý pozemek

353/2 celý pozemek 675/1 celý pozemek
353/4 celý pozemek 675/3 celý pozemek

365 celý pozemek 675/4 celý pozemek
368 celý pozemek 687 celý pozemek
370 celý pozemek 695 celý pozemek
371 celý pozemek 714 celý pozemek
372 celý pozemek 719/2 celý pozemek
373 celý pozemek 729 celý pozemek
374 celý pozemek 746 celý pozemek

408/1 celý pozemek 747/1 celý pozemek
409/3 celý pozemek 787 celý pozemek
409/5 celý pozemek 793 celý pozemek

410 celý pozemek 876 celý pozemek
411 celý pozemek 932/1 celý pozemek
420 celý pozemek 963 celý pozemek
988 celý pozemek 1031 celý pozemek

1107/22 celý pozemek 1335/1 celý pozemek
1335/4 celý pozemek 1335/5 celý pozemek
1335/6 celý pozemek 1335/7 celý pozemek
1335/8 celý pozemek 1335/9 celý pozemek

1335/10 celý pozemek 1335/11 celý pozemek
1335/12 celý pozemek 1335/13 celý pozemek
1335/14 celý pozemek 1414/1 celý pozemek

1461 celý pozemek 1462 celý pozemek
1565/1 celý pozemek 1595 celý pozemek
2130/1 celý pozemek

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 02/2005
o místních poplatcích.

Seznam parcelních čísel pozemků, které jsou
veřejným prostranstvím a které podléhají poplatku
za užívání veřejného prostranství v k.ú. Otnice.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí, Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Věc: Připomínky k záměru „Větrný park Bošovice“, v k.ú. Bošovice, okr. Vyškov.

Zasíláme písemné vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Bošovice“, v k.ú.
Bošovice
1. Obec Otnice jako katastrálně sousedící obec požaduje, aby byla účastníkem říze-

ní ve věci Větrného parku Bošovice. Současně požadujeme dodání veškerých
materiálů v písemné podobě k vyjádření.

2. Požadujeme vyhodnocení všech možných vlivů a dopadů na obec Otnice a jeho
katastrální území. Zpracovaná studie vlivu hodnotí pouze dopad na obec a k.ú.
Bošovice.

3. Dále poukazujeme na skutečnost budování vojenského radaru na k.ú. Hostěrádky
Rešov, který bude situován severně od obce Otnice. Vzhledem k tomu, že jižně
budou vystavěny větrné elektrárny, obec Otnice je přesně uprostřed možných
vlivů obou těchto zařízení. Žádáme, aby při hodnocení záměru bylo k uvedené-
mu přihlédnuto. 

4. Požadujeme vyhodnocení vlivu na krajinný ráz dle zák. č. 114/1992 Sb.
5. Požadujeme vyhodnocení vlivu na biotu na k.ú. Otnice.
6. Požadujeme vyhodnocení zdravotních rizik plynoucí ze slyšitelných i neslyšitel-

ných zvukových frekvencí, vibrací, elektromagnetického vlnění i jiných vlivů na
obec a k.ú. Otnice.

7. Dále upozorňujeme na blízkost dvou nadregionálních biokoridorů a to přírodní-
ho parku Ždánický les a Politaví K 138 (asi 1 km) a v těsné blízkosti větrných
elektráren nadregionální biokoridor s označením K 132.

8. Upozorňujeme také na těsné sousedství větrných elektráren s přírodní rezervací
Visegrunty na k.ú. Bošovice.

9. Upozorňujeme na provedenou revitalizaci otnického potoka, která zasahuje na
k.ú. Bošovice do lokalit pro výstavbu VE. Revitalizaci prováděla Zemědělská
vodohospodářská správa Brno pod dohledem Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR Brno. Žádáme proto, aby byla také vyžádána jejich stanoviska.

10. Obec Otnice v rámci regionu CEZAVA se podílí na zpracování projektu
„Revitalizace krajiny“, kterou zpracovává firma Atelier Fontes s.r.o. se sídlem
Brno, Veveří 109. V tomto projektu je navrhována revitalizace krajiny směrem
k zamýšleným VE jako krajina klidu, s důrazem na zalesnění, zatravňování hůře
obhospodařovatelných ploch, vybudováním naučné stezky z dřevin a stromů
u nás rostoucích. Krajina, kde budou mít zvířata i ptactvo klid pro další rozmno-
žování. Výstavbou VE a přístupových cest dojde k narušení rázu krajiny s dopa-
dem na zvířata i ptactvo.

11. Přikládáme stanovisko Mysliveckého sdružení „Hubert“ Otnice.

V Otnicích 24. 1. 2006 Pavel Prokop, starosta

Myslivecké sdružení
HUBERT OTNICE

Stanovisko Mysliveckého sdružení
Hubert Otnice k záměru vybudování
soustavy větrných elektráren v Bošo-
vicích.

Výbor Mysliveckého sdružení Hubert
Otnice na svém pravidelném zasedání
dne 20. ledna byl seznámen se záměrem
vybudování větrných elektráren
v katastrálním území Bošovice. Po pro-
studování záměru všichni členové
vyjádřili zamítavé stanovisko.

V honitbě zahrnující toto území
a v územích navazujících honiteb sou-
sedních jsou normovány stavy zvěře
srnčí, zajíce polního a bažanta obecné-
ho. Jako myslivci pečující o zvěř
a životní prostředí jsme přesvědčeni, že
výstavba těchto zařízení zásadně v celé
lokalitě, ale i v širším okolí, zničí přiro-
zené prostředí divoké zvěře. Provoz
větrných elektráren znemožní hnízdění
a vyvádění veškeré zvěře pernaté i srst-
naté, ovlivní také trasy tažného ptactva. 

Zamýšlená výstavba silně změní kra-
jinný ráz širokého okolí již tak dost
protkaného sloupy vysokého napětí.
Vyrábět energii z obnovitelných zdrojů
je jistě chvályhodné, ale nemělo by zna-
menat zhoršení životního prostředí oby-
vatel žijících v sousedství.

V Otnicích dne 21. 1. 2006

Za výbor MS Hubert Otnice
Ing. Jindřich Svoboda,
myslivecký hospodář

STAROSTOVY STAROSTI V deníku Rovnost dne 14. 2. 2006 vyšel článek s nadpisem
„Větrnou energii je nutné ještě obhájit“, s podtitulkem
„Ekologie narazila na odpor lidí ze sousedních vesnic“.

Po přečtení uvedeného článku může čtenář nabýt dojem, že Zastupitelstvo obce Otnice brání rozvoji obnovitelných zdrojů
energie. Dovolím si uvedený článek uvést na pravou míru.

Zastupitelstvo obce se nevyjadřovalo k záměru větrného parku na kat. území Klobouky u Brna tak, jak bylo uvedeno.
Naše připomínky směřovaly k záměru „Větrný park Bošovice“, který byl v rámci zjišťovacího řízení zveřejněn na úřední desce

Krajského úřadu Jihomoravského kraje. I když jsme s uvedenou lokalitou výstavby větrných elektráren (VE) katastrální souse-
dé, nebyla naše obec oficiálně (ani neoficiálně) oslovena k vyjádření k uvedenému záměru. Větrné elektrárny, kterých má být
šest, případně osm, dosahují výšky tubusu 105 m a délka listu rotoru je 44 m a budou zřetelně viditelné z naší obce. Tento typ
VE nebyl v ČR doposud budován a taktéž nejsou známy její účinky na okolí. Zastupitelé obce Otnice se uvedeným záměrem
velmi pečlivě zabývali. Část zastupitelstva se byla podívat na podobný park Břežany u Znojma (dosahující 2/3 výšky bošov-
ských), požádali jsme také o stanovisko Myslivecké sdružení Hubert Otnice. Dne 23. 1. 2006 jsme schválili připomínky obce
k uvedenému záměru a zaslali v zákonné lhůtě na Jihomoravský kraj. Ten posoudil všechny došlé připomínky k záměru výstav-
by VE a dne 2. 2. 2006 vydal stanovisko, že záměr „Větrný park Bošovice“ bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Pokud odborníci prokáží, že větrný park žádným způso-
bem neovlivní životní prostředí, pak nic nebrání tomu, aby záměr mohl být realizován.

K záměru výstavby VE se celé zastupitelstvo postavilo velmi odpovědně. Jsme si vědomi, že jsme povinni chránit zájmy obča-
nů i životní prostředí, ve kterém žijeme. Přílohou je stanovisko obce i stanovisko Mysliveckého sdružení. Posuďte sami, zda uve-
dené připomínky jsou relevantní. Pavel Prokop, starosta
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Nový správní řád, jenž nabyl platnosti 1. 1. 2006, ukládá všem obcím a městům
povinnost poskytovat občanům informace nejen v listinné podobě na úřední desce,
ale také v digitální podobě na internetu. www.politavi.cz/otnice

E-mailové adresy na Obecní úřad Otnice:
Starosta starosta@otnice.cz
Místostarosta mistostarosta@otnice.cz
Podatelna pokladna, OP, pasy,

poplatky, ověřování pavlovcova@otnice.cz
Infokanál, ústředna info@otnice.cz
Matrika, účetnictví kaloudova@otnice.cz

Sazby poplatků za komunální odpady od 1. 1. 2006:
I. a II. čl. domácnost 490 Kč/osobu a rok
III. členná domácnost 370 Kč/osobu a rok
IV. členná domácnost 310 Kč/osobu a rok

Přiznání podávají a poplatek ve výši 490 Kč/rok hradí taktéž majitelé RD, kteří zde
nejsou hlášeni k trvalému pobytu.

Poplatek za kabelovou televizi činí 50 Kč za měsíc.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Projekt rodinný pas
V těchto dnech se dostává do realizač-

ní fáze projekt určený rodinám z Jiho-
moravského kraje.

Princip projektu „Rodinný pas“ je
založen na systému poskytování slev
pro rodiny s alespoň 1 dítětem do 18ti
let. Výhody se budou týkat například
oblasti kultury, volnočasových aktivit,
klasických nákupů a ostatních služeb
(restaurace, ubytování, dovolené, atd.).
Předpokládá se, že počet firem napoje-
ných do systému rodinných pasů se
bude postupně rozšiřovat.
Registrace rodin

Zájemci o zařazení do projektu
Rodinný pas se mohou přihlásit několi-
ka způsoby: elektronickou formou, kdy
svoji přihlášku zašlete na adresu rodin-
ne.pasy@kr-jihomoravsky.cz, druhou
možností je zaslání přihlášky písemnou
formou na adresu Jihomoravského
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
s heslem na obálce „Rodinné pasy“. Na
základě přihlášky bude zájemci zaslán
průkaz v podobě karty se jménem rodi-
ny včetně data platnosti karty. Jediným
kritériem je věk dítěte.

Přihlášku lze získat: prostřednictvím
uvedených adres, nebo na OÚ Otnice,
kde bude možné žádosti vyplnit, a tyto
budou následně předány na JM kraj.

Je možné objednat si na obecním
úřadě kazetu nebo DVD s následují-
cím:

Vánoce v Dětském domově LILA
Vánoce ve škole
Štědrý večer v Otnicích
Troubení trubačů
Půlnoční mše svatá
Druhý svátek vánoční
Florbalový turnaj
Myslivecký ples

Kazeta: 200 Kč, DVD: 250 Kč

Kdo má zájem o fotografie 
z Babských hodů 2005 a oslav
750 let obce, může si přijít
objednat. U objednávek se
bude vybírat záloha předem.

