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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
i já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, jenž mi v loňských komunálních vol-

bách do zastupitelstva obce projevili důvěru a dali svůj hlas. Díky vám nyní zastávám
funkci místostarosty Otnic.

Je to práce úplně jiná, než kterou jsem do loňského podzimu vykonával. Proto dě-
kuji za vaše strpení při začátečních chybách, které se mi jako každému začátečníkovi
přihodí. Např. hlášení do místního rozhlasu.

Poděkovat bych chtěl také bývalé místostarostce Anně Lattenbergové za zaško-
lení a předání její dosavadní práce, včetně předání úkolů činností pro následující 
období. Pavel Muric, místostarosta Otnic

Na konci února nastala v naší jídelně svízelná situace. Onemocněly paní kuchařky,
včetně vedoucí kuchařky. Otnická školní kuchyně vaří nejen pro místní mateřskou 
a základní školu, ale i pro mateřskou školu v Lovčičkách. 

V této nelehké situaci nám velmi pomohly Božena Luňáčková a Ludmila Dra-
bálková (t.č.v důchodě), které několik dní zvládaly provoz kuchyně prakticky samy.
Jen díky nim jsme nemuseli omezit provoz školy. 

Za obětavost a pomoc v této obtížné situaci jim za kolektiv základní a mateřské
školy patří upřímné poděkování.

Hynek Zavřel, ředitel MŠ a ZŠ Otnice

Ve Zpravodaji č. 42 děkuje Dagmar Kovaříková mnohým z nás občanů za ochotu
a obětavost podílet se na pestrosti života u nás v obci.

My občané bychom chtěli naopak poděkovat redakční radě Zpravodaje, že to naše
snažení pečlivě zapisuje, aby ti, co přijdou po nás, se toho spolu se zápisy z kroniky
o nás dozvídali co nejvíc, protože jak už dávno řekl Lord Byron: „Naše pobývání na
tomto světě je k tomu, abychom tvořili a těšili se z radosti jiných.“

Poděkování patří tedy jmenovitě Dagmar Kovaříkové, Daně Sekaninové a Zdeňce
Křivánkové. Ať se daří jako dosud! Ludmila Kaloudová

Když už mám možnost svěřit své myšlenky našemu Zpravodaji, tak bych touto ces-
tou chtěla poděkovat našemu obecnímu zastupitelstvu, že ve snaze nás ochraňovat
před ne řídkými nájezdy lapků, doporučilo dobře svá obydlí zamykat. 

Jen pochybuji, zda je to účinná ochrana před těmito vykutálenci, kterým žádný
zámek překážkou není. 

Nechtělo by to ochranu v přítomnosti dobře vybavených policistů?
Ludmila Kaloudová
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Bylo moc milé pročítat slova článků, jenž jste nám v poslední době zaslali. Za
všechny textové i fotografické příspěvky děkujeme. 

Prohlížením a tříděním na nás dýchl opar dobrodiní. Nejen díky adventnímu času,
ale především pro milá slova děkovná. Dokážete ocenit snahu a práci jiných pro
druhé. Dokážete ve svých článcích pochválit pořadatele, vedoucí kroužků, oddílů, ale
i děti. 

Avšak v naší obci není jen dobro. Opar dobrodiní se rozplývá. Zlo v podobě pa-
chatele či pachatelů trestných činů tu je: odřezaný vánoční stromek ze zahrady Dět-
ského domova Lila, krádež v rodinných domcích, odcizení věcí ze zahrad, úmyslné
lámání nově vysazených stromků. 

Nežijeme v pohádce, kde dobro vítězí nad zlem. Časy, kdy nebylo třeba zamykat,
nebylo třeba obávat se prohodit pár slov s neznámým kolemjdoucím, kdy nebylo třeba
strachovat se o děti po cestě ze školy, jsou nenávratně pryč. 

A tak nás těší, že alespoň na chvíli vítězí děkování nad spíláním, což dokazuje níže
uvedená rubrika Poděkování. Naším skromným přáním je, aby zla ubývalo a dobra
přibývalo. Nejen v Otnicích. Dagmar Kovaříková
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OMLUVA
V minulém čísle Otnického zpravodaje

byla v článku Osobnost Františka Rafaje
na straně 10 uvedena chybně jména kro-
nikářů. Správně má být Ignác Jakob, Au-
gustin Motal, Ladislav Kutloch a Jan
Jedlička. Za nedopatření se omlouváme.

-red-

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 25. 5. 2011

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM ČASEM

Štěpánské opékání selete
Svátek svatého Štěpána měl odpradávna v li-

dové tradici velký význam. Druhý svátek vá-
noční byl typický obchůzkami příbuzných
s přáním štěstí a zdraví. Nejčastěji se k obědu
podávala pečená husa s knedlíky a se zelím.
Nejen návštěvy blízkých, ale i dobrá pečeně na
Štěpána přetrvávají dodnes.

Letos v Otnicích štěpánská pečeně náramně
voněla od rybníka Pod Poltňou. Sdružení otnic-
kých rybářů navázalo na tradici Oty Dra-
bálka ml. a pozvalo širokou veřejnost. A tak kdo
neodjel za příbuznými a neodolal rybářské sva-
toštěpánské pečeni, nelitoval. Dobrovolníci z řad
rybářů a jejich rodinných příslušníků nenechali
nic náhodě – už od časných ranních hodin vše
pečlivě připravovali. Občerstvení, svařák a sa-
mozřejmě výtečnou pečínku. I přes velký mráz
se u rybníka příchozí shromažďovali od brzkého
odpoledne. Popíjeli skořicový mok, zdravili se s ostatními, ochutnávali pečeni. Možná odcházeli promrzlí, ale s úsměvem, a všichni
si popřáli klidné svátky. 26. prosinec, svátek svatého Štěpána, se v Otnicích opravdu vydařil. -red-

Zcela netradiční dílničku pro tvo-
řivé děti zorganizovala Lenka Slou-
pová. 15. prosince 2010 pozvala do
Sadu včelaře Vladimíra Magdu
z Velešovic. Přivezl s sebou voskové
plásty a silikonové formy na výrobu
svíček z včelího vosku.

Dětem ukázal jemnou práci při
válení plástů kolem knotu. Všechny
si pak výrobu „včelích“ svíček vy-
zkoušely. Svíčky dozdobily červe-
nozlaté stužky. Během tvoření se
pan Vladimír rozpovídal o zajíma-
vém koníčku včelařů. A nezůstalo
jen u výroby svíček. 

Děti nezahálely a tvořily
i originální vánoční přání
s přírodní kometou. Hvězdu
komety vykrojily z vosko-
vého plástu a „komeťácký
ocásek“ vysypaly skořicí. 

Centrum volného času tak
nádherně vonělo medem
a skořicí. Za své snažení si
děti odnesly andělíčky z vče-
lího vosku, ozdoby na vá-
noční větve, jenž během
tvoření ručně vytvářel pan
Vladimír Magda a šikovným
dětem věnoval na památku.

Dagmar Kovaříková
Foto: Lenka Sloupová

Tvoření
v Otnickém Sadu

Foto: Dana Sekaninová
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Odpoledne 6. ledna 2011 byli rodiče Koťat pozváni na školkové koledování.
Tříkrálová koleda je dávnou tradicí. Původně ji vykonával kantor se svými žáky, později kněz s ministranty a někdy i s kostel-

níkem. Chodili dům od domu, zpívali a žehnali všem lidem navštívených domů. Děti se jako koledníci začaly na venkově obje-
vovat později. Jejich kostýmy tvořily většinou dlouhé bílé košile a papírové koruny. Podoby tříkrálové koledy se měnily, lišily se
počtem koledníků, zpívanými i recitovanými koledami. Mnohdy se koledování blížilo jednoduché divadelní hře.

Otnické děti samy přišly s nápadem zahrát si na koledníky, když jim paní učitelka vyprávěla historii koledování. Chtěly tak ro-
dičům a prarodičům ukázat, jak i ony umějí zpívat „Přišli jsme k vám na koledu …“

V jednoduchých, ale půvabných kostýmech za hudebního doprovodu třídní učitelky Veroniky Škrhákové si zahrály koledníky.
Zazpívaly, s proutěným košíkem obcházely přítomné. Ti je obdarovali sladkostmi a drobným finančním obnosem. Tříkrálové ko-
ledování koťátek bylo odměněno uznalým potleskem. Dětem při pohledu na bohatou koledu v košících zářila očka. I ony měly
radost, že se jejich vystoupení líbilo. A protože si pamatovaly z vyprávění paní učitelky, že s koledou je třeba se rozdělit s chu-
dými a s těmi, kteří ji potřebují, svolily, že se také rozdělí. Následující dopoledne zanesly vykoledované korunky dětem do Dět-
ského domova pro postižené děti Lila. Malá koťata ani netuší, kolik srdcí potěšila. Dagmar Kovaříková

Vánoční čas ve třídě Broučků
I v MŠ Otnice děti prožívaly předvánoční a vánoční

čas výrobou adventního věnce, zdobením šatny, třídy 
a vánočního stromečku. 

Na zahradě mateřské školy si děti připravily roz-
svěcení vánočního stromu s programem.

K poznávání zvyků v dřívějších dobách jsme využili
knihy Josefa Čapka „České Vánoce“, která nás prová-
zela po celý prosinec a začátek ledna.

Po vánočních svátcích jsme vánoční čas završili
svátkem Tří králů. Byl to také poslední vánoční ko-
lednický svátek. Ptala jsem se, zda se byly děti s rodiči
nebo prarodiči podívat ve zdejším kostele na betlém.
Byla jsem překvapena, z 20 dětí betlém nezhlédl
nikdo. Domluvila jsem si pomocí místostarosty pana
Murice návštěvu zdejšího kostela hned příští den 
7. ledna 2011. 

Touto cestou děkuji panu faráři Mgr. Buchtovi, který
nám umožnil návštěvu. Děti při vstupu téměř nedý-
chaly, když viděly nádherně vyzdobený kostel. Sledo-
valy betlém - Marii, Josefa a Ježíška uloženého
v chlévě v jesličkách ovinutého v plenčičkách, pastýře
a tři krále, kteří nesli dary. Z domova si děti přinesly
penízek a vhodily jej černouškovi do kasičky, který
jim po vhození mince zakýval na poděkování hlavič-
kou. Po prohlídce jsme se posadili do lavice a zazpí-
vali písně Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma,
Narodil se Kristus Pán. Děti Ježíškovi přinesly ob-
rázky, které samy nakreslily.Na závěr jsme si společně
vyfotografovali a s krásnými zážitky se vraceli do MŠ.

Dagmar Urbánková

Jak koťata koledovala

Foto: Dagmar Kovaříková
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Tříkrálová
sbírka

Svátek tří králů uzavírá vá-
noční období a je spjat s Tří-
královou koledou. V tuto dobu
se koná největší dobrovol-
nická akce u nás „Tříkrálová
sbírka“. Koledníci převlečení
za Kašpara, Melichara a Bal-
tazara obcházejí domy, zpí-
vají, přejí vše dobré. Na dveře
či rám dle starého zvyku píší
písmena K+M+B a letopočet.

Letošní koledování po Otni-
cích v sobotu 8. ledna 2011 si
rozdělily čtyři skupiny dobro-
volníků: Antonín Jedlička,
Zdeněk Procházka a Michal
Jelínek, Jakub,Petra a Pavel
Mezuláníkovi, Marta Jedlič-
ková, Miluška Jelínková a Magda Mezuláníková a Jan Baráček, Lukáš Šimbera
a Jana Jelínková vykoledovali celkem 30 419 Kč. 

Děkujeme všem, kteří královským dobrovolníkům otevřely dveře a přispěli do
zapečetěných kasiček. Výtěžek sbírky je určen nemocným, handicapovaným,
seniorům a dalším sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka
probíhá. Poděkování náleží i výše zmíněným koledníkům, jenž se dobročinné
akce v naší obci ujali. -red-

Vánoční čas v Otnicích měl i hořkou pří-
chuť. Několik dnů před Štědrým dnem
ukradl neznámý zloděj ozdobený vánoční
stromek ze zahrady LILA Domova pro po-
stižené děti. Vzácný druh jehličnanu, neje-
dovatý, s měkkými jehličkami, odpovídající
požadavkům na osázení zahrad dětských
zařízení, dělal již třetím rokem v adventním
období radost nejen dětem v domově, ale
i všem kolemjdoucím. Zloděj stromek uřízl
a odnesl včetně žárovek a celého osvětlo-
vacího zařízení. 