Otvírací doba
lékárny v Otnicích

Pondělí 7,30 - 12,00
Středa 14,00 - 17,00
Pátek 7,30 - 12,00
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Slavnostní vítání občánků
28. 1. 2006

Kdo se raduje z dítěte, raduje se ze života.

V roce 2005 se narodilo 6 děvčat a 7 chlapců.

Adam Jelínek      U Parku     leden
Nikola Sadílková    Na Konci    červenec
Tomáš Rerych         Dědina         červenec
Simona Ryvolová    B. Němcové červenec
Vojtěch Valián         Chaloupky   červenec
Adéla Hofrová        Nová          srpen
Matěj Vašák            Dědina       srpen
Michala Žočková    Za Drahy     říjen
Ladislav Zedníček   Nová          říjen
Damián Buchta       U Parku     listopad
Petra Kašpaříková   B. Němcové listopad
Kateřina Taranzová Chaloupky listopad
Adam Procházka     Pančava   prosinec

Děti narozené v roce 2005 byly slavnostně přivítány v krás-
né obřadní síni naší radnice 28. ledna 2006.

Vítání nových otnických občánků panem starostou Pavlem
Prokopem, paní místostarostkou Annou Lattenbergovou
a matrikářkou paní Věrou Kaloudovou doprovázel zpěv
a recitace žáků místní základní školy pod vedením paní uči-
telky Ivany Čermákové a paní učitelky ZUŠ Fr. France
Slavkov u Brna Lenky Kurdíkové. Všechny děti dostaly od
obce vkladní knížku s 1 000 Kč, na památku knihu Otnice
v obrazech, keramický zvoneček s kresbou Otnic a maminky
dostaly kytičku.

Dětem přejeme, ať vyrůstají zdravé, šťastné a obklopeny lás-
kou, a rodičům hodně radostí, trpělivost a málo starostí při
výchově jejich ratolestí. -red-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Občané, kteří nás
v roce 2005 opustili
K spánku se ukládám, jak poutník znavený,
skončila nejtěžší ze všech mých cest.
Klíč k branám života někde je ztracený,
možná se přetavil do prachu hvězd.

Oldřich Muric  77 roků 28. 1. 2005 Lovčičky 
Miroslav Matoušek    82 roků 7. 2. 2005 Otnice     
Anežka Kučerová   77 roků   10. 2. 2005 Otnice      
Stanislav Smetana     57 roků    24. 2. 2005 Otnice      
Ludmila Čechová     77 roků    25. 2. 2005 Otnice
Jan Kalouda        57 roků      6. 3. 2005 Otnice
Květoslava Fialová     83 roků    26. 4. 2005 Otnice
Jarmila Najmanová   82 roků    29. 4. 2005  Brno
Marie Málková          73 roků      5. 5. 2005  Otnice
Marie Klvačová         78 roků    21. 6. 2005 Otnice
Marie Zalabová       85 roků   28. 6. 2005 Otnice
Robert Ondra           28 roků   25. 6. 2005 V. Hostěrádky
Rostislav Smolka       63 roků   30. 6. 2005 Brno

Kdybych mohla dáti,
co mé srdce cítí,
zlatý vůz a čtyři koně
musela bych míti.

Čtyři koně bílé
s fábory a květy,
že Vám vezou dlouhý život
s pokojnými léty.

Sňatky v roce 2005

Edita Krausová   
Stanislav Vokřál          11. 6. 2005

Jarmila Knapová
Michal Kraus               13. 8. 2005

Teprve když jsme nalezli lásku,
víme, co jsme v životě postrádali. 

Novomanželům na společné cestě životem přejeme
optimismus, toleranci a splnění tajných snů...

Blahopřejeme!

V I. pololetí roku 2006 oslaví
svá životní jubilea
Tak tiše jako sen přišel Vašich narozenin den,
my Vám přejeme všechno nejlepší,
za lásku vzájemnou, kterou v srdci máte,
za optimizmus, který rozdáváte, za to,
jak jste skromně žili,
kéž byste celou stovku oslavili,
za to všechno Vám patří dík.

Dobšák Cyril        91 roků
Šnobeltová Valeriána  93 roků
Pavlovcová Drahomíra 80 roků
Řehůřková Růžena 85 roků
Březová Josefa      91 roků
Kramářová Marie   85 roků
Dřinovský Rostislav 85 roků
Dobšáková Jiřina   85 roků
Muricová Vojtěška 80 roků
Hoffmanová Libuše 80 roků
Heřmanská Aloisie 94 roků

Všem jubilantům gratulujme, přejeme pevné zdraví,
pohodu a hodně radostí. Výbor sociálně zdravotní

Konečně nás pouští ze svého studeného
sevřetí zima. Obdařila přírodu přívalem
sněhu a tuhými mrazy. Dokázala natro-
pit mnoho škody, lidem připomněla, že
teplo, voda a elektřina nebyly vždy
samozřejmostí. 

Jdu procházkou, podívat se, jak cesty
i pole obsychají. Za chvíli dá sluneční
svit pokyn pupenům na stromech, aby se
rozvily bělostí květů a maličké špičky
zelených lístečků, aby nám zvěstovaly,
že se děje zázrak znovuzrození přírody.

Kolem bývalého Maršálkova stavení
jdu po cestě dětství. Za každým dvorkem

se vynoří vzpomínka na nějakou přího-
du či lotrovinu. Tam jsme lezli na hruš-
ky, skorá jablka nebo třešně. Trochu je
mi líto, že už nikdy na strom nevylezu.

Za Floriánovým dvorem, na úpatí
jejich zahrádky, stával malý domeček.
V něm hospodyně každý podzim vařily
povidla pro všechny domácnosti. Pan
Matoušek pro nás děti vyřezal ze dřeva
malinké vařečky, kterým jsme říkali
„lézačky“. Namáčeli jsme je v kotle
a ochutnávali tu dobrotu. Naše cesta ze
školy tudy vedla každý den. Po ukončení
vaření zbyla u domku velká hromada
pecek a popela, která byla vzorně uklize-

na. Ve vesnici nebyla jediná popelnice
nebo kontejner a přesto množství poho-
zených odpadků nebylo takové jako dnes.

Sotva s podzimem odhalí příroda své
zelené šaty, vykouknou na nás hory
odpadků z příkop, větrolamů a remízků.
Jako třeba v porostu u silnice mezi
Otnicemi a Milešovicemi. Hřešíme na
to, že se příroda přesto probudí a k nám
se prodere život kolem těch plechovek
od barev, plastových lahví a starých
kbelíků. Těšíme se z její zeleně, květů,
jarního povětří a zapomínáme se ptát.
Jak dlouho ještě vydrží to špatné zachá-
zení? Drahomíra Tišerová

Úvaha pod čarou

Josef Krbušek           50 roků    16. 7. 2005 Olomouc
Františka Najmanová 79 roků     3. 8. 2005  Modřice
Vladimír Kalaš       63 roků     5. 8. 2005 Otnice
Štěpánka Foltýnová   83 roků   28. 8. 2005  Otnice
Aloisie Jančaříková   73 roků   23. 9. 2005  Bošovice 
Josef Svěrák          55 roků    7. 10. 2005  Troubsko
Jiří Fiala                58 roků    9. 10. 2005  Otnice
Milan Rozkopal        63 roků   12. 10. 2005 Milotice
Marie Sajtlová       92 roků  18. 10. 2005 Otnice
Pavel Sisr              57 roků  20. 12. 2005 Otnice
Amálie Klváčová  84 roků  31. 12. 2005 Otnice

Nelze o dobrých lidech říci, že mrtví jsou,
nýbrž že sladce jen spí …
Netruchlete nářkem a slzami,
ale čistou vzpomínkou …

Vzpomínáme
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

uspořádalo 14. ledna 2006 tradiční
Myslivecký ples v sále Dělnického
domu. Potěšitelná byla účast příznivců
tohoto plesu, která je po několik roků
téměř neměnná, i když letos překvapivě
přišlo i dost mladých. Výzdoba sálu
i tombola byly jako vždy na úrovni
a radost těch, co vyhráli, byla i radostí
pro ty, co Myslivecký ples pořádají.

Letošní zima, mrazivá a zasněžená,
přináší však myslivcům nejen plesovou

náladu, ale i nemalé starosti. Zásoby
sena, krmiva i soli mizí před očima.
Zvěř však myslivci strádat nenechají,
a proto shánějí, kde se co dá, aby zásy-
py a krmelce byly naplněné a zvěř pře-
čkala zimu. 

Nelze předčasně hodnotit, ale stavy
zvěře jsou zatím uspokojivé a věříme, že
„Myslivosti zdar“ nás bude provázet
i v tomto a dalších letech.

MS Hubert Otnice

na členské hodnotící schůzi v měsíci
lednu letošního roku provedlo bilanci
dosavadních výstav vín. Bylo rozhodnu-
to o pořádání

7. výstavy vín
v neděli Velikonoční 16. dubna 2006.
Cimbalová muzika je zajištěna.

Vzhledem k tomu, že v roce 2005 skon-
čilo čtyřleté volební období, proběhly
volby do výboru sdružení.
Členy výboru byli zvoleni: Kalouda
Pavel, JUDr. Nehybová Ludmila, Šen-
kýř Miloš. Předsedou sdružení byl zvo-
len Kalouda Pavel.
Na ochutnávku a veselou zábavu zvou
vinaři z Otnic.

Český svaz chovatelů − ZO
OTNICE prosí občany, kteří by
našli a mohli zapůjčit fotogra−
fie nebo katalogy z výstav
ČSCH v Otnicích, zejména
z období r. 1964 až 1978, aby
kontaktovali p. J. Zehnala,
p. J. Knapa nebo obecní úřad.

Také letos přichází výstavy čas a my
srdečně rádi přivítáme Vás.

Základní organizace otnických zahrád-
kářů Vás srdečně zve na tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVU,
která se koná v prostorách školy

v OTNICÍCH
v sobotu 13. května od 10 do 18 hodin
a v neděli 14. května od 9 do 16 hodin.

Nabízíme zboží velký výběr a v kole
štěstí mnoho výher, zahrádkářské
potřeby, květiny i další potěšení,

sazenice, zeleninu a chutné občerstvení.

Řezané květiny, zeleninové přísady, bal-
kónové květiny, dřeviny, pokojové květiny,
skalničky, kaktusy, masožravé rostliny, aran-
žované květiny, proutěné zboží, spirálové
podpěry k rajčatům, keramika, zahradní
nábytek, přípravky na hubení škůdců, pleve-
lů a na výživu rostlin (květin, zeleniny, ovoc-
ných stromů a vinic), zdravou výživu, pří-
rodní potravinové doplňky a různé upomín-
kové předměty.

Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu

ZAHRÁDKÁŘI Připravujeme se na jaro

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT OTNICE

SDRUŽENÍ VINAŘŮ Z OTNIC

Přípravek

OLEOEKOL

a) fungicidy (houbomorné):

KUPRIKOL 50, nebo 
CHAMPION 50 WP

CLARINET 20 SC, nebo
CHORUS 75 WP,
TOPAS 100 EC ja.

NOVOZIR MN 80, nebo
DITHANE M 45 aj.

základní jarní postřik, ničí přezi−
mující stadia škůdců

kadeřavost broskvoní, puchrovi−
tost švestek, antraknóza ořešáku,
plíseň révová aj.

strupovitosti, částečně padlí,
sazovitost aj.

preventivně strupovitost jádrovin,
plíseň révová, skvrnitost listů
třešní a višní, hnědnutí listů meru−
něk, antraknóza rybízu aj.

Účinnost

BAYCOR 25 WP

RUBIGAN 12 SC

HORIZON 250 WP

b) insekticidy (hmyzomorné):

MOSPILAN 2 SP nebo
DECIS 50 EW
ZOLONE 35 EC
CALYPSO 480 SC

c) akaricidy (hubí roztoče):

OMITE 570 EW

Upozornění: Některé z uvedených přípravků je povoleno prodávat do vyčerpání zásob. O termínech použití, koncentraci a době působ−
nosti přípravku je lépe se blíže seznámit v odborných publikacích, zahrádkářských poradnách, případně u zkušených pěstitelů.

Rzivost hrušní, skvrnitost listů
třešní a višní, hnědnutí listů meru−
něk

široce účinný fungicid − hnědé
padlí angreštové, strupovitosti,
padlí révové (účinný i na padlí
růží a zeleniny)

moniliová spála (úžeh) peckovin,
moniliová hniloba plodů peckovin

mšice, molice, vlnatka krvavá,
obaleč, vrtule třešňová, žraví a
saví škůdci: pilatky, obaleči, kvě−
topas jahodníkový

svilušky, vlnovníci, hálčivci, roz−
točník jahodníkový

Ošetření ovocných dřevin

Už to nebude dlouho trvat, ztichlá příroda se začne probouzet ze zimního klidu a jako již
potolikáté budeme žasnout nad tím každoročním zázrakem jarního návratu života. S bouř-
livým rozvojem mladých šťavnatých lístků, letorostů i plodů se však budou stejně bouřli-
vě hlásit k životu škůdci i zárodky houbových chorob, aby se také přiživili. I oni jsou totiž
součástí věčného koloběhu života v přírodě. Nesmíme však dopustit, aby se přemnožili,
a je tedy nutné včas se připravit. Bohužel i při respektování všech biologických možností
a mechanických i pěstitelských pravidel se zatím neobejdeme bez účinných chemických
zásahů. Poradíme vám, jak se v té záplavě různých chemických přípravků vůbec vyznat
a které základní přípravky budeme v nadcházejícím vegatačním roce opravdu potřebovat.
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V advetním čase roku 2005, v den
před sv. Mikulášem po mši sv., přišel
mezi děti sám Mikuláš. Děti si předem
připravily pásmo o sv. Mikuláši a pak už
jen čekaly na vzácnou návštěvu.
Mikuláš si s nimi popovídal a pak jim
rozdal malé dárečky.

Svátky vánoční jsou svátky klidu,
míru, radosti a pokoje pro všechny lidi.
I v našem kostelíčku se sešli věřící na
Štědrý den večer, po troubení trubačů,
ke slavnosti narození Páně. Ve vyzdobe-
ném kostele vánočními stromy
a Betlémem, zazněly zpěvy chrámového
sboru, který zazpíval „Vánoční mši

Žarošskou“. Nacvičil ji varhaník Jiří
Martinásek.

Na sv. Štěpána při mši sv. zpíval nový
sbor mladých „Schola“, který sklidil
také velký úspěch. Sbor vede paní
Marta Jedličková.

8. ledna 2006 na dopolední mši sv.
zpíval svoji „vánoční mši“ chrámový
sbor z Tvarožné. Odpoledne se uskuteč-
nil již 14. vánoční koncert Dětského
domova „Lila“.

15. ledna 2006 - na pozvání - náš
chrámový sbor zazpíval svoji nacviče-
nou vánoční mši ve Velešovicích.

Josef Mezuláník

O loňských Vánocích 26. 12. 2005
jsem slyšeli v chrámu sv. Aloise
v Otnicích novou pěveckou skupinu. Má
jednoduchý název - Schola. 

Začneme historií. Předchůdcem této
skupiny byl všem známý dětský chrá-
mový sbor, který začal
dvěma písněmi o Vá-
nocích roku 1990. Tehdy
dětem pomáhali členové
místního chrámového
sboru. Pak se domluvily matky na
mateřských dovolených a vytvořily
základ dětského sboru, který pravidelně
vystupoval o Vánocích a Velikonocích.
První maminky byly: Marta Jedličková,
Marie Dufková, Ludmila Pšenáková,
Eva Zástavová a Romanka Chvátalová.
Poté se pro začínající úspěchy začaly
přidávat například Miluše Prosová,
Zdena Kadlecová a Hana Poláčková.
Když si přečtete všechna ta jména, asi si
řeknete, že to s dětským sborem nemá
nic společného, ale právě s těmi ženami
a matkami přicházely jejich děti, aby ze
sboru učinily právě ten dětský. Ze začát-
ku se hrály i vánoční příběhy a děti své
role opravdu dobře zvládaly a vžívaly se
do nich. Když děti pomalu odrůstaly
a maminky začaly chodit do práce, diva-
dlo skončilo, ale sbor stále pokračoval
dál a měl stále větší úspěchy.
Nevystupovalo se jen v Otnicích, ale i v
okolních farnostech a někdy i dál. Do
sboru chodili i z jiných farností, jako
například z Lovčiček, Bošovic (rodina
Horákova i s basou a kytarou)

a Milešovic. Kdybychom měli vzpome-
nout na všechny dobré lidi, kteří napo-
máhali existenci dětského sboru a to
nejen zpěvem, tak by nám nestačil tento
článek. V roce 2004 sbor zapěl na
poslední mši svaté o Vánocích; věděli

jsme, že sbor by i dále
pokračoval, ale pro přísun
starších zpěváků a úbytku
dětí jsme nemohli dále
představovat tento sbor

jako dětský. Ba dokonce se přemýšlelo,
že by se sbor úplně zrušil, ale po návrhu
syna Marty Jedličkové, Antonína, sbor
dále pokračuje s novým jménem
a repertoárem. 

Konečně se dostáváme ke sboru, který
právě existuje a funguje! Oslovili se
odrostlé děti, nové rodiny a někteří,
kteří účinkovali ve sboru předchozím.
V dětském sboru se zpívaly rytmické
písně ze zpěvníku HOSANA aj. a nyněj-
ší sbor přidává do svého repertoáru
i náročnější vícehlasé písně. Zaměřili
jsme se na moderní klasickou tvorbu,
chorály a spirituály. 

První vystoupení bylo o Vánocích již
zmíněného roku 2005, kde jsme mohli
slyšet rytmické písně, písně z Taize
a nádhernou ukolébavku od učitele
z varhanické školy a varhaníka zábrdo-
vického kostela pana Zdeňka Hatiny.
Zakomponovali jsme i některé nástroje,
abychom nehráli jen s klavírem a kyta-
rou. Právě v ukolébavce od již zmíněné-
ho Z. Hatiny jsme zaslechli zvuky příč-
né flétny, kterou prolínal hlas sólistky

Tříkrálová sbírka
Sdružení České katolické charity

pořádala i letos veřejnou sbírku, která
probíhala ve dnech 5. až 10. ledna 2006.
Sbírku povolilo Ministerstvo vnitra.
Jejím obecným účelem je pomoc rodi-
nám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí
a podpora charitního díla, tedy charitní
ošetřovatelské služby, domovů pokojné-
ho stáří, domovů pro matky s dětmi
v tísni, azylových domů, charitních
poraden, pomoc fyzicky či mentálně
postiženým a těžce nemocným. 

V naší obci proběhla sbírka formou
kasiček umístěných v obchodech a kos-
tele. Vybralo se 9 212 Kč.

Děkujeme všem, kteří jste prokázali
solidaritu a pomohli těm, kteří se bez
vaší pomoci neobejdou. Red

MMiikkuullááššsskkáá
ššoouu

Začátek měsíce prosince patří již tra-
diční Mikulášské šou. Tímto malým
příspěvkem se snaží členové Výboru pro
mládež potěšit malé i větší děti.

Letošní rok nemohl býti výjimkou,
a tak 7. 12. 2005 odpoledne bylo opět na
Dělnickém domě pěkně živo.

Více než stovka dětí a stejný počet
maminek a babiček netrpělivě čekaly na
příchod Mikuláše. Děti si mohly zkrátit
dlouhé čekání  kreslením, tancem a růz-
nými hrátkami. Zdá se, že v Otnicích
musí být jenom hodné děti, neboť
Mikuláš se svým doprovodem skutečně
nakonec dorazil a odměnil všechny pří-
tomné malou sladkostí. 

Poděkování zaslouží všichni pomoc-
níci, kteří přiložili svoji ruku ke zdárné-
mu průběhu celé akce.

Celková částka dobrovolného vstup-
ného činila 1 632 Kč.

Mgr. Jan Novák

��  Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ��

Určitě je lepší, když příběh našeho života ovlivňují příběhy z bible než
z Hollywoodu.

Ani nejdražší kosmetika neodstraní vady charakteru.

Láska dokáže vytěžit hodnoty i v bolesti. Nedostatek lásky způsobuje bolest
i v nadbytku.

Schola

a sboru. Slibujeme, že hudební nástroje
doplníme nejenom o flétnu a housle, ale
i o další! A na druhou velikonoční nedě-
li to bude velké překvapení, takže se
máte na co těšit!!

Pro ty, kdo neslyšeli o sboru a rádi by
v něm zpívali: můžete se zúčastnit
našich zkoušek, které se konají každý
čtvrtek přesně v 19:00 na Faře
v Otnicích. Z nadšení k nám dojíždějí
i pěvci z Kobeřic a Lovčiček.

Sbor je pro nás jak radostí z toho, že
můžeme zpívat, ale také proto, že může-
me svými hlasy chválit Boha!!

Antonín Jedlička, Marta Jedličková
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Již po čtrnácté uskutečnil se 8. ledna
2006 koncert duchovní hudby v našem
kostele sv. Aloise. Nám, kteří jsme při-
šli, abychom přispěli dětem Domova
LILA, byl odměnou nádherný kulturní
zážitek.

Sbory Modřic a Lískovce disponují
vysokou kvalitou. Na stejně vysoké
úrovni byly zazpívány sólové party
vynikajícím Pavlem Hamříkem a jeho
dcerou. Tóny varhan zněly nádherně.
Díky patří všem zúčastněným zpěvá-
kům i hráčům na hudební nástroje.
Z našich patří poděkování sourozencům
Marii a Antonínu Jedličkovým.

Nejsem odborník přes hudební
nástroje, ale zvuk varhan v našem koste-
le je pozoruhodný. Velmi nás zaujal
i potěšil. Hráči na tento nástroj předved-
li výkony hodné mistra.

Díky Vám, kteří jste nám připravili
krásné nedělní odpoledne. Vy, kteří jste
nepřišli, přicházíte o mnoho.