V době, kdy dobří lidé doslova z celé re-
publiky posílají a přinášejí dětem z domova
dárky k Vánocům, najde někdo drzost
a okolo dvaadvacáté hodiny uřeže stromek
na otevřeném prostranství, přímo před okny
budovy. 

Tato smutná událost je černá kaňka v ži-
votě domova, tu ale přebíjí hromada nejen
vánočních dárků, ale i pozvání na akce ko-
nané během celého roku, na které nás zvou
naši kamarádi a přátelé a děti díky nim pro-
žívají spoustu pěkných chvil. Jsme rádi za
každou pomoc a dar.

Přijďte nás navštívit v Den otevřených
dveří poslední středu v dubnu, budeme se
na vás těšit.   Ludmila Pšenáková

Foto: Dagmar Kovaříková

Foto: Michal Jelínek
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Třetí velkou akcí schválenou zastupi-
telstvem je přístavba garáže komerční
části mateřské školy. Prodloužení
těchto garáží umožní zaparkovat nově
opravené zásahové vozidlo hasičů Liaz
Cas K25, a tím zajistití jejich celoroční
akceschopnost. Součástí stavby bude
i budování společenské místnosti,
kompletního zázemí (sklad, sušák
hadic, sociální zařízení). Dojde ke zru-
šení stávající kotelny a rozvodů topení
a její přemístění do spojovacího krčku
mateřské školy. Namísto dvou kotlů
s velkým výkonem bude mít nová ko-
telna tři kotle menších výkonů. Jeden
bude pro mateřskou školu,
druhý pro lékárnu a třetí pro
zbývající část. Vzhledem k do-
savadním vysokým nákladům
na vytápění (360 tis. Kč ročně)
by mělo dojít přestavbou ko-
telny k významným úsporám.
Obec připravuje podklady pro

výběr dodavatele
stavby. Předpokládaný
termín zahájení je čer-
ven a dokončení říjen
2011.  Z důvodu rekonstrukce
nebude možný provoz mateřské
školy o prázdninách. Dovolím
si tímto požádat rodiče dětí MŠ,
aby s omezením počítali. Před-
pokládané náklady asi 3,5
mil. Kč bude obec financovat
z vlastních zdrojů.

Čtvrtou akcí pak bude výměna oken
na budově Katolického domu za plas-
tová. Budova je z roku 1946 a okna jsou
původní. Vzhledem ke stáří nejdou doví-
rat, netěsní, a tím dochází ke značným
únikům tepla. Obec se snažila již několik

roků zajistit na výměnu oken dotaci, ale
nepodařilo se, proto tuto investici zafi-
nancuje z vlastního rozpočtu. Předpo-
kládané náklady 0,25 mil. Kč.  Dopadem
by měla být opět úspora na vytápění.  

Poslední větší akcí je oprava svahu
u fotbalového hřiště. Vlivem působení
spodních vod se utrhl velký kus svahu
a neustále ujíždí k fotbalovému hřišti.
Stavbu, na základě výběrového řízení,
provede f. Prostavby Brno, náklady asi
0,6 mil. Kč (dotace od JMK 0,5 mil. Kč).
Protože většina z nás ví, co spodní voda
v Otnicích dokáže, věřím, že provedená
opatření zamezí dalšímu sesuvu půdy. 

Objem financování za všechny akce je
značný, je nutné zajistit výběrová řízení
na dodavatele, veškeré dotace řádně vy-
účtovat, zajistit stavební povolení, vše
tak, abychom při následných kontrolách
obstáli. Dovolím si požádat naše občany
o toleranci a trpělivost při budování in-
vestičních akcí. Pohyb vozidel, bláto
když prší, naopak prach, když svítí
slunce, to vše velmi zatěžuje běžný způ-
sob bydlení. Věřím, že to dokážeme
spolu zvládnout tak, jako v minulosti,
a že příští rok již bude klidnější.           

Pavel Prokop, starosta

• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané,
dlouhá zima končí, jaro začíná a před

námi je rok 2011. Co obec připravuje za
akce?  Veřejné zasedání se uskutečnilo
ve čtvrtek 3. března 2011. Zastupitelstvo,
mimo jiné, schválilo rozpočet na rok
2011 a plán akcí na tento rok. Tím byl
dán základní rámec investování obce.
Úkol č. 1 je dokončení kanalizace a čis-
tírny odpadních vod, zapravení všech
rozkopaných ulic. Do podzimu by mělo
být vše hotovo. O výši finančního pří-
spěvku obce jsme doposud s firmou VaK
Vyškov nejednali, předpokládáme však,
že se bude jednat o částku asi 10 mil. Kč.

Druhá velká investice začne v dubnu,
a to vybudování sběrného dvora od-
padů. Vítězem výběrového řízení je
firma Strabag Brno. Celkové náklady
budou asi 11,5 mil. Kč.  Dílo by mělo být
dokončeno v říjnu 2011. Provozovatel
sběrného dvora bude vybrán výběrovým
řízením. Otvírací doba bude dvakrát

týdně (asi středa odpoledne a sobota do-
poledne). Občané budou mít možnost
odkládat odpad celoročně v Otnicích
a nemusí jej vozit do sběrného dvora ve
Slavkově u Brna, případně čekat na jarní
a podzimní svozy kontejnery.

Zpráva o činnosti finančního
výboru obce Otnice

Finanční výbor pracuje ve složení Mgr. Ludmila Vojáčková,
Marie Pacasová, Gabriela Horáčková, Vladimír Bláha a ing.
Jaroslav Bubla. Hlavní náplní finančního výboru jsou následu-
jící činnosti:

• Příprava rozpočtu obce
• Průběžná kontrola hospodaření obecního úřadu
• Pravidelná kontrola pokladny OÚ
• Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
• Zpracování krátkodobých i střednědobých finančních 

výhledů
• Předkládání stanovisek OZ k finančním záležitostem obce.
Výbor se schází vždy dle potřeby.  Účast všech členů na jed-

nání výboru byla vždy 100% a velmi aktivní. 
Jaroslav Bubla

Kontrolní výbor 
zastupitelstva obce Otnice

Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce na základě usta-
novení § 117, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.

Mezi základní úkoly kontrolního výboru patří:
– kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce,
– kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory

obce a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
– plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověří zastupi-

telstvo obce.
Kontrolní výbor zřízený zastupitelstvem obce Otnice se

schází dle potřeby, minimálně každé tři měsíce. Na svých za-
sedáních prochází usnesení zastupitelstva obce Otnice a kon-
troluje, zda jsou tato usnesení řádně plněna.

Josef Nedoma

Foto: Zdeňka Křivánková
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Výbor rozvoje obce
Výbor rozvoje obce je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva

obce. 
V naší obci má 5 členů a plní úkoly, kterými jej pověří zastupitel-

stvo obce. 
Po projednání svá stanoviska a návrhy předkládá zastupitelstvu

obce. Výbor se schází podle potřeby. 
Na počátku tohoto volebního období výbor zpracoval Plán možných

investičních akcí na roky 2010-2014, který obsahuje 26 akcí rozvoje
obce. 

Tento výhledový plán slouží jako „vize do budoucnosti“ a udává
směr rozvoje naší obce. 

Vše ale závisí na stavu financí obce a získání dotací. Na základě se-
stavení rozpočtu a finančních možností obce výbor projednává a před-
kládá zastupitelstvu plán akcí na jednotlivé roky volebního období. 

Výbor rozvoje obce se také zabývá připomínkováním a projedná-
váním dokumentů projektů rozvoje obce.

Plán akcí na rok 2011 je vyjmenován u článku starosty obce.
Pavel Mezuláník

Výbor sociálně zdravotní
Výbor sociálně zdravotní začátkem každého kalen-

dářního roku ve spolupráci s obcí vítá nové občánky.
Do obřadní síně místní radnice zveme rodiče dětí, které
se narodily v předchozím roce. Letos jsme slavnostně
přivítali 15 dětí, celkem se narodilo v roce 2010 17 dětí.
Předali jsme rodičům květiny, pro děti dar obce 
2 000 Kč v podobě spoření či vkladní knížky. Vítání ob-
čánků letos hudebně doprovázela Iva Benušová, zpívaly
a recitovaly děti z místní základní školy.

Dvakrát ročně organizujeme charitativní sběr šatstva,
lůžkovin a dek pro Diakonii Broumov. Ta nasbírané věci
roztřídí a následně předává potřebným lidem a organi-
zacím. Rovněž spolupracujeme s oblastní charitou Ho-
donín.

Výbor sociálně zdravotní má pět členů: Pavel Muric,
Josef Mezuláník, Vlasta Václavková, Ludmila Dřínov-
ská a Hana Poláčková.

Hlavní náplní našeho výboru je péče o seniory.
Během roku zasíláme blahopřání a gratulujeme těm ot-
nickým občanům, kteří slaví 80 a více let. Významné
životní jubileum – 91 let oslaví nejstarší občan Otnic
Jan Kampas.

Nejen senioři mohou využít možnost objednávání
obědů prostřednictvím obce. Smluvně stravování do
Otnic dováží firma SUF Trade, s.r.o. Těšany, občané si
mohou vybrat ze tří jídel a objednat si i  na obecním
úřadě. Seniorům a zdravotně oslabeným občanům jsou
jídlonosiče donášeny přímo do domu. Ostatní si je vy-
zvedávají v přízemí radnice.

Závěrem kalendářního roku se podílíme na pořádání
vánočního koncertu v dělnickém domě.

Rádi bychom, aby se i senioři zapojovali do spole-
čenských akcí obce. Pavel Muric

Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu při zastupitelstvu obce Otnice
Cílem výboru je mapovat potřeby dětí, mládeže i jejich rodin v naší obci. Zastupitelstvu tak pomáháme především nastínit,

ale i řešit body týkající se dětí mateřské a základní školy, dále množství využití volného času nejen těch nejmenších, nýbrž 
i celých rodin.

V minulém roce jsme zastupitelstvu předložili návrh o rozšíření provozu mateřské školy. S rostoucím počtem dětí bylo nutné
otevřít obě třídy na celodenní provoz.

Iniciovali jsme zavedení atletické přípravky pro děti od pěti do desíti let. Rozšířila se tak sportovní nabídka využití volného času
především pro dívky.

Úzce spolupracujeme i s jinými volnočasovými organizacemi v Otnicích. S Občanským sdružením Otnický SAD – spolek ak-
tivních dětí, pořádáme již tradiční drakiádu a andělskou šou. TJ Sokol Otnice nám vyšla vstříc při zavedení atletické přípravky,
nad níž vzala záštitu.

Hlavní bod, na který se v současnosti zaměřujeme, je venkovní zázemí pro děti. Absenci pestrého hřiště s funkčními hracími
prvky, kam by rodiče se svými dětmi docházeli, si uvědomujeme. Není to levná záležitost, ale s pomocí využití grantů, dotací či
soutěží by snad řešitelná byla.

Na podzim nás zaujala soutěž Starosta roku, jejíž vítěz obdržel pro svou obec finanční prémii ve výši 250 000 Kč. Zámě-
rem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. do 2000
obyvatel.

Nominační přihláška, do které jsme Pavla Prokopa do soutěže zapsali, obsahovala především popis ekonomického, kulturního
a společenského rozvoje obce pod vedením pana starosty. Do soutěže bylo nominováno celkem 216 starostů, za okres Vyškov při-
hlásili občané 3 starosty. Starosta roku se stal Josef Zámečník z obce Písečná u Žamberka.

Další možností, jak získat finance pro dětské hřiště je třeba soutěž Vesnice roku, nadace Oranžové hřiště ČEZ, soutěž Obec pro-
spěšná rodině a další. Sepsání projektu není snadná záležitost, ale pokud pomohou ostatní zastupitelé či členové výborů při za-
stupitelstvu obce, pokusíme se o zapojení do další soutěže. (S nominací starosty do soutěže Starosta roku nám významnou měrou
pomohl Ing. Jaroslav Bubla i další občané, jejichž podpisy byly nezbytné pro úplnost přihlášky.) Vaše připomínky, nápady i pod-
něty týkající se mládeže, rodiny a tělovýchovy nám můžete zasílat na e-mail: vyborprorodinu@seznam.cz nebo se osobně obrá-
tit na členy výboru: Danu Sekaninovou, Dagmar Kovaříkovou a Drahomíru Vyvadilovou. Dana Sekaninová

Úkoly pro Výbor životního prostředí
Vybudování sběrného dvora TDO.
Pokračování ve výsadbě naučné stezky.
Výsadba zeleně v obci po úpravách kanalizační sítě a návrat klido-

vých zón.
Záměr výsadby ovocných dřevin a lesních kultur – po zpracování

hospodářsko-technické úpravy půd (zkr. HTUP - slučování parcel 
a výměna pozemků).