Co se s námi děje? Není to jen nezá-
jem o hodnotný hudební projev, ale
o setkávání vůbec. Tak například zábav
mimo hodů je poskrovnu. Do Babských
i Aloiských hodů dávají organizátoři
moc ze svého času a výsledek?
Minimální zájem občanů, jak si
posteskla a výstižně tento stav popisuje
(v minulém čísle zpravodaje) Leona
Leváková. Na obhajobu nás babek za
neúčast na soudcovských lavicích tro-
šku kritiky. Obsazovat jednotlivé boxy
nechceme, protože myslíme, že víc
sluší mladším společnostem. Lavky
kolem sálu, které patřily právě nám
„babské porotě“ dávno nejsou a na gale-
rii je, milá mladá generace žen a mami-
nek, nedýchatelno. V sále nekouříte,
zato na toaletě tak, že by se nemusel
stydět drsný chlap. A všechen kouř
kuřáky vykouřených cigaret obšťastňuje

nás usazených na galerii. Je to jeden
z vážných problémů dnešní doby. (Viz.
kouřící školáci u hřbitovní zdi.) Jsme
Vám vděčni, že chcete zachovat tradici,
bez které bychom nebyli naším morav-
ským venkovem, ale zároveň prosíme
o podobu, která nebude nešvary doby
pokřivena.

Kronika o osvětové činnosti vypovídá:
V roce 1946 uspořádaly spolky

a organizace následující počet akcí: pět
divadelních představení, jeden kabaret
(Silvestrovský), jedno Sokolské vystou-
pení, jedno vystoupení Berousků,
a jednu lidovou slavnost.

Tanečních zábav bylo uspořádáno: tři
plesy, tři odehrávky (druhý den po plese
pro omladinu, poněvadž na plesy mohly
jen manželské páry nebo páry kandidá-
tů na manželství). Tři taneční zábavy,
jedna májová veselice, jedna benátská
noc (známá v širokém okolí) jedno
Vinobraní.

Mimo toto dění ještě množství brigád.
A stejně zákonitě dochází k poklesu akti-
vit jak již v roce 1965 s povzdechem
„Kde hledat vinu?“ zapisuje kronikář
František Rafaj na straně 441.

Osvětová Beseda ve své činnosti ustr-
nula. Čí je to vina? Tvrdí se mnohdy, že
tato krize je celostátní, ne-li celosvěto-
vá. Říká se, že je toho vina televize
a podobně. Já však říkám a někteří
občané se mnou, že jsme příliš zpohodl-
něli a že nechceme vymýšlet nové podni-
ky. Takové, které by táhly lidi do spole-
čenského houfu. Podniky pro dnešek
a dnešní éru šité. Je pravdou, že jsme
značně vysíleni a unaveni prací, která je
na nás kladena na našich pracovištích.
Je také možné, že se děláme víc unave-
ni, než-li jsme. A je také pravdou, že tato
nečinnost pořadatelská, organizační,
tvořící, nás dělá těmi unavenými. Je
dobré si zavzpomínat, jak to bylo dříve.
Byl jsem zrovna mladý, kdy řádila hos-

Dne 2. prosince 2005 se uskutečnila rekonstrukce bitvy tří
císařů - Francie, Rakouska a Ruska. Na počest této bitvy, od
které uplynulo již 200 let, se každoročně pořádají slavnosti
s vyvrcholením rekonstrukce bitvy u obce Tvarožná pod kop-
cem Santon. Tuto akci přijelo zhlédnout přes 30 tisíc diváků
a příznivců vojenské historie z celé Evropy. Jako divák byl
i přímý potomek Napoleona.

Mezi členy vojenské historie patří i otniční rodáci Ivo
Kraus, Libor Dřínovský a Oldřich Čech. Patří do
skupiny G.I.A Slavkov, která vystupuje v dobových unifor-
mách Francouzské císařské gardy. Tato garda tvořila osobní
doprovod císaře Napoleona. Náplní této historické skupiny
jsou rekonstrukce i na jiných bitevních polích, také vojenské
přehlídky a pietní akty. 

V loňském roce jsme byli na prestižních akcích v Itálii ve
městě Tolentino, v Paříži na předávání bojových zástav a orlů
a také v belgickém Watterlo. V budoucnu bychom chtěli před-
stavit naši císařskou gardu i obyvatelům Otnic.       Ivo Kraus

Co se s námi děje? podářská krize, nezaměstnanost. A zrov-
na v té době, kdy mnozí neměli do úst co
strčit, se dělalo nejvíc podniků. A za jak
těžkých podmínek. Kdo ještě pracoval,
přicházel z práce kolem večerních hodin
a myslíte, že se za kapitalistů nedělalo?
Pěšky nebo na bicyklech do Sokolnic
velmi často v dešti, větru a plískanici.
V zimě se hrála divadla. Hrával jsem
také a to ponejvíce jen s dělnickými
hochy a děvčaty a věřte, že se nestalo,
aby někdo z nich scházel na zkoušce.
A zkoušky se mnohdy protáhly až do
půlnoci a ráno šli opět do práce (ve 4
hod.). Při schůzích bylo to samé a bylo
těch schůzí přece až na husto.
Přednášek mnoho nebývalo, ale když už
nějaká byla, tož se chodilo hodně.
Rozhodně víc než dnes. Občané a hlav-
ně mládež stále toužila po něčem
novém. Dychtila po poznání, po slušné
zábavě, po osobním úspěchu, po vynik-
nutí. Chtěla výš, chtěla dopředu, byla
mladá. Tolik kronikář František Rafaj.

My jen dodáváme, že možností, jak se
vzdělávat, je dnes mnoho, a proto těm
našim mladým přejeme, aby je touha po
poznání neopouštěla. Především, aby
nepodlehli přílišnému pohodlí. Že jsme
bývali a jsme dychtiví cosi dokázat
a tomu cíli dopomoci, svědčí loňská bri-
gáda občanů všech věkových kategorií
na dokončovacích pracech nově zbudo-
vaného hřiště. A bylo vždy tak, i jinak.
Důležité je, aby naše úsilí sloužilo všem
k pohodě.

Kdyby jste se chtěli dovědět od jiných
než od nás, jak se ještě docela nedávno
u nás žilo a co a jak se dělalo, vypůjčte
si v knihovně „HANÁCKÝ KALEN-
DÁŘ“. Uslyšíte v něm nádhernou
hanáčtinu, která kdysi sice poněkud
odlišná, ale byla také naším nářečím.
Dnes doznívá ještě v Bošovicích
a Velkých Hostěrádkách.

Ludmila Kaloudová

Bitva tří císařů
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Děti a učitelky Mateřské školy Otnice
děkují maminkám, které pořádaly
Maškarní ples v Otnicích, za peněžitý
dar. Za tyto peníze byly zakoupeny spo-
lečenské hry.

Akce, které připravujeme:

Cizí jazyk v mateřské škole

V měsíci únoru a dubnu pro děti
mateřské školy připravujeme výukový
program „Kde se bere papír?“
a „Stateček“. V programu, který pomá-
há dětem objevovat a posilovat vztah
k přírodě, netradiční formou děti řeší
otázky vztahu člověka k přírodě a je
zaměřen i na praktické činnosti.

I na naší škole probíhá výuka anglic-
kého jazyka formou nadstandartní
nabídky pro děti předškolního věku jed-
nou týdně. Děti jsou rozděleny do dvou
skupin po sedmi dětech.

S dětmi pracuje kvalifikovaná paní
učitelka Bůbelová ze Základní školy
Otnice, které za tuto náročnou práci

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení, otnická obecní knihovna si
Vás dovoluje pozvat do nových prostor
naší knihovny v přízemí budovy nové
radnice. Najdete zde širokou nabídku
knih všech žánrů od detektivek, váleč-
ných a dobrodružných románů, až po
vesnické romány, červenou knihovnu,
světové bestsellery, naučnou literaturu,
slovníky a kroniky. Pro děti jsou zde při-
praveny naučné knihy, encyklopedie,
pohádky, příběhy a komiksové časopisy.

Naše knihovna vyhlašuje soutěž
o NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE.

Bude rozdělena do tří kategorií.
První kategorie - nejmladší čtenáři až

po 5. třídu základní školy.
Druhá kategorie - starší čtenáři od 

6. třídy do 9. třídy základní školy.
Třetí kategorie - dospělí (to jsou

všichni ostatní).
Hlavní podmínkou zúčastnit se této

soutěže je vypůjčení a přečtení co nejví-
ce knih z naší knihovny do letních
prázdnin. V každé kategorii získá vítěz
hodnotou cenu.

Jaroslava Bláhová

OBECNÍ KNIHOVNA

BÁSNIČKA PRO DĚTI
od paní Drahomíry Tišerové

Beruška

Sluníčko má sedm teček,
krovky pěkně červené,
vylezlo si na keříček,
papá mšice zelené.

Je to brouček užitečný,
chrání naši přírodu,
kabátek má sedmitečný,
leze z hroudy na hroudu.

Puntíkatý brouček malý,
každý si ho v poli chválí,
hubí škůdce na stromech,
až se z toho tají dech.

Beruška mu říkáme,
kam poletí se ptáme,
do nebíčka, do peklíčka,
neschází mu osmá tečka.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

děkujeme. Děti se s jazykem seznamují
hravými formami. Paní učitelka na ně
mluví anglicky i česky. Při hře, písnič-
kách a dalších činnostech se seznamují
se slovíčky. Děti si tvoří vlastní sešit
formou omalovánek, které využívají
např. k seznámení: „Moje rodina“.

Výsledky práce paní učitelky ukazují,
že pokud se s dětmi pracuje metodami
odpovídajícími jejich věku, aby pro ně
činnost byla zajímavá, pak stopy, které
v nich zanechává, jsou významné. Děti
se na angličtinu těší, ptají se, jestli už je
středa.

Postřehy z praxe:
Studium ukazuje, že i kdyby potom

dítě cizím jazykem nemluvilo několik
let, v okamžiku, kdy se k jazyku vrátí,
vybaví se a je možné navázat.

Děti navštěvující jakoukoli aktivitu
„navíc“ - a je jedno, jestli angličtinu
nebo třeba fotbal - získávají zdravé
sebevědomí. Je to báječný vklad do
života, zejména do tohoto složitého,
který dnešní předškoláky čeká.

Dagmar Urbánková
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Předvánoční čas by neměl být dobou
uspěchanou a nervově vyčerpávající
z příprav na Vánoce a shánění dárků.
Měl by být časem pohody - a koledová-
ní. A právě koledy a vánoční písně
nacvičily děti z naší ZŠ a s připraveným
vystoupením se představily na brněn-
ském náměstí Svobody v předvečer
Štědrého dne, ve čtvrtek 22. prosince
2005.

Pravda, začátek byl poměrně chaotic-
ký a zdálo se, že se vystoupení neusku-
teční. Důvodem byl porouchaný auto-

bus. Než se vše opravilo a projelo se
ucpaným předvánočním Brnem, pláno-
vaný začátek vystoupení byl zmeškán.
Rodiče a známí, kteří čekali na koncert,
byli notně promrzlí a prokřehlí.
Nicméně vydrželi čekat.

Vše dobře dopadlo. Děti zpívaly,
hrály na flétničky. Dvě žákyně ZUŠ
Fr.France Slavkov u Brna Eva Benušová
a Markéta Vojáčková doprovázely kole-
dy hrou na elektronické varhany.
Pečlivě při tom na ně dohlížela jejich
paní učitelka Lenka Kurdíková. Pásmo

bylo proloženo recitací veršů brněnské-
ho rodáka Josefa Suchého.

Všem přítomným se vystoupení líbi-
lo, děti byly za své výkony odměněny
mohutným potleskem. Vystoupení dětí
pěveckého kroužku a kroužku hry na
flétnu připravily p. uč. Lenka Kurdí-
ková, p. uč. Dana Matyášová a p. uč. Iva
Benušová.

Zdá se, že byla založena nová tradice
naší školy. Nutno podotknout, že děti
samy se do Brna na vystoupení těší.

Vánoční koncert v Brně

Vánoční koncert žáků klávesového oddělení ZUŠ
Fr. France ve Slavkově u Brna

S blížícími se Vánocemi se konal 20. prosince 2005 tradiční žákovský koncert v
místní základní škole.

Jakmile dětem skončilo vyučování, připravili jsme hudební nástroje, nachystali
židličky pro rodiče a oblékli se do svátečního oblečení. Poslední zkoušení, rozehrá-
vání a v 15.30 mohl koncert začít. A jaký byl program klavíristů a varhaníků?

Tréma byla znát, ale děti jsou bojovníci, a tak se s ní zdárně popraly. Věřím, že si
všichni přítomní (prarodiče, rodiče, sourozenci) vychutnali tóny malých hudebníků
a odcházeli příjemně naladěni.

Společně se tak můžeme těšit na konec školního roku, kdy žáci opět vystoupí se
svými nastudovanými skladbami. Lenka Kurdíková

Opravy v tělocvičně základní školy
V měsící srpnu a září 2005 byla provedena oprava tělocvičny základní školy.

Stavební firma pana Davida Lacíka provedla veškeré opravy omítky a stropu, firma
„Turlak“ pana Iva Turka tělocvičnu, šatny a vstupní prostory vymalovala včetně
nátěrů dřevěného obložení, které zajistil pan Jaroslav Bělehrádek.

Náklady na opravu činily 176 tisíc Kč. Mgr. Hana Krautová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ukončení 1. pololetí
školního roku

2005/2006 v ZŠ Otnice
31. ledna 2006 bylo žákům rozdáno

vysvědčení s klasifikací za 1. pololetí
2005/2006.

Školu navštěvuje 276 žáků, v 1.-5.
ročníku je 115 žáků, v 6.-9. ročníku 161
žáků.

S vyznamenáním prospělo na 1. stup-
ni 90 žáků, na 2. stupni 53 žáků, 2 žáci
měli z jednoho předmětu známku nedo-
statečnou.

Chování všech žáků bylo hodnoceno
známkou velmi dobrou.

V mimoškolní činnosti navštěvovali
žáci kroužek Hra na flétnu, kroužek
pěvecký, dramatický, odbíjené, zdravot-
nický. Jako nepovinný předmět se vyu-
čovalo náboženství.

V současné době připravuje výchovný
poradce přihlášky vycházejících žáků
k odeslání na střední školy a odborná
učiliště. Povinnou docházku končí 47
žáků v 9. ročníku, 2 žáci v 8. ročníku a 3
žáci se hlásí na víceletá gymnázia z niž-
ších ročníků.

V rámci reformy učebních plánů
základních škol bude od 1. září 2006
zahájeno vyučování cizího jazyka už od
3. ročníku. Jako první cizí jazyk se
doporučuje výuka anglického jazyka.

Mgr. Hana Krautová, ředitelka

Zápis do první třídy
V životě člověka jsou dny, na které

vzpomíná celý život.
Tímto dnem byl i 17. leden 2006.

Slavnostní byl pro malé předškoláky,
kteří byli u zápisu do 1. třídy pro školní
rok 2006/2007.

Děti plné očekávání přišly do vyzdo-
bené třídy, kde se jich ujaly s úsměvem
na rtech paní učitelky: Matyášová,
Veselá, Vojáčková a Halouzková. Tréma
dětem dlouho nevydržela, neboť se

1. Kateřina Peclová 1. ročník J. a M. Vlasatí - Housátka
2. Jiří Horák 1. ročník Klavírní škola č. 221, 223, etuda č. 2
3. Michaela Hofrová 2. ročník J. Snížková - Námořník
4. Šárka Kovářová 3. ročník J. a M. Vlasatí - Vážka
5. Aleš Florian 3. ročník J. Ullmann - Bluegrass
6. Kamila Ondrová 3. ročník J. a M. Vlasatí - Kozí charleston
7. Andrea Tichá 3. ročník L. Němec č. 23 - Valse
8. Domonika Rolková 3. ročník J. a M. Vlasatí - Motýl
9. Voltěch Marek 4. ročník J. Ullmann - Balada

10. Aneta Konečná 4. ročník Z. Fibich - Ukolébavka
11. Pavel Mynarčík 4. ročník L. Němec - Disco
12. Michal Šebesta 4. ročník M. Clementi- Sonatina
13. Jana Matoušková 4. ročník J. S. Bach - Preludium č. 3
14. Anežka Horáková 4. ročník F. Liszt - Lieberstraum,

W. Gillock - Capriccetto
15. Markéta Vojáčková 4. ročník H. G. Heumann - Greensleeves
16. Eva Benušková 5. ročník F. Chopin - Valse
17. Petr Matoušek 5. ročník L. Němec č. 39 - Mambo
18. Tereza Svíbová 5. ročník M. Clementi - Sonatina III. Věta
19. Lucie Tomanová 6. ročník A. Dvořák - Slovanský tanec (část)
20. Aneta Bublová 7. ročník B. Martinů - Kolombína tančí
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Kroužek odbíjené
Již více jak deset let mohou žáci

šestých až devátých tříd naší školy nav-
štěvovat kroužek odbíjené. 

Trénují a hrají vždy dvě hodiny odpo-
ledne po vyučování, letos je to každý
čtvrtek. Je to čistě dobrovolná činnost
žáků, a proto není důležité si klást hned
nejvyšší sportovní cíle. Cílem kroužku
je ukázat dětem, že kromě kopané exis-
tují i další zajímavé sporty. Začínáme
vždy třetí zářijový týden a to bývá vždy
obrovský zájem. Ne každý však najde
ve hře zalíbení. Ti, kteří vydrží chodit
do kroužku první měsíc, se pak většinou
vrací pravidelně až do ukončení školní
docházky v naší škole. Jde o to pochopit
kolektivní smysl hry a ne vidět jen sám
sebe. Pak to děti baví a odměnou každé-
mu je, co víc, než radost z výhry. A že
často strhnou ke hře i pana učitele, to ti,
kteří odbíjenou navštěvují pravidelně,
moc dobře vědí. Letošní školní rok nav-
štěvují kroužek převážně žáci sedmých
a devátých tříd. Rozhodně to není sport
jen pro chlapce; často se stává, že počet
dívek převyšuje počet chlapců.

Dosud největšího sportovního úspě-
chu dosáhli členové kroužku již před
více než třemi lety, kdy v okresním pře-
boru nenašli přemožitele a zvítězili.
Ještě dnes rád vzpomínám na skupinu
žáků vytvořenou kolem Roberta
Pšenáka, Leoše Bačíka a Ludvíka
Brávka, kteří tímto sportem žili.
Povedlo se jim skloubit kolektivní poje-
tí hry spolu s dobrou partou a natrénova-
nými zkušenostmi. A to je vlastně úče-
lem této hry, která nám přináší větší
radost ze hry i ze života.     Hynek Zavřel

rychle zapojily do vyprávění pohádky.
Byly velice šikovné při určování barev,
geometrických trvarů, písmen a číslic.
Na závěr potvrdily svoji šikovnost
namalováním pohádkové postavy nebo
člena rodiny. Jejich snažení bylo odmě-
něno dárečky, které zakoupila škola
a vyrobily děti pod vedením paní
vychovatelky M. Tomašíkové.

Děti byly pochváleny i od rodičů,
kteří bedlivým okem sledovali výkony
svých ratolestí.

Zapsáno bylo 17 dětí (13 z Otnic,
4 z Lovčiček) a od 5 dětí rodiče žádají
odklad školní docházky.

Malí muzikanti
Děti a volný čas, to je často diskutova-

né téma. Většina rodičů má snahu, aby
jejich děti využívaly co nejlépe svůj
volný čas. Daří se to jistě dětem, které
navštěvují v naší škole kroužek hry na
zobcovou flétnu.

Každké pondělí se schází 13 žáků 
z 2. a 3. třídy (z Otnic, Lovčiček,
Bošovic) v zájmovém kroužku „Hra na
flétnu“. Učí se zde hrát lidové písně,
koledy a různé pohádkové melodie.
V letošním roce malých flétnistů dokon-
ce přibylo a jejich pískání se často
ozývá i během přestávek v průběhu
celého týdne. Svědčí to o jejich chuti
hrát a dokazují, že mají zájem o hudbu,
lidové písně a pěkné melodie.

Hraním přispívají také ke svému zdra-
ví a správnému dýchání. Rodiče jistě
ocení, že kroužek je pro děti zdarma,
což v dnešní době není všude samozřej-
mostí. Své muzikantské schopnosti
předvedly děti v naší škole i v Brně, kde
společně s pěveckým kroužem vystupo-
valy ve vánočním programu.

Mgr. Dana Matyášová,
vedoucí kroužku

PODĚKOVÁNÍ
Vedení Základní školy Otnice
děkuje pořadatelům Dětského
maškarního plesu a Diskotéky pro
školáky za sponzorský dar formou
finančního příspěvku.

Mé oblíbené místo
Při každé návštěvě babičky, která

bydlí v Dambořicích, nemohu zapo-
menout na oblíbené místo, kam vždy
směřují mé kroky, které přitahuje vůně
lesů, louky a okolní přírody. Jelikož
okolí je opravdu nádherné, nemám jen
jedno vyhraněné místo, je jich víc.

Nejprve zavítám na starý zarostlý
židovský hřbitov. Zbytky pomníků
bývaly kdysi náhrobky tak krásné jako
paláce starých faraonů v Egyptě.
Brodím se zelenou trávou, hustou jako
perský koberec a s údivem vnímám
slabé švitoření, jako by i ti ptáci vědě-
li, že zpívat se tu nesmí, protože tu spí
svůj dlouhý hluboký sen Ti, jež kdysi
bývali urostlými muži s havraními
vlasy, snědými ženami s očima tak
černýma, že se do nich člověk bál
pohlédnout. Opatrně našlapuji
a tichounce procházím tím posvátným
kouskem země a v duchu se s nimi se
všemi loučím a vycházím malou zrezi-
vělou brankou ven. Má další cesta
vede hlubokým úvozem plným vyso-
kých divoce rostlých stromů, z nich
převažují švestky. Šlapu po hliněné
cestě a snažím se vyhýbat modrým
bobulkám spadeným ze stromů, ulá-
maným větvím a jarům, které za ta
dlouhá léta vymlela voda při velikých
divokých bouřkách, které tudy občas
proletí. Cesta končí a přede mnou se
otvírá překrásný pohled na lány zele-
najících se vinohradů s těžkými hroz-
ny vína schovávanými pod obrovskými
listy a přece vystavenými zlatým slu-
nečním paprskům, bez jejichž síly by
víno nebylo vínem. Jdu dál a přes
terasy plné zakrslých jabloní s graná-
tově zbarvenými plody vcházím do
listnatého lesíka, zvaného hájek a zde
teprve popouštím uzdu své fantazii
a říkám si, jak krásné to tady muselo
být, když  mí rodiče byli dětmi, jak  si
zde hrávali, běhali, jak byli spokojeni
a přemýšlím, proč každá vesnice
a víska nemá tak kouzelná místa,
v nichž se člověk s trochou fantazie
přenese do jiného světa. Vycházím
z lesíka, přede mnou zlatavé lány
obilí, nad hlavou nebe modré jako
moře a hřejivé letní slunce mi dokazu-
je, že má stále ještě sílu.