Postupná obnova větrolamů.
Výsadba stromořadí podél cest, které vzniknou po HTUP.
Pokračovat v budování vodních nádrž dle územního plánu obce.
Zbudování květné louky na Sadkově.
Výměna a dobudování chodníků. Petr Havelka



Velitel HZS JMK PS Slavkov u Brna
nabádá občany ke zvýšené opatrnosti
při pálení klestí a suché trávy ze za-
hrádek. Zvažte pálení ve větru, kdy je
rozdělávání ohně velmi nebezpečné
a případný požár se rychle šíří do
okolí. Dále upozorňuje občany na
zákaz plošného vypalování porostů
podle § 78 odst. 1 písmeno s) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně,
které zvláště ve větru patří k ještě ne-
bezpečnějším činnostem. Zákon o po-
žární ochraně vypalování porostů přísně postihuje a za porušení předpisů ve správním
řízení lidem hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Sběr papíru 
Ve středu 2.března 2011 proběhl

po obci sběr papíru. Občané tak před
své domy připravili svázané krabice
papíru, staré noviny, časopisy. 

Zaměstnanci obce papír sváželi do
kontejneru, který před základní školu
přistavila firma Respono Vyškov.
Celkem se po obci vybralo 5 370 kg
papíru, za který se utržilo 5 116 Kč. 

Tento finanční obnos bude věno-
ván dětem do Mateřské školy 
v Otnicích. 

Upozorňujeme občany, že další
sběr papíru proběhne v září.
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Každý dům musí mít správné označení
Zákon o obcích stanovuje povinnost majitele domu
označit nemovitost číslem popisným. Správné ozna-
čení domů dnes nabývá na důležitosti zejména v sou-
vislosti s blížícím se termínem sčítání lidu, které
proběhne v souladu se zákonem č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Rozhodným
okamžikem pro zjišťování údajů podle uvedeného zá-
kona bude půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26.
března 2011. Sčítání podléhá mimo jiné každý dům,
i neobydlený a prvotním úkonem sčítacího komisaře
je jeho identifikace dle části obce, ulice, čísla orien-
tačního a popisného. Namátkovou pochůzkovou kontrolou bylo zjištěno, že několik
desítek domů v naší obci nemá správné označení domu. Neporušujte zákon a dům
označte správným způsobem.

CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK!
Bohužel ani naší obci se v poslední době nevyhnula trestná činnost – krádeže 

a podvody. Ve vlastním zájmu zamykejte nejen své domy, ale také garáže a za-
hradní chatky i přístavby. Jakmile zjistíte úmyslné poškození zámku či oplocení,
anebo zahlédnete podezřelou osobu nebo osoby, kontaktujte policii. 

Podvody jsou nejčastěji páchány na důvěřivých důchodcích, kteří doplácí na
svou ochotu. Trestná činnost na seniorech se zvýšila i v našem regionu. Neměli by
otvírat cizím lidem a už vůbec je nepouštět dovnitř do domu.

Termíny jednání zastupitelstva obce v I. pololetí
4. 4. 2011           18. 4. 2011           9. 5. 2011           30. 5. 2011           20. 6. 2011

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Osoby 1 451 38,83 8. 7. 1920 12. 1. 2011
Muži 732 38,03 8. 7. 1920 18. 11. 2010
Ženy 719 39,63 10. 3. 1921 12. 1. 2011
Děti do 15 let 225 6,65 14. 3. 1996 12. 1. 2011
Děti do 18 let 286 8,64 14. 3. 2011 12. 1. 2011
Starší 60 let 297 68,95 8. 7. 1920 23. 2. 1951

Statistika dat obyvatel ke dni 9. března 2011
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Sběr starých
autolékárniček

V měsíci lednu tohoto roku pro-
běhl v naší obci sběr starých autolé-
kárniček. Tyto staré autolékárničky
bylo možné vhodit do sběrného boxu
na obecním úřadě. 

Celkem se jich nasbíralo asi 40 kg
a všechny putovaly do Oblastní cha-
rity v Hodoníně a pak dále do ru-
munské dědinky Banát, kde se
nachází česká enkláva. 

Děkujeme všem, kteří starou lékár-
ničku odevzdali a přispěli na dobrou
věc.
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LEDEN – 10. 1. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Starosta podal informace o výsledku konzultace s p. J. Holečkem
k provozu obecní kabelové televizi. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – územní souhlas k opravě svahu na fotbalovém hřišti 

4. Faktury k proplacení:
a) Kabelsat Křižanovice – poplatek za provozování TKR na I. pol.
2011  
b) Respono Vyškov – likvidace komunálního odpadu za IV.Q. 2010 

5. Knihovna –  výkaz činnosti za r. 2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecní knihovny za
rok 2010.
Knihovní fond čítá 10 653 svazků. Oproti roku 2009 (75) stoupl počet
dospělých registrovaných čtenářů na 102. Počet registrované mládeže
do 15 let je 37. Výrazně poklesl zájem o internet.  

6.  Vítání občánků narozených v r.2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vítání občánků narozených v roce
2010 se uskuteční dne 12. 2. 2011. Navrhuje se každému nově naro-
zenému dítěti s trvalým pobytem v obci Otnice přispět částkou 
2 tis. Kč. V roce 2010 se narodilo v naší obci celkem 13 dětí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce
2010  s trvalým pobytem v obci Otnice ve výši  2 tis. Kč. 

7. Pracovní smlouva s právníkem obce:
Zastupitelstvo projednalo zabezpečení právního servisu pro obec Ot-
nice a rozhodlo uzavřít pracovní smlouvu s JUDr. E. Najmanem na
zkrácený úvazek. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s JUDr. Ervínem
Najmanem na dobu od 1. 2.– 31. 12. 2011. Pracovní smlouva bude
uzavřena na zkrácený úvazek (0,1853).     

8. Veřejnoprávní smlouva s městem Slavkov u Brna:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci JUDr. L. Nehybové na
funkci předsedkyně komise pro projednávání přestupků k 31. 12.
2010. Vzhledem k tomu, že obec nemá odborně způ-
sobilou osobu pro výkon této funkce, navrhuje uza-
vřít veřejnoprávní smlouvu s městem Slavkov u Brna
na zabezpečení výkonu přenesené působnosti dle
zák. č. 200/1990 Sb.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Slavkov u Brna na zabezpečení
výkonu přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990
Sb. o přestupcích, ve správním obvodu obce Otnice.       

9. Otnický SAD – žádost o výpůjčku sálu:
Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD
o výpůjčku sálu na den 22. 1. 2011 za účelem pořá-
dání maškarního plesu pro děti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu na Dělnickém
domě pro o.s. Otnický SAD na den 22. 1. 2011.

10. Sběrný dvůr odpadů – soutěž na dodavatele
stavby:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci z otevírání
obálek s nabídkami na dodavatele stavby „Sběrný dvůr odpadů Ot-
nice“. Nabídku podalo pět firem.
Technický dozor investra bude provádět p. Nedoma bytem Újezd
u Brna.

11. Málková F. – nabídka pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. F. Málkové Otnice 45 na da-
rování pozemků vedených na LV 85 v k. ú. Otnice. Jedná se o vě-
trolamy a potok. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p. č. 1377/3, 2428, 2605,
2613,2630, 2823 a 4800 v k. ú. Otnice darem, od p. Františky Málkové
Otnice Dědina 45.      

12. Martinásek Z. – nabídka na směnu pozemků:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Z. Martináska Otnice 349, na
směnu pozemku p. č. 55/2 za obecní pozemek č. 409/3. Rozdíl ve vý-
měrách by doplatil. 
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje směnu výše uvedených pozemků.    

13. Nabídka na odkup parcely č. 675/2:
Zastupitelstvo projednalo nabídku vlastníků pozemku p. č. 675/2
v k. ú. Otnice na její odkup za cenu 1 500 – 2 000,- Kč/m2. Záměrem
obce je do této parcely položit vodovodní a kanalizační řad. Pro obec
je přijatelná cena dle znaleckého posudku (jako u všech jiných vyku-
povaných pozemků).
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemku p. č. 675/2 za cenu nabí-
zenou vlastníky.          

14. Soutěž „Vesnice roku 2011“:
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem, zda se přihlásit do soutěže „Ves-
nice roku 2011“. Vzhledem k probíhajícím investičním akcím bylo
doporučeno se přihlásit do soutěže až v r. 2012. 

15. Plán akcí na r. 2010 -2014:
Zastupitelstvo projednávalo návrh plánu akcí na r. 2010–2014, který
přednesl předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník. Materiál obsa-
huje plánované akce na nejbližší období, ale také výhledové akce do
budoucna. 

16. MO ČS Zahrádkářů – žádost o výpůjčku sálu na DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost MO ČS Zahrádkářů Otnice o vý-
půjčku sálu na Dělnickém domě dne 18. 2. 2011, za účelem konání
výroční členské schůze.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu na Dělnickém domě pro MO
ČS Zahrádkářů Otnice na den 18. 2. 2011.
Připomínky, interpelace:
Na ulici Nová vystupuje kryt kanalizační šachty nad úroveň místní
komunikace. Bude nutné ji zapustit do roviny s povrchem komuni-
kace. U dělnického domu je propadlá kanalizační vpusť. 

31. 1. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 10 – Sběrný dvůr odpadů. 
Ing. Bubla oznámil podjatost k projednávanému bodu, nezúčastnil se
projednávání ani hlasování.
Starosta podal informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele
stavby. Do soutěže se přihlásilo pět uchazečů. Výběrová komise
navrhla vyřadit uchazeče Prostavby a.s. Brno a Moravostav a.s. Brno
pro nedodržení zadávacích podmínek. Vyhodnocením přijatých nabí-
dek vzešlo následující pořadí.
1. Strabag a.s. Brno

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
3. IMOS a.s. Brno
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje pořadí uchazečů o veřej-
nou zakázku na sběrný dvůr odpadů dle doporučení
výběrové komise.
b) Zastupitelstvo schvaluje vyloučení ze soutěže
uchazeče Prostavby a.s. Brno a Moravostav a.s.
Brno. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) T. Zehnal 472 – Rozhodnutí č. 4/2010, prodlou-
žení lhůty dokončení RD
b) I. Kvasničková 113 – Rozhodnutí č.4/2010,
územní rozhodnutí na opravu RD 
c) Manželé Navrátilovi 190 – Rozhodnutí č.7/2011,
prodloužení lhůty opravy RD
d) Manželé Krausovi 403 – zah. říz. o odstranění
stavby a její přerušení
e) Manželé Krausovi 403 –  zah. řízení o dodateč-
ném povolení přístavby RD

4. Městský úřad Slavkov – odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí, kterým se mění povolení k nakládání
s podzemními vodami.  

5. Faktury k proplacení:
a) V. Bláha Otnice – Fa: 4/2011, oprava vodoinstalace na dělnickém
domě  
b) Karnet Brno – Fa: 2010194, výměna balkonových dveří nad zdrav.
střediskem
c) EEIKA Sokolnice – oprava veřejného osvětlení.

6.  Katolický dům – plnění pojistné události:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování pojistné události (vyto-
pení vodou) na Katolickém domě. Plnění od České pojišťovny činí
126 388,- Kč        

7. Nařízení vlády ze 7. 12. 2010 o odměnách zastupitelů:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády o odměnách zastupitelů
platné od 1. 1. 2011. Odměny se snižují o 5%. 
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolně-
ných členů zastupitelstva  obce a v souladu s §84, odst. 2, písm. n, zá-
kona č. 128/2000 Sb. a nařízením vlády ze dne 7. 12. 2010, stanovilo
výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předse-
dům výborů dle přílohy č.1 zápisu.      

8.  Hostování lunaparků v roce 2011:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Doležala z Kojátek u Bučovic
a p. Flaksové z Brna o povolení hostování lunaparků při konání hodů. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o hostování lunaparků p. Flaksové
Brno.

9. Žádost TJ Sokol o výpůjčku sálu na Dělnickém domě:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu pro
zajištění cvičení ZUMBA, a to každé úterý asi na 1 hod.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu na Dělnickém domě pro TJ
Sokol Otnice dle podané žádosti.

10. Smlouva o pronájmu Kasína na Dělnickém domě:
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy na pronájem Ka-
sína na děl. domě s p. Z. Blechou Lovčičky 134.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem Kasína na Dělnickém domě
p. Z. Blechovi Lovčičky od 1. 2. 2011.

11. Oprava svahu u hřiště – výběr dodavatele stavby:
Ing. Bubla oznámil podjatost k projednávanému bodu, nezúčastnil se
projednávání ani hlasování.
Obec vypsala poptávkové řízení na dodavatele stavby „Oprava svahu
u fotbalového hřiště v Otnicích“. Kontrolu podaných nabídek a jejich
otevření provedl místostarosta obce. Nabídku podaly tři firmy v po-
řadí:
1. Prostavby a.s. Brno nab. cena 560 612,-
2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno nab. cena 598 200,-
3. IMOS a.s. Brno nab. cena 563 184,-

Nejvýhodnější nabídku dle zadání (nabídková cena) podala f. Pro-
stavby Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek:
1. Prostavby a.s. Brno
2. IMOS Brno a.s.
3. Přemysl Veselý s.r.o. Brno

12. Záměr darování pozemků p. č. 1579/2 a 1579/3:
Zastupitelstvo projednalo záměr darování pozemků p. č. 1579 o vý-
měře 241 m2 a p. č. 1579/3 o výměře 115 m2 MS Hubert Otnice, dle
GP na rozdělení pozemků číslo 568-95/2010. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr darování pozemků p. č. 1579/2
a 1579/3 v k. ú. Otnice mysliveckému sdružení Hubert Otnice.

13. Úplatné nabytí pozemku p. č. 55/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku
p. č. 55/2 o výměře 102 m2, k. ú. Otnice od Zdeňka Martináska Otnice
č. 349. Pozemek bude sloužit pro uložení kanalizace k ČOV.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 55/2 o výměře
102 m2 od Zdeňka Martináska ul. Školní č. 349 Otnice, za cenu dle
znaleckého posudku Ing. Matyáše Lovčičky.      

14. Změna č. 1 územního plánu - doplnění:
V návaznosti na záměr obce přemístit zázemí zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů Otnice do budovy MŠ dochází ke kolizi s územ-
ním plánem obce. Po dohodě se stavebním úřadem bylo doporučeno
změnit zařazení lokality Oš (školská zařízení) na lokalitu Ox (občan-
ská vybavenost). 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnit do návrhu Změny č. 1 územního
plánu obce, změnu lokality označené Oš na lokalitu Ox.

15. Návrh rozpočtu na rok 2011:
Zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok 2011. 

16.  Základní škola – odvod z invest. fondu:
Zastupitelstvo v návaznosti na výsledek hospodaření ZŠ v roce 2009,
rozhodlo o vrácení částky ve výši 143 700,- Kč z investičního fondu
školy do rozpočtu obce.    
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení finanční částky ve výši 143 700,- Kč
z investičního fondu školy do rozpočtu obce Otnice.  
Ostatní + došlá pošta:
TKR – dle sdělení servisní firmy by výměna páteřního rozvodu ka-
belové televize, kde by namísto koaxiálního kabelu byl veden optický,
stála asi 450 tis. Kč. 

ÚNOR – 21. 2. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Upřesnění bodu č. 6 zápisu č. 1/2011. Celkem nově narozených dětí
v roce 2010, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Otnicích, je 17. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – zah. řízení na stav. úpravy a přístavbu hosp. části MŠ
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b) Manželé Salajkovi 369 – Územní souhlas č. 9/2011 na kanalizační
přípojku 
c) R. Kosík 199 – závěrečná kontrolní prohlídka opravy RD 199
d) Ing. J. Zehnal 472 – ÚPI k záměru výstavby RD

4. Městský úřad Slavkov – odbor ŽP:
a) ČEPS a.s. Praha – Rozhodnutí č. 4/2011, kterým se vydává sou-
hlas k provedení údržby v ochranném pásu VVN. 

5.  Krajský úřad JMK - Rozhodnutí:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu JMK ze
dne 10. 2. 2011, kterým souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Otnice a Městem Slavkov u Brna na vykonávání přenesené
působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

6. Faktury k proplacení:
a) EEIKA Sokolnice – Fa:11010387, výměna sloupu veřejného osvětlení
b) EEIKA Sokolnice – Fa:11010386, oprava veřejného osvětlení  
c) Protisk Slavkov – Fa: 201102085 tisk úředních obálek
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.     

7. Pozemkové úpravy v k. ú. Otnice:
Zastupitelstvo projednalo návrh vymezení území pro provedení po-
zemkových úprav v k. ú. Otnice. Pozemkový úřad Vyškov zahájí
výběr zpracovatele pozemkových úprav. Doba realizace asi 3 roky.  
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá Výboru životního prostředí vypracovat návrh
koncepce ochrany ŽP a dalšího rozvoje obce na úseku životního pro-
středí.

8.  Velikonoční koncert:
Obec ve spolupráci s Farností Otnice uspořádá v neděli 20. 3. 2011
v 15.00 hod. v kostele sv. Aloise velikonoční koncert od Josepha
Haydna „Sedm slov vykupitelových“ v nastudování MUSICA NOVA.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořádání velikonočního koncertu dne 20. 3.
2011. Stanovuje vstupné ve výši 100,- Kč.

9. Základní škola – přijetí darů:
Zastupitelstvo projednalo žádost základní školy o schválení přijetí fi-
nančních a věcných darů pro Základní a Mateřskou školu Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Základní a Mateřské škole přijetí finančního
a věcného daru od:       
a) Honební společenství Otnice 9 700,- Kč
b) Cukrárna u Žbánků Otnice, věcné dary v hodnotě 1 400,- Kč

10. Asekol - nabídka:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Asekol na dodání E-domku pro
zpětný odběr elektrozařízení. Po projednání návrhu smlouvy a i s ohle-
dem na budování sběrného dvora odpadů rozhodlo ZO nabídku od-
mítnout.
Usnesení:
Zastupitelstvo nebude akceptovat nabídku f. Asekol na dodání 
E-domku pro zpětný odběr elektroodpadu.

11. Přístavba MŠ + rekonstrukce kotelny:
Starosta informoval o přípravách na vypsání výběrového řízení na do-
davatele výše uvedené akce. Zateplení komerční části se provádět ne-
bude. Obec zajistí vykácení stromů dotčených rozšířením výjezdové
komunikace. Termín zahájení 1. 6. 2011 a dokončení 30. 10. 2011.
Z důvodu stavby nebude možný provoz MŠ během letních prázdnin.  

12. Žádost Ing. J. Zehnala o stanovisko obce:
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. J. Zehnala 472
o stanovisko obce k:
a) Výstavbě RD na pozemcích p. č.1105/2, 1105/3,
1106/2  
b) Položení kanalizačního řadu do obecní parcely
č. 1107/11 a 675/1
c) Odkoupení části obecního pozemku p. č.1106/4 
Usnesení:
Body a, b, – zastupitelstvo obce k záměru nemá při-
pomínky a souhlasí. Veškeré náklady jdou na vrub
žadatele.
Bod c – zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje
části obecní parcely č.1106/4 v ose hranic pozemku
p. č.1106/3. Přesná hranice bude schválena po před-
ložení oddělovacího GP. 

13. Výsledky hospodaření za rok 2010:
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření za
rok 2010.

14. Návrh rozpočtu na rok 2011:
Zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok
2011. 

15.  Plán akcí na rok 2011:
Zastupitelstvo projednávalo návrh plánu akcí na rok 2011.

16.  Sběrný dvůr odpadů Otnice:
Po termínu podání námitek bude zahájeno jednání s f. Strabag o pod-
pisu smlouvy o dílo a termínu zahájení prací.
Obec zajistí technologické vybavení (Eko buňka, váhy).
Ostatní + došlá pošta:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci Úřadu práce Vyškov
o změně podmínek zaměstnávání pracovníků na VPP. Nově obec
může zaměstnat osobu, která u obce již pracovala na VPP až po uply-
nutí tříleté lhůty. Obec zvažuje zakoupení kvalitního scaneru na pro-
vádění kopií starých fotografií.   

BŘEZEN – 3. 3. 2011
2. Zpráva o činnosti ZO od komunálních voleb 2010:

Starosta přednesl souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva obce od
komunálních voleb v říjnu 2010.
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce od
komunálních voleb v roce 2010.

3. Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2010:
Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2010 přednesla účetní
p. Kaloudová Věra. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné do-
tazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku 
k 31. 12. 2010.     

4. Hospodaření obce za rok 2010:
Předseda finančního výboru Ing. Bubla přednesl zprávu o hospodaření
obce za rok 2010.  

Příjmy: 16 173 789,41 Kč.  
Výdaje: 11 571 278,86 Kč.

Ke zprávě vznesl dotaz p. Popelka, na který odpověděl Ing. Bubla.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2010.

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011:
Návrh rozpočtu na rok 2011 přednesl předseda finančního výboru
Ing. Bubla.   

Výdaje: 15 653 400,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z přebytku minulých let. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Foto: Zdeňka Křivánková
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011.

6. Plán akcí na rok 2011:
Návrh plánu akcí na rok 2011 přednesl předseda Výboru rozvoje obce
p. Mezuláník Pavel. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2011.

7. Výsledky hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice 
za r. 2010:

Starosta předložil zastupitelstvu výsledky hospodaření p. o. Základní
a Mateřské školy Otnice za rok 2010, které skončilo přebytkem ve
výši 1 058,74 Kč. Bylo navrženo tento přebytek ponechat v rezervním
fondu školy. Dále starosta předložil návrh odpisového plánu školy na
r. 2011 v celkové výši odpisů 143 700,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
- Výsledek hospodaření p. o. Základní a Mateřské školy Otnice za rok
2010. 
- Převod hospodářského výsledku ve výši 1 058,74 Kč do rezervního
fondu školy. 
- Odpisový plán na rok 2011 ve výši 143 700,- Kč.   

8. Darování pozemků p. č. 1579/2  a 1579/3:
Starosta předložil žádost  Mysliveckého sdružení Hubert Otnice o bez-
úplatný převod pozemků p. č. 1579/2 o výměře 241 m2 a p. č. 1579/3
o výměře 115 m2 v k.ú. Otnice.

Na pozemcích bude vystavěn sklad krmiva pro zásobování zvěře.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků p. č. 1579/2 o výměře 
241 m2 a p. č. 1579/3 o výměře 115 m2 v k. ú. Otnice Mysliveckému
sdružení Hubert Otnice se sídlem v Otnicích, IČ: 49408585.

Plán akcí obce Otnice na rok 2011 
Rozpočet:
1. Dokončení kanalizace a ČOV                           asi 10 000 000,- Kč

(příspěvek obce r. 2012, 13)
2. Sběrný dvůr odpadů 11 320 000,- Kč 

(vlastní zdroje  – 1,5 mil.)                    
3. Přístavba MŠ + rekonstrukce kotelny                    3 500 000,- Kč

(se zateplením objektu 5,3 mil.)
4. Oprava svahu u fotbalového hřiště                           561 000,- Kč

(0,5 mil. dotace od JMK v r. 2010)
5. Rekonstrukce chodníků po ČOV                   40 000,- Kč
6. Změna č. 1 ÚP - dokončení 10 000,- Kč

(15 tis. Kč – zaplaceno)
7. Oprava nájezdu na Pančavě 10 000,- Kč

(p. Dospíšil – p. Pacas)
8. Výměna oken na Katolickém domě 250 000,- Kč
9. Zateplení MŠ                                                     4,8 mil. Kč

(v případě přiznané dotace – náklady celkem 4,8 mil.) 
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Foto: Zdeňka Křivánková

12. února 2011 
jsme přivítali občánky Otnic
narozených v roce 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Růžičky
Josef Václav Sládek

Dvě růžičky červené
kvetou podle sebe,
nad nimi dva motýlky
modré jako nebe.

Kam se jeden obrátí,
tam se druhý točí –

nejsou to dva motýlky,
jsou dvě modré oči.

Nejsou to dvě růžičky
porozkvetlé v jaře,
to našeho děťátka
růžové jsou tváře.