Jsem ráda, že zrovna mně bylo
dopřáno procházet se a obdivovat
zázraky přírody nám nepochopitelné
a někdy utajené. Ach, bože přírodo,
proč jsi tak mocná a ty, Moravo, tak
krásná…

Šárka Kadlecová 9. A
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U Parku, Na Kopci,
Za Drahy, Na Konci

Připadá vám v názvech těchto otnic-
kých ulic něco divného? Něco je špat-
ně? Ne? Pak je to v pořádku a dále
nečtěte. Vy, kteří si myslíte, že tiskař
chyboval při sázení velkých písmen, se
mýlíte.

Akademická Pravidla českého pravo-
pisu z roku 1993 a školní vydání nových
Pravidel českého pravopisu z téhož roku
zavádějí pravopisné podoby odlišné od
těch, která obsahovala Pravidla z roku
1958 a jejich reedice. A jedna z nich se
týká složených názvů ulic či restaurací.
V těchto případech píšeme velkým pís-
menem i slovo po předložce. Děti se to
učí, mladší se to učili, mladí si to zapa-
matují a ti dříve narození si budou
muset zvyknout; tak jako si zvykli na to,
že už nekupují „syrup“ a že v čele státu
nemáme „presidenta“. 

Á propós: Věřím, že se brzy vymění
informační cedule s chybnými názvy
výše zmiňovaných ulic v naší obci.

Dagmar Kovaříková

Školská rada
V souladu se zněním zákona číslo

561/2004 Sb. rozhodlo zastupitelstvo
obce o zřízení školské rady při Základní
a Mateřské škole Otnice. Členové zastu-
pitelstva na svém řádném zasedání roz-
hodli, že tato rada bude šestičlenná. 

1/3 budou tvořit členové pedagogic-
kého sboru, 1/3 zástupci zřizovatele
školy a 1/3 si budou moci zvolit zákon-
ní zástupci žáků. Z řad zastupitelů byli
zvoleni pan Pavel Mezuláník a Mgr. Jan
Novák. Za pedagogický sbor usednou
ve školské radě Mgr. Hana Veselá
a Mgr. Marie Bůbelová. Rodiče dětí si
v řádně svolaných volbách zvolili paní
Lenku Kurdíkovou a Ing. Věru
Řičicovou. Mezi kompetence školské
rady patří mimo jiné schválení výroční
zprávy školy, sledování a připomínko-
vání rozpočtu atd. První zasedání škol-
ské rady proběhne v měsíci březnu.

Výbor pro mládež a tělovýchovu

Vzpomínka na osvobození naší obce
Blíží se duben a s ním čas, kdy si připomínáme 61. rok od konce druhé, strašné

světové války. Naše obec byla osvobozena téměř na jejím konci a přesto odpor boju-
jících fašistických vojsk stále fanaticky vraždil. Jen za osvobození naší obce polo-
žilo svůj život 19 rudoarmějců a dva důstojníci v hodnosti nadporučíků. Jejich popel
je uložen na Ústředním hřbitově v Brně, v urnách č. 161 a 162. Pět otnických obča-
nů zemřelo na následky zranění po bombardování.

Nikdy na tuto historickou skutečnost nezapomínejme. A v těchto dubnových
a květnových dnech v duchu s úctou vzpomeňme. Ludmila Kaloudová

SOUTĚŽ
Dne 22. února 2006 se uskutečnilo okres−
ní kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce ve Vyškově. Naši školu reprezen−
tovaly žákyně Aneta Bublová, Barbora
Fialová a Pavlína Hornová. Barbora
Fialová obsadila krásné 1. místo a postu−
puje do krajského kola, které se koná 
21. března 2006.

BLAHOPŘEJEME A DRŽÍME PALCE!

Veverka
Drahomíra Tišerová

Veverka malinká,
s oušky jak štěteček,
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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Hned v úvodu bychom rády poděko-
valy otnickým myslivcům, kteří nám
v Dělnickém domě nechali krásnou
výzdobu z Mysliveckého plesu. V sále
provoněném jehličím jsme proto
nemohly zvolit lepší téma dětského
plesu, než-li „Mezi zvířátky“.

V sobotu 21. 1. 2006 jsme se spolu
s dětmi proměnily ve zvířátka a nechy-
běli ani myslivci. Celé odpoledne jsme
si společně hrály a tancovaly. Chvilkou
napětí bylo pro všechny v sále losování
bohaté tomboly od otnických organiza-
cí, sponzorů a rodičů. Na rozloučenou
jsme dětem zahrály kratičkou pohádku
O červené Karkulce.

Výtěžek z plesu činil 8 000 Kč.
Peníze jsme rozdělily mezi základní
a mateřskou školu, Domov LILA a cvi-
čení rodičů s dětmi.    Otnické maminky

Součástí dětského Maškarního plesu
byla výtvarná soutěž. Děti mohly kreslit
pastelkami libovolné zvíře či zvířata.
Této možnosti využilo celkem 40 dětí,
z nichž některé namalovaly obrázků více,
a tak jsem hodnotila 47 výkresů. Hod-
nocení jsem měla ztíženo tím, že některé
výtvory nebyly podepsány celým jmé-
nem nebo chybělo uvedení věku.

Výkresy obsahovaly domácí zvířata
(nejčastěji kočku), lesní zvěř (nejčastěji
lišku), exotická zvířátka, ptactvo ale
i motýly a berušky. Velmi pěkná byla
kočička tříleté Terezky Pokorné a čtyř-
leté Verunky Peškové; detailně propra-
covaný byl medvěd devítiletého Jirky
Volši. Originální byla želva Pepíka
Nedomy (6 let) a slon Jirky Vymazala
(5 let). Milá byla beruška tříleté Bar-
borky Daňkové ze Střelic. Nejzdařilejší

kresbu ze všech „výtvarníků“ nama-
lovala Lucinka Kaloudová (7 let),
která celkovým zpracováním překvapi-
vě zastínila i všechny starší děti.
Zvláštní uznání patří nejmladším malíř-
kám - Kamilce Karafiátové a Kamilce
Krausové, kterým jsou teprve 2 roky.
(Nejstarší účastnicí soutěže byla čtrnác-
tiletá Lenka Nehybová.)

A poněvadž se děti snažily, obrázky
byly hezké, zvířátka roztomilá.
Chválím, chválím, chválím a přeji všem
dětem hodně chvil pro práci s papírem
a barvičkami. Dagmar Kovaříková

Diskotéka pro školáky
ANKETA: „Co se ti líbilo/nelíbilo na
dětské diskotéce?“

„Super atmosféra!“
„Byly dobrý ty párky v rohlíku a bylo

to super. Moc se mi to líbilo.“
„Takový ty hvězdy na stropě byly jak

z doopravdické diskotéky.“
„Líbilo se mi, že jsme si mohli sami

vybrat písničku.“
„Jo, to máš pravdu! DJ byl dobrej,

ale mohl mít ještě jméno ne?“
„Mně se nejvíc líbilo, že tancovali

i kluci.“
„Nejlepší bylo, jak všichni tancovali.“
„Ta soutěž s jablkama.“
„Mně se líbilo to tancování s jablka-

ma na oku...“
„Dobrý bylo, že tam bylo jídlo a pití.“

Mezi zvířátky
Maškarní ples pro děti

„Jejda, za půl hodinky začíná diskoté-
ka, to musím jít, abych stihla chytnout
box!“ Stonožka Božka si zavázala sto
tkaniček a rozběhla se do kopce
k Dělnickému domu.

Vstupenku, se kterou měla slevu na
párek v rohlíku, hned uplatnila, protože
se při tom chystání na disku zapomněla
naobědvat. „Překvapilo mě,“ říkala
Božka, „jak hned při první písničce
všichni vstali a začali tancovat! To mně
to dá mnohem více práce, rozhýbat kaž-
dou nožku!“ Při soutěži ploužení s jabl-
ky mezi čely jsem porušila pravidla
a čelo vyměnila za záda. 

Zato slosování vstupenek mi přineslo
štěstí! Moje číslo vytáhli hned v pátém
pořadí, a tak jsem si mohla pochutnávat
na své brambůrkové výhře! Principem
další soutěže bylo prasknout balónek
uvázaný k noze svému spoluhráči. Ke
své smůle jsem byla diskvalifikována,
neboť jsem se svými sto balonky vznesla
a nikdo mi je nemohl prasknout. 

Spadla jsem až do další písničky po
špendlíkovém atentátu. Vyčerpáním
jsem padla a dívala se na strop, na
barevné tvary, které pouštěl pan DJ. Ale
to už na mě přišel zimní spánek a já se
probudím až na další diskotéce.

Stonožky ze 7. tříd

Na konec poděkování: Obecnímu
úřadu za bezplatné propůjčení prostor
Dělnického domu, všem dětem, které
odpoledne přišly. Markétě, Michale
a Anetě za pěkné taneční vystoupení
a všem, kteří se přišli pobavit večer.
Výtěžek činil 1400 Kč. Peníze jsme
věnovaly Základní škole v Otnicích.

Tak zase někdy příště! om
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Blíží se jaro a s ním i jarní úklid

Zima a půst jsou za námi!

Když končí dlouhá zima, jaro by mělo
začít velkým úklidem. Vše nepotřebné
a nadbytečné, co doma nacházíme,
vymeteme a odneseme do kontejnerů.
Bohužel tomu tak vždy není. Vždyť ve
větrolamu končí nejeden televizor,
rádio, kamna a další přebytečný odpad.
Jsme lidé světaznalí, a proto jsme
a buďme pro osvětu naší zvěře příno-
sem. Věříme, že při letošním jarním
úklidu dokážeme, že doma uklízíme tak,
že veškerý odpad dáme do kontejneru.
Doufáme, že přírodu si čistou uchováme
a s radostí se pak do ní podíváme.

Pátou postní nedělí je tvz. Smrtná.
Vynášení Smrti (Moreny, Mařeny
Smrtholky), kterou představovala figurí-
na ze slámy ověšená vaječnými skořáp-
kami a prázdnými makovicemi symbo-
lizující neplodnost ( nemoc).

A starý rok. Ženy ji vynášely a házely
buďto ze srázu do vody, nebo ji pálily či
zakopávaly. Zpátky pak přicházely
dívky s opentleným  májíčkem předsta-
vujícím příchod nového ,nadějného,
veselého a plodného jara. Protože děv-
čata obcházela s „novým rokem“ stave-
ní a koledovala - nosila dobrou zprávu,
říkalo se tomu  „holčičí koleda“.

Květná neděle 
Poslední, šestou nedělí je Květná,

Beránková nebo také Palmová.
Palmovými ratolestmi byl vítán Kristus
v Jeruzalémě. U nás palmu nahradila
jíva. Kočičky vysvěcené právě na
Květnou neděli byly podle lidové pově-
ry ochranou proti mnoha nepřízním
osudu, které mohl následující rok při-
nést. Pěkným zvykem bylo, že jako dáv-
nému Novému roku měl mít tento den
každý na sobě něco nového.

Škaredá středa
Škaredá „Sazometná či Smetná“ stře-

da, přezdívalo se jí tak proto, že se prý
Jidáš tou dobou škaredil  na zrazeného
Krista. Kdo se pak na škaredou středu
mračil, škaredil se už po celý rok a nic
se mu nezdálo dost dobré. Sazometná
má blíž k našim hospodyňkám. Tehdy
se vymetaly komíny a následně se smý-
čilo, bílilo a mylo. Dnes tomu říkáme
jarní úklid.

Velikonoční třídění 
Předvelikonoční postní doba končí!

Na Zelený čtvrtek  se naposledy rozezní

V jarních měsících budou v obci při-
stavěny kontejnery jak na úklid
z domácností, tak na stavební suť. Při
této příležitosti žádáme občany, aby tyto
kontejnery rozlišovali. Ledničky, televi-
ze a další se budou odebírat v měsíci
dubnu. Nebezpečný odpad budou odebí-
rat vyškolení pracovníci RESPONA a.s.
Vyškov.

A proto věříme, že uspokojíme všech-
ny pořádkumilovné občany. Děkujeme
za spolupráci a za pochopení.

Výbor soc. zdravotní

kostelní zvony. A pak odlétají do Říma.
Jejich zvuk nahrazují řehtačky a klapač-
ky chlapců. Tento den platil zákaz práce
s ostrými nástroji, aby se o ně duše zem-
řelých, které přiletí na návštěvu ke svým
pozůstalým, neporanily. Velký pátek je
ve znamení velkého očišťování v blaho-
dárné „novoroční“ proudící vodě, ráno
ještě před východem slunce. Velko-
páteční voda zahání nemoc a probouzí
naši krásu. Ženy brzo ráno vymetaly
stavení a metlu pak pustily po vodě, aby
se z domova odstěhoval všechen hmyz.
Nesmělo se hýbat se zemí, o níž se věři-
lo, že ještě spí. Ale pozor už je „samo-
druhá“! Myslelo se, že ona plodivá síla
země může přejít na člověka. A pak je tu
ještě magická moc země plná čar a kou-
zel, která právě na Velký pátek otevírá
a vydává své poklady, jak to popsal
Karel Jaromír Erben ve své nádherné
baladě Poklad.

Hlavní velikonoční svátek 
V současnosti se v tento den s oblibou

vysazují ovocné stromky s důvěrou, že
budou dobře rodit. V křesťanské liturgii
je Velký pátek dnem hlubokého smutku,
věřící si připomínají Kristovo ukřižování.
Bílá sobota - je pro křesťany dnem bdění
u Kristova hrobu. Doba přípravy  na vel-
kou noc - Zmrtvýchvstání. Zapa-loval se
nový, čistý oheň a opalovalo se na něm
dřevo, které pak chránilo dům i pole. Při
večerním zvonění (zvony se již vrátily
zpátky z Říma, jak se říká, kam odešly)
hladily ženy rukama od kyprého těsta
z velikonočních mazanců stromy, aby
v následujícím roce dobře rodily. 

Boží hod velikonoční
S Velikonoční nedělí přichází vzkříše-

ní a začíná další cyklus - tentokrát pade-
sátidenní - radostí, hojnosti a naději.

Radují se zvony a lidé se veselí. Boží
hod velikonoční představuje hlavní svá-
tek. Na ranní mši se světily potraviny
(vejce, mazance a nádivka). Jedly se
symbolicky ještě před obědem a přidá-
valy se i do krmiva pro zvířata. Věřilo
se, že co se tento den posvětí, o to nebu-
de během následujícího roku nouze. Už
v neděli navštěvovaly děti s pomlázkou
své kmotry a koledovaly si o pamlsky
i peněžní dary. Byl to čas na poslední
přípravu symbolů obrozující se přírody,
jejich plodivých sil a nového života -
barevných vajec. Mimořádný význam
měla vejce červená (barva životodárné
krve), ale i zelená představující svěžest
mocné přírody. Žlutá to je sluneční
energie. Symbolika ornamentů je nevy-
čerpatelná.

Koledy, pomlázky, barevná vajíčka,
piškotoví beránci a mazance.

A je tu konečně Velikonoční pondělí
s dobrou náladou, veselou pomlázkou
(mrskačkou) či koledou! Klasickou
nadílkou bývala vajíčka a nějaké ty slad-
kosti. V naší spotřební době k nim přibý-
vají i koledy daleko „hodnotnější“ -
penězi počínaje a drahými dárky konče.

Pomlázka - mužská
Dopoledne platí tzv. mužské právo.

Pomlázkou, pletencem z mladých vrbo-
vých proutků nahoře svázaným  pestro-
barevnou stužkou, se musí neustále
pohybovat (čepejřit), nebo to dodává
svěžest, čipernost. Šlehají se ženy.
Vyšleháním na ně mají tyto vlastnosti
(svěžest, mladost) pak přecházejí.
Dotyk pomlázkou měl i rituálně magic-
kou moc. Tak jako polibek slunečního-
paprsku dává vegetaci růst, šlehnutí zla-
tým proutkem vnáší život, vrací zdraví
a dbí nad plodností. Dívky se „vykupo-
valy“ chlapcům dárkem. V minulosti to
byl červený šátek s vajíčky. Proč červe-
ný, to už jsme si řekli: je to barva ener-
gie, života a krve. Velikonoční vajíčko
bývalo i důležitým poslem lásky a hrálo
jedinečnou „domlouvací“ roli. Poslat
chlapcovi kraslici (krásný červený
šátek) znamenalo nabídnout svou lásku,
což vlastně nijak jinak dívka nemohla.

Ženské právo
Odpoledne mužské právo končí.

Nastupuje právo ženské, kterému se říká
polévačka. Vládu berou do svých rukou
ženy a dívky. Kořeny má stejně jako šle-
hání pomlázkou. Čerstvá studená voda
je vláha, kterou potřebuje příroda, aby
mohla rodit, a muži, aby byli svěží. Je to
opět rituál plodnosti.

Výbor soc. zdravotní
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OSMISMĚRKA

DOPLŇOVAČKA

Připravila
Eliška Nováková

DĚTI DĚTEM
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Mezinárodní den dětí se 1. června
slaví od roku 1950. 

Děti jsou naše budoucnost a na nich
záleží, jaká bude. Proto je důležitá jejich
výchova, vzdělávání, hodnoty. 

V dnešní uspěchané době, v době
honby za penězi, je důležité věnovat
dětem pozornost. Věříme, že většina
svým dětem dává lásku a bezpečí, ale
buhužel jsou tu také děti, kterým se
klidný domov nedostává. Naštěstí se
najdou lidé, kterým osud zanedbaných
dětí není lhostejný. Lidé, kteří zakládají

nadace a jejich prostřednictvím pomá-
hají potřebným. Až budete Mezinárodní
den dětí slavit u Vás doma, nebo se vydá-
te do kina, či se zúčastníte Dětského dne,
vzpomeňte, že takové radosti bohužel
neprožívají všechny děti. Domníváme
se, že právě 1. červen by mohl být tako-
vým zamyšlením a skutkem pomoci.
Třeba libovolnou částkou poukázanou
na účet některé z nadací pomáhajícím
právě dětem. My jsme se rozhodli Vám
představit Nadaci Naše dítě. 

Výbor pro mládež a tělovýchovu

Hlavním posláním Nadace Naše dítě
je péče o ohrožené děti, které se ocitnou
v obtížné životní situaci. Nadace se
snaží dlouhodobě pomáhat:
- dětem z problémových rodin a dětem

v ústavní výchově (dětské domovy,
kojenecké, diagnostické, výchovné
ústavy)

- dětem zneužívaným a týraným
- dětem mentálně a fyzicky handicapo-

vaným
a to především formou:
- přímé finanční podpory (granty, indi-

viduální žádosti)
- osvětové činnosti (vydávání publikací

a letáků, pořádání kampaní)
- prosazování legislativních úprav smě-

řujících k zlepšení systému ochrany
dětí.

Nadace Naše dítě si přeje, aby
v České republice ubylo dětských slz
a přibylo usměvavých dětských tváří.

Lásku a bezpečí všem dětem!
Děkujeme všem sponzorům, dárcům

a podporovatelům Nadace Naše dítě za
pochopení a laskavou finanční i jinou
pomoc, díky které můžeme pomáhat
dětem v krizových situacích. Příspěvky
je možno nadaci posílat následujícím
způsobem:
- bankovním převodem:

Čísla sbírkových účtů ( povolených
dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřej-
ných sbírkách ), pro všechny dárce
z řad fyzických i právnických osob:
ČSOB, a. s., Praha 8,
číslo účtu: 3300033/0300
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, Praha 1,
číslo účtu: 19-8405030247/0100 

Číslo účtu, na který jsou přijímány
finanční dary na základě uzavřené
darovací smlouvy:
ČSOB, a. s., Praha 8,
číslo účtu: 2388483/0300
Číslo účtu pro dárce - klienty
eBanky, a. s.:
eBanka, a.s., 139137001/2400
Číslo účtu pro dárce - klienty
Poštovní spořitelny:
ČSOB, a.s.:
číslo účtu: 102310755/0300

- poštovní poukázkou:
Nadace Naše dítě je registrována
u Obvodního úřadu v Praze 8 dne 
1. 10. 1993
pod č. 20265/93-306-2176/601
a zapsána u Krajského obchodního
soudu v Praze v odd. N, vložce č. 57.
IČO: 6016 6754 
DIČ: CZ60166754 (nejsme plátci
DPH) 
Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95,
181 21 Praha 8
Dárci, kteří přispějí finančním darem

Nadaci naše dítě, si mohou uplatnit tato
daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby - od základu daně si
lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých
na veřejně prospěšné účely, pokud úhrn-
ná hodnota darů za rok přesáhne 2% 
ze základu daně nebo činí alespoň 
1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maxi-
málně 10% ze základu daně. (§ 15 odst.
5 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních
z příjmu)

Právnické osoby - od základu daně,
sníženého dle § 34 zák. o daních z příj-
mů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud
hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč.
V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již
sníženého základu daně. Tento odpočet
nemohou uplatnit poplatníci, kteří
nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák.
č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příj-
mu).

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

NADACE NAŠE DÍTĚ

Už je tu ten správný čas, Dětský den chystáme zas! V sobotu 3. června 2006 na hřiš-
ti. Odpoledne plné her a zábavy pro všechny děti, jejich rodiče a prarodiče. Těšíme
se na Vás! Otničtí volejbalisté
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Vánoční turnaj ve florbale
Již po šesté uspořádali místní vyzna-

vači florbalu „Otničtí Majoři“ spolu se
základní školou, panem učitelem Jiřím
Holubem, vánoční florbalový turnaj.