Peška Matyáš Pod Vodárnou 494
Borovičková Nikol Dědina 47
Loferdjuková Olena Chaloupky 78
Pavlasová Karolína Pod Vodárnou 493
Kosík Zbyněk B. Němcové 413
Hortvíková Tereza Jaroslava B. Němcové 412
Menoušková Adriana U Parku 83
Karafiát Tomáš U Parku 96
Seget Adam Milešovská 345
Vaculíková Tereza Pančava 172
Sypěna Václav Dědina 474
Sigmund Tomáš Chaloupky 448
Rerychová Michaela Dědina 72
Struha Ondřej Dědina 221
Eineigelová Emma Pančava 97
Žiška Nicolas Dominik Dědina 479
Neužil Richard Chaloupky 385
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Sňatky v roce 2010
7. srpna

Hana Vojáčková Otnice
Marcel Popelka Otnice

21. srpna
Michaela Černobradová Slovenská republika
Jiří Struha Otnice

21. srpna
Marie Daňhelová Otnice
Zdeněk Pacal Otnice

28. srpna
Silvia Kováčová Otnice
Patrik Beránek Hrušovany u Brna

V 1. pololetí roku 2011 oslaví

Marková Anna 80 roků
Pitta Emil 80 roků
Svoboda František 80 roků
Zalaba Stanislav 80 roků
Oujezdský Cyril 81 roků
Svobodová Marie 81 roků
Floriánová Emilie 82 roků
Smetanová Marie 82 roků
Šimandl Josef 82 roků
Vojáčková Antonie 82 roků
Vacková Marie 83 roků
Hoffmanová Jiřina 84 roků
Matulová Marie 84 roků
Menoušková Anna 84 roků
Kramářová Marie 85 roků
Jelínková Emilie 89 roků
Mezuláníková Františka 86 roků
Jaegerová Věra 88 roků
Kosíková Emilie 89 roků
Šťovíčková Libuše 89 roků
Dobráková Jiřina 90 roků
Dřínovský Rostislav 90 roků
Řehuřková Růžena 90 roků

Životní jubilea

Babička
Josef Václav Sládek

Babičko milá,
hlavičko bílá,
svraštěná líčka!
Podobna páře –
v zraku však záře
jak od sluníčka!

Babičko malá,
odkud jste vzala
ty bílé vlasy? –
To na ně lety
sněhy neb květy
napadly asi.

Babičko malá,
odkud jste vzala
ty líce hnědé?
to as, jak padá
v podzimní lada
list vrby šedé.

Babičko milá,
co se vám bílá
ruka tak třese?
To as, jak chvátí 
vítr a klátí
osikou v lese.

A to sluníčko
v očích, babičko,
odkud je máte?
To svítí čistě
vaše tam jistě 
srdíčko zlaté!

Foto: Zdeňka Křivánková

V roce 2010 nás opustili
Duše
Ernst Jandl

jednou rukou
hošík ukazuje
nahoru
druhou rukou
na čerstvý
rov
a směje se:
jak by děda
když je tam dole 
mohl být
tam nahoře
ach duše ano duše

Novomanželé Popelkovi

Tomanová Emilie 83 roků
Tichý František 80 roků
Dobráková Františka 88 roků
Zedníček Ladislav 61 roků
Salajka František 64 roků
Menoušková Růžena 86 roků
Vymazalová Františka 65 roků
Krupa Štefan 71 roků
Kosík František 60 roků
Gajda Vincenc 65 roků
Dobšák Jan 52 roků
Fellmayerová Jarmila 85 roků
Lattenberg Jiří 94 roků
Klement František 69 roků
Sekaninová Vlasta 89 roků
Krausová Hedvika 86 roků
Martinásková Františka 77 roků
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VEČERY U SVÍČKY ANEB
První názvy se objevují ve 12. století. Ve středo-

věkých městech dostávaly jména významné stavby.
A tak první jména ve městech dostávají např. mosty,
pak i části měst. Jednotlivé části se pojmenovávaly
ve velkých městech pro lepší orientaci. S názvoslo-
vím ulic se setkáváme až mnohem později. Nejprve
se nazývala náměstí,
rynky, budovy, významné
části měst a obcí.

Pokud moje paměť sahá
do let dávno minulých, tak
naše obec, stejně jako snad
všechny obce nepojmenovávaly se hned jednotlivé
ulice, nýbrž jednotlivé části obce. A proto, poněvadž
zemědělské usedlosti se dělily, byly obce nazývány
dědinami ne vsí, jak je tomu v Čechách. Tak u nás
dolnímu konci, kde se zemědělské usedlosti dělily,
zůstalo u původního názvu Dědina. Ulice k Újezdu
se zvala Vštontu – zásobník vody pro potřeby vel-
kostatku. Nebo také U Bašty – barák
nazývaný po rybničním hospodaření,
později využívaný jako ubytovna se-
zónních dělníků na velkostatku. Místa,
kde se dnes buduje čistička odpadních
vod, byla známa pod názvem Na Měk-
kešu, asi pro močálovitý charakter
půdy po zrušených rybnících. 

Název Za Preschózem pravděpo-
dobně po zaniklé lisovně vína. Dnes se
nazývá ulicí Lipovou, i když zde lípy
nikdy nerostly, ba ani dnes nerostou.
Chaloupky říkají, že zde žili chalup-
níci. Dělí je ulice Milešovská. Nad
Chaloupkami pole odedávna Pivo-
várky zřejmě proto, že v těchto místech
vařil pivo dávný pivovar. Konec Chaloupek uzavírá
kdysi vodní mlýn Bublů a Bublův klín – pole
k mlýnu dnes zrušenému patřící. Taky se tu říkalo
U Transformátoru, který tu stával od zavedení elek-
třiny do obce v roce 1929. 

Cestou od Španělového podél kdysi rybníka Be-
zedňáku, po levé straně kopec nazýván Sumperk –
Sluneční hora. A opět od Španělového po levé
straně vysoká mez, hráz zmíněného rybníku,
a v pole proměněné zvaná Frédek. Pokračováním
k hlavní silnici překračujeme potok, který býval jen

brodem. Až povodeň
v roce 1890 donutila obec
k vyhloubení potoka. Od
Hrubého do kopce část
obce odedávna zvaná Pan-
čava, název to pro čtvrť

chudiny. Od kapličky směrem k Drahům levá strana
zvaná dříve i dnes Na Kopci. Proč cesta vedoucí
k dnes rybníku Sadkovu nazývána Drahy nikdo
dosud nevysvětlil. Prý dávno dráhy pro vodění do-
bytka na pastvu. Já ještě honění na pastvu a práskání
pastýřova karabáče pamatuji. Dnes ulice B. Něm-
cové, dříve Za Humnama, poněvadž to byla humna

zemědělských usedlostí. Zde se mlátívalo obilí drob-
ným hospodářům. Za kostelem, kde dnes stojí škola,
pole zvaná Zákostelí. Od Markového k parku u sv.
Jána zván Rajčurňa – vojsko zde cvičívalo koně a je
to moc dávno, jak píše kronika.

OTNICKÉ NÁZVY
SOUČASNÉ I MINULÉ

ulice Za Drahy, rok 2010

ulice Dědina směrem do středu obce,
rok 2010
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Foto: Zdeňka Křivánková

NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
Pojmenování ulic zvláště v malých obcí je záleži-

tost 2. pol. minulého století. Od roku 1965 je zaká-
záno pojmenovávat ulice po žijících osobách.

Na názvech ulic se podílí vedení města, kulturní
komise, kronikáři či samotní lidé bydlící v té které
obci. O jazykovou radu může radnice požádat Ústav
pro jazyk český. Ulice nesou názvy dle polohy (U
Parku, Pod Vodárnou), dle historických souvislostí

(Dědina, Chaloupky), dle geografických souvislostí
(Milešovská, Severní). Ulice se pojmenovávají i po
významných osobnostech (Boženy Němcové)

Mě osobně zaujal užívaný u nás název pro polní
trať  k Milešovicím a znějící dost exoticky Slomény.
Až jednou cestou ze Slavkova přes Milešovce jsem
se vyptala jedné paní z Milešovic, kdeže tato pole
leží. Když mi ukázala svah až zlomený, tehdy mi
svitlo. Tenkrát užívaná němčina neuměla vyslovit
Zlomený, proto se stala tyto pole Sloménymi.

Proč ulice k Újezdu se nazývá Na Konci je docela
matoucí, protože konců mají Otnice
hned čtyři. A to k Újezdu, k Milešovi-
cím, k Lovčičkám a Bošovicím. Že
ulice v části kdysi zvané Preschóz je
pojmenována Lipová je nepochopitelné,
protože lípy v těchto místech nikdy ne-
rostly a dosud nerostou a Pančava
i mnohým tam dnes žijícím moc licho-
tivě nezní. Proč bychom ji nemohli po-
jmenovat ulicí Františka Rafaje?
Narodil se zde a Otnicím zejména její
historii věnoval většinu svého života.
Pro názvy nově vzniklých ulic by roz-
hodně slušel název Marty Králové –
Jedličkové, která stejně jako František

Rafaj naši dříve přezíranou obec zviditelnila a v ko-
nečném důsledku i proslavila pokračujíc v započa-
tém díle svého otce a řídícího naší školy Jana
Jedličky. Dále ulice za kostelem by mohla nést název
Jaroslava Nováka, který zde bydlel v domku zvaném
kovárna, je zakladatelem překrásné hasičské kro-
niky. Posláním hasičské myšlenky žil. Vychovával
a zapaloval pro hasičskou myšlenku mládež a dění

v obci zakomponoval do svých básní.
Ulici Školní by slušel název Ignáce Ja-
koba, dlouholetého řídícího školy a prv-
ního kronikáře Otnic. A konečně
náměstíčko, plácek u památníku pa-
dlým z druhé světové války, by mohlo
být nazváno jménem seržanta Nikolaje
Michajloviče Gregorjevova, který zde
u stromu trnky padl při osvobozování
Otnic v roce 1945. Rajčurňa – Josefa
Hrdličky, který kulturu obce dokázal
vyvést velmi vysoko. Jeden z těch,
který Otnicemi žil, právě tady bydlel.
A tak bychom se denně setkávali s his-
torií také proto, že kdyby někdo nevě-
děl, proč ulice ta či ona se jmenuje

právě tak,mohli bychom povědět.
Ale iniciativa o přejmenování ulice by měla vzejít

od obyvatel konkrétní ulice přes zastupitelstvo obce.
A rozhodně nemusí být z přejmenování obavy. Po
roce 1989 se ve spoustě měst přejmenovávaly ulice
Leninova, Gottwaldova, např. na Jana Palacha, ná-
městí Julia Fučíka na náměstí Svobody apod. V Ot-
nicích se z iniciativy obyvatel ulice Revoluční opět
přejmenovala na původní název Pančava.

Ludmila Kaloudová,
s přispěním Dagmar Kovaříkové

ulice Milešovská směrem k Milešovicím, rok 2010

ulice Milešovská (dole) a Pod Vodárnou (horní), rok 2010



jenskou munici. U nás zů-
stal jen ten malý umíráček. 

Po válce asi v padesá-
tém roce minulého století,
dostal se k nám zvon, snad
ze Znojma, který je sice
památný, ale podle dneš-
ních odborníků už z výroby
špatně odlitý. Nehodí se
k němu žádný tón. Byl vy-
robený v roce 1620, ale
zvuk neladí moc sluchu. 

Úvaha, kdyby se roztavil na dva menší,
k sobě ladící, mě napadá. Jenže v dnešní
době záleží všechno na penězích. Byl

bych rád, kdyby se uskutečnil záměr
znovu rozeznít naše zvony.

Josef Mezuláník

Už staletí jsou dominantou každého
městečka, každé dědinky, kostel, kaplička
nebo alespoň zvonice. Zvonilo se na
oslavy, ale také na poplach. 

I ve věži našeho kostela sv. Aloise bý-
valy tři zvony. Říkali jsme jim poledňák,
hrubák a umíráček. Už jako malý chla-
pec jsem měl možnost podívat se do věže
až ke zvonům a někdy i rozhoupat ales-
poň ten nejmenší umíráček. Byla to krása
a radost poslouchat, když se rozezněly
všechny tři najednou. 

Jenže přišla druhá světová válka
a Němci v roce 1942 sebrali ze všech
kostelů zvony, aby měli materiál na vo-

Když zvony pěkně zvoní

Zvon umíráček
ve věži otnického kostela Fo

to
: 
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Foto: Pavel Muric

Malé zastavení
Děkuji, že se i nyní s vámi mohu zastavit. Existoval nějaký

pořad, kde se říkalo: Pořád se něco děje. Je to tak ve Dnech ro-
diny, obce, farnosti. Z něčeho při tom máme radost, na jiné věci
nemůžeme přestat myslet, třeba i s různými pocity. Dozvíme
se, že se uvažuje o obnově zvonů a zvonění na našem kostele.
K tomu i příspěvek pana Mezuláníka. Rád k tomu přispívám
vzpomínkou na své rodiče, kteří v našem rodišti léta pomáhali.
A to tím, že zvonili v malé kapličce uprostřed vsi ráno, v po-
ledne a večer. Dnes už to obstarává zvonění, které je nastavené
strojově.

Věřím, že budeme rádi, když se nám také něco podaří. Třeba
bude víc těch, kteří tím budeme žít. Pokusíme se to vzít trošku
za své, jak se říká. (Jak to učinila rodina, která svým osobním
darem nás, i mě samotného nejen povzbudila, ale přivedla ke
snaze, jak dál.)

Mohu říci, nebo spíš v tuto chvíli napsat, že už někteří
k tomu dávají své úvahy dohromady. Samozřejmě, je to věc ná-
ročná, která se neděje často. Bude potřeba shánět finanční pro-
středky. Ale věřím, když nám zvon nebo zvony oznamují
radostné i bolestné skutečnosti našeho života, že tím plní své
poslání. 

Prosím, přijměte těch pár řádků jako informaci, o kterou se
s vámi chci podělit. Někdo se za takové věci možná také modlí,
jiný přidá svůj názor, svou pomoc, ať je jakákoliv.

Děkuji. Páter Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Vážení spoluobčané, touto cestou přes zpravodaj bych vás chtěl informovat
o řádění vandala v přírodě kolem naší obce.

Ke zlepšení krajiny kolem Otnic se rozhodlo v roce 2006 Myslivecké sdružení Hubert Otnice uvolnit finanční částku ze své po-
kladny k zakoupení 35 stromků, které byly na jaře vysázeny. Na jaře roku 2007 bylo též vysázeno 130 dubů červených, které se
podařilo zdarma sehnat ze Střední lesnické školy Hranice na Moravě. Tuto výsadbu opět provedli místní myslivci. Vzhledem 
k velkému suchu velká část stromků uschla, i když bylo o ně maximálně postaráno. V roce 2008 se podařilo získat dotaci na za-
koupení a výsadbu stromků na naučnou stezku Za Drahama. Výsadbu provedli zahrádkáři společně s myslivci pod dozorem vý-
boru pro životní prostředí. Co z toho, když v roce 2009 začal někdo stromky ničit. Když jsem viděl první ulomený stromek,
myslel jsem si, že je to dílo dětí. Lámání stromků se ale stupňovalo a teď už vím, že to děti nejsou. Bohužel, zatím se nepodařilo
dotyčnou osobu chytit. Nemá ta osoba, která nám stromky ničí, snad ráda starostu, který sehnal dotace, nebo myslivce a zahrád-
káře? To jsou zrovna ti, kteří v době svého sobotního volna provedli výsadbu stromků. Tento člověk si vůbec neuvědomuje, kolik
práce se musí vynaložit, začnou tyto stromy fungovat v přírodě. Jsou potřebné pro nás, lidi žijící na této planetě a jsou důležitý
prvek zeleně, který vytváří např. větrolamy, hájky, remízy a velké komplexy lesů. Doufám, že po přečtení tohoto článku se nad
sebou dotyčná osoba zamyslí, a přestane ničit to, co má sloužit našim dětem a dalším generacím. Bohužel nápravu asi nesjedná,
takže začneme od začátku a na druhý pokus už nám to třeba vyjde. V letošním roce opět MS Hubert Otnice plánuje uvolnit pe-
něžní částku ze své pokladny na nákup a výsadbu stromků. Pavel Muric, člen MS Hubert Otnice

Dívejme se kolem sebe
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁPIS do Mateřské školy Otnice
12. května 2011 od 9 hodin – s sebou rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Podmínky k přijetí do Mateřské školy Otnice se řídí vnitřním předpi-
sem, který stanoví, že přednostně jsou přijaty děti na celodenní 
docházku:

1) s odkladem školní docházky, které v příslušném školním roce dovrší
šesti let (tedy předškoláci)

2) děti zaměstnaných rodičů a rodičů registrovaných na úřadu práce
3) děti, na které rodiče nepobírají po celý rok nebo část roku rodičovský

příspěvek
4) děti na docházku nepřevyšující 4 hod. denně na které rodiče pobírají

rodičovský příspěvek budou přijímány až tehdy, pokud to kapacita MŠ do-
volí (přednost mají děti dříve narozené)

Podmínkou pro přijetí do MŠ Otnice je i trvalé bydliště alespoň jednoho
z rodičů v Otnicích.

PODĚKOVÁNÍ
Za vedení základní školy bych ráda vyjádřila

poděkování všem našim sponzorům, kteří nám
v kalendářním roce 2010 poskytli peněžní
i materiální pomoc. Z peněžních dárců jsou to:
manželé Lacíkovi, Ivo Turek, Ing. Jaroslav
Jedlička, RNDr. Zdeněk Martinásek. Dary ne-
peněžního charakteru věnovali: Libor Fojtík,
Dana Turková, manželé Pokorní, Michal Ro-
sendorf, Miloš Ondra, Ing. Luděk Matyáš,
manželé Čermákovi, Jana Pavlovcová, Zdeňka
Fialová, Monika Goišová, Jiří Hotárek, Petr
Topolář, Luděk Matoušek a otničtí zahrád-
káři. I sebemenší věc je pro nás velkou pomocí
a pomůže našim dětem. Věřím, že i v tomto roce
a v letech příštích nám zachovají nejen otničtí ob-
čané svou přízeň.

Za vedení školy Iva Benušová,
zástupkyně ředitele

Zápis dětí do mateřské školy

Standardy pro základní vzdělávání a testování žáků 
V nedávné době se široká veřejnost dozvěděla o tom, že na žáky 5. a 9. tříd se připravuje od roku 2013 zjišťování jejich úrovně

dosaženého vzdělání. Pokud se nic nezmění, bude se to týkat současných žáků 3. a 7. tříd, kteří budou muset dokázat určitou úro-
veň dosažených znalostí a schopností. Této dosažené úrovně vzdělávání na konci 5. a 9. třídy základní školy se bude říkat „Stan-
dardy pro základní vzdělávání“. Jestli to bude krok správným směrem, ukáže až čas. Rozhodně by to mělo žáky více motivovat
k učení, protože řada z nich je v současnosti přijata na střední školy bez přijímacího řízení (kromě některých středních škol, pře-
vážně gymnázií) a nic je tedy nenutí se připravovat. Přesto na prestižní státní gymnázia a některé vybrané SŠ budou žáci přijí-
mací řízení muset vykonat. Abychom těmto žákům pomohli, objednala naše škola v prvním únorovém týdnu testování znalostí
z předmětů český jazyk a matematika, které připravuje společnost „Kalibro“ pro 7. a 9. třídy. Výsledky sice prozatím nejsou
známé, ale zde si mohli všichni ověřit, jak na tom se svými znalostmi jsou ve srovnání s ostatními a pokud mají někde nedostatky,
jaké to jsou a pracovat na jejich odstranění.

Věříme, že to některé žáky utvrdí v tom, že jsou šikovní a pokud se jim výsledek nepodaří, že musí na sobě ještě pracovat, aby
byli na vytouženou střední školu přijati.

Věřím, že to bude krok správným směrem. Hynek Zavřel, ředitel MŠ a ZŠ

Dějepisná olympiáda
Začalo druhé pololetí a pomalu se rozjíždí kolotoč soutěží a olympiád. Každý rok

začíná jako první dějepisná olympiáda „Mladý historik“. 
V letošním školním roce do okresního kola postoupili čtyři žáci. Z 9. ročníku Pavel

Kopecký (z Milešovic), Nikola Jadrná (z Bošovic), Daniela Ryvolová (z Otnic), 
z 8. ročníku Ludmila Valíková (z Bošovic). Jsem velmi rád, že o historii je stále mezi
žáky velký zájem a zatím jsem nikdy nemusel nikoho do účasti v této soutěži nutit. 

Letošním zajímavým tématem historické soutěže bylo „Ve zdraví i v nemoci od
šamana po penicilin“. Opakovaně jsme se již měsíc předem s žáky připravovali, aby
bylo možné dosáhnout dobrého výsledku. 

1. února se v Domě dětí a mládeže ve Vyškově konalo okresní kolo této soutěže,
kterého se zúčastnilo 40 žáků z celého regionu Vyškovska. Velmi mne potěšil výkon
Pavla Kopeckého, který obsadil v této velké konkurenci pěkné 12. místo. Zajímavé
byly otázky o lékařství ve stv. Egyptě, akupunktuře, alchymii, španělské chřipce
i o použití bojových plynů v 1. světové válce. 

Nejdůležitější v dnešní době je žáky vhodně motivovat, věnovat se jim. Pak je pro
učitele radost dívat se, jak jsou schopni na sobě pracovat. 

Odměnou oběma stranám jsou pak dobré výsledky i v konkurenci žáků z velkých
městských škol. Hynek Zavřel

TŘÍDNÍ
SCHŮZKY
K 3. ČTVRTLETÍ

18. 4. 2011

21. – 22. 4. 2011
VELIKONOČNÍ

PRÁZDNINY
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PROJEKT: MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST

Foto: Hana Třetinová

Oborový den na ISŠ Sokolnice
Dne 6. prosince 2010 se žáci 9. B ZŠ Otnice zúčastnili Obo-

rového dne – Oblast elektrotechnika na Integrované škole v So-
kolnicích. Po příjezdu byli seznámeni se studijními a učebními
obory hostitelské školy. Dozvěděli se, že elektrotechnika je
vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem
a přeměnou elektrické energie, konstrukcí sdělovacích, zabez-
pečovacích, výpočetních i jiných elektrických zařízení a podle
hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoprou-
dou a slaboproudou. Z této šíře záběru vyplývá, že se elektro-
technika štěpí na řadu oborů a podoborů, které se vzájemně
prolínají a navazují na sebe.

Poté dostali žáci pracovní listy s úkoly a byli rozděleni do
skupin, které postupně navštěvovaly jednotlivá pracoviště, kde
byli žáci seznamováni s danou problematikou. Ke každé sku-
pině byli přiděleni průvodci z řad studentů ISŠ Sokolnice a pod
odborným dozorem se všichni pustili do práce.

Pracoviště byla rozdělena do pěti oblastí:
1. Osazování plošných spojů
Podle dokumentace si žáci osadili plošný spoj elektronic-

kými součástkami, zapájeli je a vyzkoušeli si funkčnost zapo-
jení. Tento výrobek si pak mohli odnést domů.

2. Inteligentní elektroinstalace
Zde se seznámili s tematikou inteligentních elektroinstalací

a s programováním světelného obvodu na PC.
3. BOZP na elektrických zařízeních (bezpečnost

a ochrana zdraví při práci)
Žáci se seznámili a odzkoušeli si ochranné pomůcky pro

práci ve výškách (ochranný postroj a tlumič pádu). Seznámili
se s principy prací prováděných pod napětím a s ochranou před
účinky elektrického napětí.

4. Robotika a obnovitelné zdroje
Vytvořili si a odzkoušeli program na ovládání autonomního

robota. Zapojili solární panel se spotřebičem (převod solární
energie na elektrickou).

5. Práce s elektrickými kabely
Seznámili se se speciálním nářadím pro práci s kabely a s je-

jich odzkoušením. Vyzkoušeli si práci s elektrickými kabely
(stříhání, spojování, zaizolování, úprava kabelů …)

Dopoledne strávené na ISŠ Sokolnice uběhlo jako voda. Na
závěr oborového dne  obdrželi naši žáci informační materiály
o tomto projektu a drobné reklamní předměty.

A co si myslí sami otničtí  žáci o dnu stráveném na praco-
vištích ISŠ Sokolnice ?

Výběr citace z názorů žáků:
… Nejvíce mě zaujala práce s počítačem s velice zvláštním

programem, ale bylo to překvapivě dobrý, i když  říkali, že
práce s tímto programem je docela těžká. Nicméně mě to nej-
více nadchlo. Poté jsme se navlékali do postrojů, které se po-
užívají na práci ve výškách. Výšky mám ráda, takže by mi ani
tak nevadilo viset ve výšce. (Veronika Drlíková)

…Tento den byl pro mě velice poučný a zajímavý. Nejvíce se
mi líbilo, jak jsme pájeli. Žák této školy, který mi vše vysvětlo-
val, byl velice přátelský. (Josef Hudeček)

…Nejvíce mě bavilo pájení rezistorů a hraní si s leddiodami.
Líbilo se mi vyrobení svého vlastního programu na zapínání
a vypínání světýlek. (Aleš Florian)

… Nejvíce mě zaujala inteligentní elektroinstalace na PC.
Žáci ISŠ Sokolnice nám pomáhali a snažili se poradit. Moc se
mi tam líbilo. (Andrea Tichá)

… Nebylo to pro mě nic nového. Ale nebylo špatné se podí-
vat, jak tahle střední škola funguje. Rozšířil jsem si obzor
o další školu v mém okolí. (Tadeáš Orlík)

… Velice se mi tam líbilo, bylo to zajímavé. Líbila se mi in-
teligentní elektroinstalace – používání PC pro naprogramování
světel v celém domě. (Jiří Volša)

… Na tomto oborovém dnu mě nejvíce zaujalo programování
robota. U každého oboru jsem se pobavila i nasmála. 