Tradičně 26. prosince 2005 se sešli
mladí sportovci v sále školy, aby se
utkali o putovní pohár. V tomto ročníku
se vytvořila pouze čtyři družstva ze
zástupců 5., 6., 7. a 8. tříd. 

Zahrál si každý s každým, podle
výsledků pak bylo utkání o třetí a první
místo. Umístění jednotlivých družstev:
4. místo - 7. třída, 3. místo - 5. třída,
2. místo - 6. třída a na první místě se po
napínavé bitvě umístili žáci 8. třídy.
Nejlepším gólmanem se stal Radek Švá-
benský (jediný zástupce z devítky - chy-
tal za páťáky) a nejlepším střelcem
Michal Svoboda. 

Již teď se těšíme na další ročník!
Sportu zdar a florbalu zvlášť !!!!!

„Otničtí Majoři“

Dne 16. prosince 2005 pořádali otnič-
tí vyznavači zimních sportů jednodenní
lyžařský zájezd do rakouského alpského
střediska Stuhleck. Zájezdu se zúčastni-
lo 44 osob.

Kvalitní a dobře upravené sjezdovky
jsou zde samozřejmostí. Ovšem také
občerstvení pana Vokála bylo velice
kvalitní.

Protože se většina účastníků nemůže
stále nabažit ideálních lyžařských pod-
mínek, připravuje se další zájezd 11.
března 2006. organizátoři

S probouzejícím se jarem začne
zájem o sportovní aktivity na tenisových
kurtech. Novou správkyní je paní
Matoušková. Tel.: 607 619 783
Poplatky - za 1 hodinu na kurt:

Děti do 15 let   místní cizí
Tenis, nohejbal 20,- 40,- 80,-
Týmové sporty 60,- 100,-
Při pronájmu hřiště s použitím umělého
osvětlení se sazba zvyšuje o 50 Kč.
Od správce lze zapůjčit tenisovou rake-
tu za 20 Kč/h a míčky za 15 Kč/h.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD

Tenisová škola
V letošním roce (na počátku dubna)

provedeme prostřednictvím místní
základní školy znovu nábor a věříme, že
získáme další zájemce. Hrací dny oddí-
lu zůstanou stejné jako loni: úterý
a pátky od 17, případně 18 hodin.
Tréninky žactva povede opět Marek
Šebeček a Jaroslav Salajka ml..

ZIMNÍ FOTBALOVÝ
TURNAJ

Vážení sportovní přátelé,
letos poprvé se u nás hraje fotbal
i v zimě! Soboty a neděle jsou od rána
do večera zaplněny fotbalovými zápasy.
Určitě si většina z Vás nenechá ujít
nedělní odpoledne, kdy hraje náš Atým.
Máme radost, že i na další zápasy se
rádi přijdete podívat.

Zimnímu turnaji předcházelo zakou-
pení malé mechanizace pro zimní i letní
údržbu hřiště a nápojový automat.

Za spolupráce s obecním úřadem se
podařilo obsadit místo správce areálu,
což je naprosto nezbytné na takové
sportovní zařízení. Naplánovat se dá
všechno, ale realita je jiná. Počasí se
letos předvedlo, sněhu jak na horách,
mrzlo jak za polárním kruhem
a v Otnicích se hraje fotbal. Do povědo-
mí sportovní veřejnosti se začínáme
prosazovat tak, že k nám jezdí trénovat
i prvoligové kluby. O pronajímání naše-
ho hřiště je opravdu veliký zájem, a je
někdy těžké najít volné hodiny podle
jejich požadavků. 

Na hodnocení je ale příliš brzy, máme
před sebou ještě celý měsíc a s počasím
to člověk nikdy neví.

Na závěr chci poděkovat všem vedou-
cím družstev, všem hráčům, členům
výboru oddílu kopané, kteří se podílí na
sportovní a organizační činnosti našeho
oddílu, ale také všem těm, kteří pomá-
hají při odklízení sněhu na hřišti ve
svém volném čase. Bez tohoto nadšení
by se nemohla nikdy taková akce usku-
tečnit. Pavel Pažebřuch,

předseda oddílu kopané
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Z webových stránek okolních obcí se nám nejvíce líbily stránky Těšan a Žatčan.
Pozvánky na akce:
Těšany 9. 4. 2006 Otloukej se, píšťaličko

- vystoupení dětí, ukázka lidových zvyků,
výroba kraslic, píšťalek atd.

- více info na tel.: 544 248 337
Milešovice 20. 5. 2006 2. babské hody, které se konají v kulturním

areálu za budovou Obecního úřadu Milešovice
Újezd u Brna 3. 6. 2006 120. výročí Hasičského sboru

4. 6. 2006 Dětský den
Těšany 10.-11. 6. 2006 Barnabášské hody

- více info na tel.: 544 248 390

...místní rozhlas by mohl vysílat
v pravidelnou dobu, kdy malé děti
nespí a až jsme doma z práce, např.
každý den v 9 a v 16,30 hodin (vyjma
hlášení o přijíždějících prodejcích)...

...vítání občánků by mělo probíhat
čtvrtletně (případě po čtyřech až pěti
dětech), nikoliv takhle hromadně ve
velkém; ať si to rodiče, babičky,
dědečkové a všichni ostatní příbuzní
patřičně užijí...

...kdy už se konečně spraví obecní
chodníky? Jsou v katastrofálním
stavu a teď, co taje to množství sněhu,
tvoří se obrovské kaluže a nedá se po
nich projít suchou nohou...          -red-

Město za humny
Újezd u Brna povýšil na město. Od

14. prosince 2005 máme město za
humny.

Újezd u Brna městem nikdy nebyl,
v roce 1909 se stal městysem. O tento
status však v roce 1948 přišel, stejně
jako další obce v zemi. O navrácení
tohoto titulu už nežádali a rovnou se
rozhodli pro získání statu města. A to se
jim také povedlo, také díky splnění
jedné z podmínek dovršení tří tisíc oby-

vatel, kterého dosáhli i pomocí nových
bytů, kterých postavili téměř sto dvacet.
S povýšením ovšem souvisí i povinnos-
ti. Změna cedulí a razítek a především si
zvyknout, že nebudou vystupovat jako
vesnice, ale město. Ale to jsou určitě
docela příjemné starosti. Popřejme
našim sousedům, ať jim jejich město
vzkvétá, a my buďme rádi, že bydlíme
na vesnici, vždyť to je přece trend dneš-
ní doby!

(P.S.: Pane Tichý, blahopřejeme!)
red (čerpáno z MFdnes 9.12.2005)

Velké ucho
aneb

Vyslechly jsme v ulicích

IDS JMK
Na sklonku loňského roku odvysílala

Česká televize v Jihomoravském večer-
níku reportáž o integrované dopravě
našeho regionu. Informovala o nespoko-
jenosti občanů, kteří si nezvykli od září
na nový dopravní systém s přestupy.
K této situaci se vyjadřoval i starosta ze

sousedního Újezdu u Brna i Velkých
Hostěrádek.

Přesto se najdou i ti, kteří si nestěžují,
ba naopak: např. si pochvalují, že ušetří
čas za dřívější cestu na Zvonařku.
Vyhovuje jim příjezd i odjezd z centra.
Dopravní podnik v závěru reportáže při-
slíbil, že se bude stížnostmi na IDS
JMK zabývat a řešit situaci ke spokoje-
nosti cestujících. Nechme se překvapit.

Otnice 485, telefon: 731 563 702
Po-Pá   5-10  16-19

So   7-11  17-19
Ne   17-19

DVD Novinky ÚNOR - DUBEN 2006

ČERNÝ ÚSVIT - S ním jediným tero-
risté nepočítali, hl. role S. Seagal

KURÝR 2 - Ten nejlepší je zpátky ve
hře

JESKYNĚ - Do některých míst by člo-
věk neměl chodit

DVANÁCT DO TUCTU 2 - Chcete
více zábavy, máte ji mít, hl. role S.
Martin

EVROPSKÝ GIGOLO - Jeho cena už
nemůže být nižší, hl. role R.
Schneider

Mr. A Mrs. SMITH - Chytré a sexy, hl.
role B. Pitt a A. Joolie

TĚŽKÁ VÁHA - Na základě pravdivé-
ho příběhu, hrají R. Crowe a R.
Zellweger

TEMNÉ VODY -  Některé ze záhad je
lepší neodhalovat

PŘEPADENÍ 13 OKRSKU - Pokud
chtějí přežít, musí se spojit s vězni

OSTROV - Výtečné sci-fi
VÁLKA POLICAJTŮ - G. Depardie

ve francouzkém trihleru
8 MM 2 - Lepší než jednička

Každý měsíc minimálně 15 nových
titulů na DVD!!!

Videopůjčovna
u KOUZELNÍKA

CO SE DĚJE V SOUSEDSTVÍ
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Otničtí vinaři Vás srdečně zvou na

7. VÝSTAVU VÍN
v neděli Velikonoční od 9 hodin

v sále Dělnického domu.

Od 14 hodin bude hrát
k poslechu i tanci
cimbálová kapela.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 23 − březen 2006

30. dubna 2006

Pálení čarodějnic
Hospoda na Pančavě

13.-14. května 2006

Prodejní výstava květin,
zeleniny, okrasných

dřevin a ovoce
v budově

Základní školy Otnice

14. května 2006

Srdečně zveme všechny maminky, babičky,
ale i všechny ostatní na

DEN MATEK,
který se uskuteční v sále ZŠ v Otnicích.

20. května 2006

Otnický bloček
volejbalový turnaj

20. května 2006

Pohár starosty obce
Sdružení dobrovolných hasičů Otnice

3. června 2006

DEN DĚTÍ
Odpoledne plné her a zábavy na hřišti.

10. června 2006 Rybářské
závody
pro děti do 15ti let

28

KINO OTNICE
17. března 2006 20 hod.

DĚJINY NÁSILÍ
Napínavý snímek o náhlých hnutí osudu a o lidech, kteří mu
pomáhají v režii jednoho z kultovních režisérů Davida
Cronenberga. Hrají: Viggo Mortensen, Maria Bello, William
Hurt, Ed Harris a další. USA 2005, thriller, 92 minut.
Přístupno od 15 let. Vstupné 40 Kč.

duben 2006

ANDĚL PÁNĚ
Padlí andělé, dobrosrdeční hříšníci a úkol, který se zdá být
skoro nesplnitelný..., naštěstí v pohádkách se vždycky
všechno v dobré obrátí. Veselá rodinná podívaná plná laska-
vého „svatého“ humoru. Režie: J. Strach, hrají: I. Trojan,
J. Bartoška, K. Issová, O. Navrátil, J. Somr a další. ČR 2005,
90 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 40 Kč.

24. března 2006
Vítání jara se světluškami

Lampionový průvod
k rybníku

Při nepřízni počasí bude akce přesunuta
na další termín.

12. dubna 2006

Velikonoční laťka
Základní škola Otnice

16. dubna 2006

17. dubna 2006

Velikonoční pochůzka
po vesnici

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

24. dubna 2006

RELACE
K OSVOBOZENÍ OBCE