(Kateřina Chromečková)
… Bylo to tam super! Nejvíce se mi líbila práce s robotem.

Když jsme si nevěděli rady, pomohli nám žáci ISŠ. Vážně se mi
tam líbilo. A tak uvažuji o studiu na ISŠ v Sokolnicích.

(Ludmila Fortelná)
… Také se mi tam líbil obor, ve kterém jsme zkoušeli nasta-

vit zařízení na zabezpečení domu, anebo automatické rozžínání
světel v domě i v zahradě. (Michaela Marková)

… Nejvíce se mi líbila a zaujala mě robotika. Roboty jsme
programovali pomocí PC. Pohyboval se podle našich pokynů,
které jsme zadali do programu. (Nikola Jadrná)

… Nejvíce se mi asi líbilo, jak mě v postroji vytáhli na sloup.
Ze stanoviště osazování plošných spojů jsem si domů odnesl
„blikačku“. (Štěpán Veselý)

… Mimo jiné se mi hrozně líbilo, jak se k nám chovali žáci
ISŠ Sokolnice. Bavilo mě i programování
světelného obvodu na PC a doma jsem si
svůj výrobek zapojil. (Petr Bouška)

… Zaujalo mě nejvíce programování po-
hybů robota. Byla to zajímavá zkušenost.

(Jakub Mezuláník)
A co říci závěrem?  Snad jen to, že Obo-

rový den – Oblast elektrotechnika na ISŠ
Sokolnice se opravdu vydařil a byl poučný
pro žáky naší školy, což je vidět i na jejich
reakci. Děkujeme celému projektovému
týmu za přípravu tohoto dne. Fotodoku-
mentaci z této akce můžete zhlédnout na
webových stránkách: http://mvmb.iss-so-
kolnice, www.zs.otnice.indos.cz

Mgr. Hana Třetinová
výchovný poradce pro volbu povolání
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Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 20. ledna 2011 proběhl v odpo-

ledních hodinách zápis do 1. třídy Základní
školy v Otnicích. Celkem se k zápisu dostavilo
31 dětí se svými rodiči, což je ještě o tři děti
více, než v loňském školním roce. 25 dětí pro-
střednictvím rodičů už obdrželo rozhodnutí
o přijetí do 1. třídy, rodiče těch dalších šesti dětí
zvažují odklad povinné školní docházky o jeden
rok.  Někdy je to opravdu vhodné, zvláště
u dětí, kterým bude 6 let teprve v měsíci čer-
venci či srpnu. Také je dobře, že dnes se nikdo
nedívá na tyto děti nějak skrz prsty, odklad
školní docházky je běžný a v řadě případů
správný.

V letošním roce jsme dětem opět připravili
malé překvapení, které se nám osvědčilo už
vloni. Příchozí rodiče s dětmi uváděli žáci a žá-
kyně 7. třídy v podobě krásných princezen
a hodného vodníka. Naší snahou bylo, aby se
děti cítily v naší škole dobře, nebály se, a to se
nám, myslím, povedlo. Pokud byl chvilku čas,
mohly si děti pohrát s hračkami ze školní dru-
žiny na koberci, podívat se na pohádku. Pokud
rodiče přišli i s mladšími sourozenci, tak si
s nimi pohrály naše šikovné princezny. Kromě
princezen Terezy Doležalové, Veroniky Hrbá-
čové, Lucie Kaloudové, Dariny Škrlové a Adély
Špičákové byl k vidění i krásný hastrman v po-
dání Ondřeje Klvače. Atmosféra tak byla uvol-
něnější, a to byl náš záměr. Děti se nebály a řada
z nich ukázala, co už umí a co se doma či v ma-
teřské škole naučily. Některé si dokázaly zavá-
zat tkaničku, jiné dokázaly krásně převyprávět
celou pohádku, namalovat obrázek, řada z nich
poznala tvary i barvy, a některé už dokonce poz-
naly čísla i písmenka. Není však úplně důležité
umět čísla či písmenka ještě před zápisem, to se
budou v první třídě teprve učit. Děti do 1. třídy
zapisovaly všechny pedagožky s aprobací 
1. stupně: Dana Matyášová, Hana Veselá,
Lenka Vojáčková a Kateřina Korcová. Vše pro-
běhlo v příjemné atmosféře a nikdo z rodičů ne-
musel čekat příliš dlouho.

Ve středu 6. dubna 2011 přijedou do naší
školy pracovnice pedagogicko-psychologické
poradny (PPP) z Vyškova, aby provedly u dětí,
které žádají odklad povinné školní docházky,
vyšetření školní zralosti. Tím odpadá rodičům
zdlouhavá cesta do Vyškova a následné vyřizo-
vání pracných formalit. Věřím, že tuto možnost
všichni rádi uvítají a využijí. 

PPP nejlépe posoudí, zda je dítě připravené
na nástup do 1. třídy či nikoli. Rodiče budou
včas informováni o přesném času této návštěvy
a určitě i jejich názor bude důležitý. V době uzá-
věrky přesný čas jednotlivých vyšetření nebyl
ještě znám. Budoucím prvňáčkům přeji, ať si
poslední měsíce v mateřské škole užijí, ať si vy-
berou krásnou školní aktovku a budeme se na
ně 1. září 2011 těšit.

Hynek Zavřel, ředitel MŠ a ZŠ Otnice
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OČIMA RODIČE
Ve městech, kde je velká konkurence škol, je o budoucí prv-

ňáčky velký zájem. Školy se vzájemně předhánějí v nabídce
atraktivní výuky, nabízejí pestrou škálu zájmových útvarů,
zvou na netradiční zápis do 1. tříd. Dělají vše pro to, aby právě
ony získaly co nejvíce zájemců do jejich 1. třídy. Otnická škola
to má mnohem jednodušší: k zápisu přicházejí děti z Otnic, do-
konce i ze sousedních Lovčiček zcela samozřejmě. Možná
právě proto by mohl být zápis prvňáčků v naší obci běžnou for-
malitou. Otnická škola však dokazuje, že jí nejde jen o splnění
povinných náležitostí při zápisu k povinné školní docházce.
I letos škola zpříjemnila budoucím školákům první důležitý
krok: zápis doprovázely pohádkové postavy. Při vstupu se pří-
chozích ujala jedna z krásných víl. Ta je ladně doprovodila
k sálu. Rodiče vyplnili tiskopisy, děti si mezitím mohly hrát
s ostatními vílami či rozverným vodníkem. Děti tak alespoň
rozptýlily své myšlenky, jenž se u mnohých soustředily na to,

RODIČOVSKÉ DESATERO
1. Děti vychováváme od první chvíle jejich života, a to vlastním příkladem. Bedlivě nás po-

zorují a nic (skutečně vůbec nic) nezapomenou. Dávejme pozor, co jim předvádíme!
2. Při výchově děláme chyby. Jestliže nejsou soustavné, je nám odpuštěno. Neodpustí vám

však nedostatek zájmu o ně, nedostatek lásky a času, který jim věnujete.
3. Nepleťme si lásku s přílišnou shovívavostí a vlastní pohodlností, která nás nutí mávnout

rukou nad malými prohřešky.
4. Jedna z mála věcí, kterou můžeme dítěti do života opravdu dát, je dostatek jistoty. Tu

dítě načerpá z naší stálé přítomnosti. Až si bude dost jisté, opustí nás samo.
5. Říkejme dětem za všech okolností pravdu. Lépe je říci: „Nechci s tebou o tom mluvit“,

než sebemenší výmluva.
6. Mluvme s dětmi pozitivním způsobem, lépe a rychleji nám porozumí. Navíc budou dych-

tivé a aktivní.
7. Buďme uvážliví, než začneme trestat. Ověřme si vždy, zda dítě ví, proč je trestáno. Trest

musí přijít hned a musí být přiměřený. Trestáme jednou, ne půl roku!
8. Nemusíme vždy souhlasit s tím, co naše děti dělají. Dejme jim ale najevo, že jsme s nimi,

že je máme rádi a že mají vždy místo v našem náručí, ať už provedou cokoliv!
9. Neshazujme před dítětem autoritu těch druhých, spolehlivě tak podrýváme především tu

vlastní!
10. Co nakonec? Snad Božena Němcová: „Úcta se nezíská hrdostí, ale láskou!“

Z knihy J. Budíkové, P. Krušinové a P. Kuncové - Je vaše dítě připraveno do první třídy? 
Se souhlasem vydavatelství Computer Press, Brno.

aby vše dobře zvládly. Půvabné pohádkové postavy se věno-
valy nejen budoucím prvňáčkům, ale i jejich malým sourozen-
cům. Předškoláky si postupně vyzvedávaly aprobované
učitelky 1. stupně. Ochotně také zodpovídaly první dotazy sta-
rostlivých rodičů. Pan ředitel s fotoaparátem na krku spoko-
jeně dohlížel na hladký průběh. Dcera odcházela ze třídy
s úsměvem. Hrdě držela kufřík se sponzorskými dárečky, má-
vala papírovým cipískem, kterého si sama ve třídě vybrala.
Brala to jako odměnu za to, že se jí zápis do 1. třídy vydařil. 

Všem, kteří se  na milém odpoledni zapisování budoucích
žáků 1. třídy podíleli, děkuji.   Dagmar Kovaříková

Rodičům budoucích školáků
doporučuji knihu Je vaše dítě
připraveno do první třídy? Po-
máhá všem, kteří se podílejí
na přípravě dítěte na školu.
Pomáhá předškoláka lépe po-
znat, porozumět jeho chování
a zjistit, zda je pro první třídu
zralý. Kniha je doplněna o hry
a cvičení, které autorky dopo-
ručují s dítětem provádět
a rozvíjet tak jeho vnímání,
komunikaci, motoriku, řeč aj.
Vydalo ji brněnské naklada-
telství Computer Press.
Majitelé Rodinných pasů mají
v nakladatelství Computer
Press 20 % slevu. Tuto knihu
a mnohé další je možné si ob-
jednat v internetovém obchodě
na adrese www.cpres.cz.
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Foto: Drahomíra Floriánová

Vypuklo to v pondělí 20. prosince 2010, kdy v hudebně Zá-
kladní školy v Otnicích usedla pětičlená porota za účelem hod-
nocení výkonů pěveckých talentů. Sešlo se jich opravdu hodně
a všichni do soutěže vstupovali s cílem předvést, co umí a snad
i pomyšlením dosáhnout nejvyšší mety – stát se  ve své kate-
gorii tím nejlepším zpěvákem, Superstar. 

Získat tento post však vyžadovalo být úspěšný ve všech třech
kolech soutěže. V již zmíněném termínu zazpívat vánoční
píseň nebo koledu a v lednu 2011 píseň lidovou a následně
i něco z populární tvorby. 

S každým kolem se mírně zvyšovaly požadavky na soutěžící
– samostatný zpěv bez jakéhokoliv hudebního doprovodu,
předvést přinejmenším stejně dobrý výkon jako posledně a na-
učit se pracovat s mikrofonem, aby z reproduktorů nevycházel
jen neřízený hluk. Zdánlivě jednoduché, ale zkuste si to sami

před četným publikem plným očekávání! Pozorovat, hodnotit,
snad i někdy dodat odvahu. Všechny tyto činnosti vykonávali
porotci Iva Benušová, Drahomíra Floriánová, Miroslava Boč-
ková, Martina Tomašíková a vítěz loňské soutěže Michal Dufek
z 9. A třídy. 

S posledním kolem bylo rozhodnuto a v den předávání po-
loletního vysvědčení došlo na vyhlášení vítězů. 

V mladší kategorii byli oceněni Vendula Turková (1. třída),
Natálie Smetanová (1. třída) a Petr Doležal (2. třída). 

Starší kategorii ovládly Kateřina Horáková (třída 6. A),
Melánie Sloupová (třída 6. B) a Petra Jelínková (5. třída).

Vítězům patří sláva, poraženým čest, ale všem obdiv za pro-
kázanou odvahu překonat sám sebe. Doufejme, že se tato sou-
těž stane dobrou tradicí naší školy, co nikdy neomrzí.

za porotu Miroslava Bočková

museli hledat náhradní řešení v podobě horské chaty Antarik, kterou majitelé koupili teprve před rokem a nemají s provozem zatím
velké zkušenosti. Bohužel neinvestovali ani do zasněžovacích zařízení, a proto jejich dvě sjezdovky pod chatou zůstaly v době
kurzu bez sněhu a my jsme byli nuceni za sněhem dojíždět. Díky panu Čechovi, který byl s autobusem celý týden s námi na An-
tariku, šlo jen o problém velmi malý. Větším problémem byl silný mráz a občas nepříjemný vítr, ale děti se s nimi vyrovnaly ur-
čitě snáz a rychleji, než my dospělí. Čtyři dny z pěti jsme jezdili lyžovat do lyžařského střediska Jasénka u Vsetína, středeční
dopoledne jsme strávili ve Skicentru Kohútka, kde se nejlepší lyžaři a snowboardisté mohli svézt na nově vybudované čtyřsedačce
a prohlédnout si jednu z nejprudších černých sjezdovek v naší republice. I když se nám všem na Kohútce moc líbilo, rádi jsme se
vrátili zpátky na Jasénku, protože zde jsme lyžovali úplně sami a tím pádem nemuseli řešit spousty lyžařů okolo sebe. Proto se
samozřejmě zvýšila bezpečnost na sjezdovce a kurz se obešel bez zranění. 

Hned v pondělí byly děti rozřazeny do tří družstev: dvě byla lyžařská podle výkonnosti účastníků a jedno snowboardové. Pro-
tože kurz nebyl příliš dlouhý, nemohli jsme s výcvikem příliš otálet. A tak ti, co stáli na lyžích poprvé v životě nebo zatím jen
párkrát, se učili lyžařskou abecedu pomaličku od začátku, ti zkušenější lyžaři začátek rychle zopakovali a objevovali krásu car-
vingových oblouků. Nejobtížnější to mělo družstvo snowboarďáků, protože museli skloubit dohromady výuku pokročilých a za-
čátečníků. Myslím si však, že instruktorka svou práci zvládala bez nejmenších problémů. 

Začátky bývají vždycky těžké a ty naše nevyjímaje. V pondělí večer jsem byla s paní učitelkou Swierkovou nad třetím druž-
stvem lehce skeptická, ale už v úterý bylo všechno jinak. Vyjet na vleku se podařilo všem a i vlastní lyžování se dařilo a děti se
postupně zlepšovaly. A když vám řeknu, že na konci pobytu sjížděli bezpečně všichni ne zrovna jednoduchou sjezdovku ( říkali
jsme jí důvěrně „ ledová hora“), tak mi snad ani nebudete věřit. Sportovní stránku výcviku jsme ukončili slalomem, do kterého
se zapojili s různými úspěchy všichni lyžaři a nejlepší snowboardisté. A ani společenskou zábavu jsme nevynechali. Karneval
v maskách neměl chybu a už dlouho nám nebylo tak dobře a veselo.

Ale všechno jednou musí skončit. Stejně tak i náš lyžařský zájezd. Domnívám se, že nakonec byli všichni spokojeni a že na něj
budeme dlouho vzpomínat. Drahomíra Floriánová, vedoucí zájezdu

SPORTOVNÍ KUKÁTKO
Po dvou letech naše škola opět pořádala lyžařský výcvikový zájezd. Ne-
obešlo se to bez problémů, kdy někteří žáci včas nezaplatili zálohu a místo
osvědčeného hotelu Labyrint a lyžařského střediska Sachova studánka, jsme

Základní škola opět hledala svoji Superstar
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Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí
Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Hádejte: Co nesmí chybět v lednu v Ot-
nicích? 

No přece dětský maškarní ples. Tento-
krát byl připravený na sobotu 22. ledna
2011 na 14:00. To už se netrpělivě začali
scházet děti, rodiče, babičky, tetičky,
zkrátka všichni, kteří se na letošní ples
pečlivě připravovali. 

A co masky? Jejda, těch bylo!
Tento rok nebylo dané žádné téma.

Rodiče měli volnou roku a mohli směle
popustit uzdu své fantazie. A že se jim to
náramně podařilo, bylo vidět na všech
krásných maskách a kostýmech. Jako
každý rok jsme se i tentokrát mohli se-
tkat s princeznami, vílami, rytíři, indiány.

Nechyběla různá zvířátka, paní dok-
torka, spidermani, pan kostlivec, také
Sněhurka a sedm trpaslíků. Samozřejmě
se objevil i šašek, mohli jsme zahlédnout
i kuchaře, myšku a Mickey mouse. Pro-
stě velká plejáda masek.

A jak to všechno probíhalo? 
Hned u vstupu každé dítě dostalo malý

dárek. To proto, že letos měla tombola
trochu jinou formu, než vloni a nám by
bylo opravdu moc líto, kdyby někdo
žádný dáreček nedostal. Celý program
zahájili pořadatelé společně s dětmi
s písničkou „Já jsem muzikant…“. A šlo
jim to náramně. Do zpívání se zapojily
téměř všechny děti. Následovalo taneční
vystoupení mažoretek ze skupiny Kali-
mero. 

Všem se vystoupení moc líbilo a také
to dali patřičně najevo velkolepým pot-
leskem. A najednou se ze stropu vyrojily
desítky balonků a karnevalové veselí
mohlo směle začít. Všechny masky jsme

si mohli prohlédnut
v malé promenádě.
Během celého odpo-
ledne nás doprovázel Dj
Petr, který měl pro děti
připraveno mnoho sou-
těžních otázek a písni-
ček na přání. Také si děti
mohly navlékat korálky
z těstovin a nebo nama-
lovat obrázek šášuli. 

A co soutěže? Jejda
těch bylo. 

Třeba klobouková,
škatule, hejbejte se, pri-
biňáčková. Děti se také
vyřádily v barevném tu-
nelu, do které se odvážili i někteří do-
spěláci.

Nejvíc se všem líbila koulovaná, to se
zapojili úplně všichni, včetně rodičů. To

byla teda parádní sněhová bitva. Nako-
nec jsme všechny koule společně uklidili
do veliké krabice pro skřítka Zimníčka.

A co odměny? Jejda, těch bylo!
Za každou soutěž nebo malý úkol. Od-

měny doslova pršely z pódia. Nikdo ne-
přišel zkrátka. Rozdávalo se během
celého programu.

A co tombola? Jejda, ta byla!
Tento rok byla celá tombola o štěstí.

Cen se sešla téměř celá stovka, ale stejně

se všichni netrpělivě těšili na dvě hlavní
výhry v podobě dortů.

Děkujeme všem sponzorům, kteří vě-
novali dárky, ceny a sladkosti na náš kar-
neval. Byli to:

Místní organizace ČSSD Otnice,
Rostěnice a.s., Beton Brož, MS Hubert
Otnice, Prima stavebniny, Cukrárna
u Žbánků, Miloslava Prosová – potra-
viny, Arnošt Jochymek – potraviny,
Jiří Klvač – potraviny, průmyslové
zboží Holub, Jiří Kalouda – čalounic-
tví, Drahoslava Matoušková, Česká
pošta – pobočka Otnice, Leona Levá-
ková, manželé Prokopovi, Miroslava
Kaloudová a rodiče dětí. Dále pořada-
telé děkují obecnímu úřadu za bezplatný
pronájem sálu.

A co říci závěrem? Ples se vydařil,
masky se líbily, děti si to užily. Takže za
rok opět v dělnickém domě, pohrajeme
si svorně! Andrea Malá

KARNEVAL
V OTNICÍCH
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Občanské sdružení Otnický SAD vyhlašuje
na období od 1. dubna do 30. září 2011 

3. ročník soutěže

ROZKVETLÉ OTNICE
Fotografie květinových ozdob, oken, teras, balkonů, zahrad 
i předzahrádek zasílejte na e-mail: otnicky.sad@seznam.cz

Centrum volného času Otnický SAD

zvažuje celodenní provoz od 7 do 16 hodin
v době letních prázdnin

(předběžně týden v červenci a týden v srpnu)
pro děti od 3 do 8 let.

Informační schůzka pro rodiče, kteří by o hlídání dětí měli
zájem, bude 7. dubna 2011 v 19 hodin v Otnickém Sadu.

Stále sbíráme víčka od petlahví a tonery z tiskáren
– box na tonery i igelitový pytel na víčka je umístěn

v přízemí Otnického Sadu, Dědina 46.

Ve středu 9. února 2011 se v Otnickém Sadu představila nu-
triční specialistka firmy Racio Ing. Hana Bačíková. Jako nu-
triční poradce pro bezlepkovou dietu, diabetes spolupracuje
s Fakultní dětskou nemocnicí v Brně, konkrétně s nutričními te-
rapeutkami a pediatry. Zaměřuje se i na studium výrobků
zdravé výživy, které doporučuje nejen lidem s dietetickými
problémy, ale také běžným spotřebitelům, kterým záleží na
kvalitní stravě a zdravém životním stylu. Radí maminkám ma-
lých dětí, nemocným i seniorům.

Přítomné maminky si vyslechly důležité informace o raci-
onální výživě, ochutnaly několik celozrnných výrobků slad-
kých, slaných i bylinkových. Za zvýhodněné ceny si pro své
nejbližší nakoupily rýžové kaše, sušenky, chlebíky i kokosky.

Jaké jsou tedy výhody výrobků od firmy Racio co se týče
racionálních zásad výživy?

Zdraví prospěšné výrobky s jedinečnou chutí, netradič-
ním vzhledem a křupavou strukturou.                

Nejdůležitější složkou v produktech Racio je vláknina,
u převážné většiny z nich je ve 100 g výrobku obsažena 1/2
denní doporučené dávky vlákniny (tj. 15-18%). Tyto vý-
robky patří mezi potraviny s nejvyšším obsahem vlákniny
na trhu vůbec.

Výrobky jsou vyráběny unikátním procesem šetrného va-
ření (pufování a extrudování), při kterém zůstávají zacho-
vány nejhodnotnější látky obsažené v obilném zrnu, především
vysoký obsah Vyrobeno na speciální technologické lince,
která umožňuje obilné zrno upravit tak, aby v něm zůstaly
zachovány nehodnotnější látky. Postup výroby spočívá ve vy-
sokotlakém pečení, díky tomu není znehodnocena obalová
vrstva zrna, v které je obsaženo velké množství přírodní vlák-
niny, vitamínů a minerálů. Díky tomu, že nedochází k vyluho-
vání výše uvedených látek, je umožněno konzumentům
nabídnout vyšší výživové možnosti.

Celozrnné pufované výrobky Racio jsou vyráběny vý-
hradně z celých zrn obilovin. Obilná zrna jsou výborným
zdrojem vitamínů skupiny B, které mají nezastupitelnou roli
při trávení živin nebo pro správnou funkci nervové soustavy.
Je kladen důraz na suroviny přírodního původu.Neobsahují
konzervanty, umělá barviva ani nebezpečné trans mastné ky-
seliny a některé jsou obohaceny o vápník a vitamin C.    

Konečná podoba celozrnných výrobků je díky způsobu va-
ření pro zažívací ústrojí lépe stravitelná než tepelně ne-
opracovaná obilovina. Konzumace celých zrn jako je
v případě Racio pufovaných chlebíčků je nejen moderním tren-
dem, ale nabízí i mimořádná zdravotní pozitiva. Pravidelnou
konzumací celozrnných výrobků můžeme přispět ke snížení ri-
zika srdečně cévních onemocnění, snížení rizika metabolic-
kého syndromu i diabetu 2. typu. Celozrnné cereálie
napomáhají i při hubnutí, díky vysokému obsahu vlákniny pod-
porují i trávení. Hubnutí je také nutné podpořit i změnou svého
životního stylu. 

Člověk musí jíst a pít, aby mohl žít a pracovat. Bez správné
výživy nemůže zůstat zdráv. Proto musí při výběru stravy vy-
užít svých rozumových schopností a stravu vybírat podle
množství a složení. Člověk musí způsob stravování usměrňo-
vat a stravovat se racionálně. Proto se tedy držme trendu
,,zdraví, linie, vitalita“ s výrobky firmy Racio.

Firma Racio již třetím rokem dodává celozrnné výrobky jako
sladké odměny dětem na akce pořádané Občanským sdruže-
ním Otnický SAD. Hana Bačíková

Beseda o zdravé výživě
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Vážení přátelé, každým rokem, když usedám k psaní hodno-
cení práce naší základní organizace za uplynulý rok, uvědo-
muji si, jak ten čas ubíhá.

Nyní budeme hodnotit naši práci za rok 2010. Tento rok je již
třetím od posledních voleb. Zhodnoťme, jak jsme se každý
z nás jednotlivě podle svých možností a zdravotního stavu za-
pojili do plnění schválených usnesení. Při výčtu práce jsem
zjistil, že prakticky každý měsíc jsme uspořádali nějakou akci.

Již 13. ledna to byla beseda na téma „čínská alternativní
medicína“, kterou vedla paní Iveta Partyková z Brna, abychom
do jarních prací na našich zahrádkách šli plni zdravého opti-
mismu. Beseda byla hojně navštívena.

V únorovou neděli 28. jsme se účastnili přednášky s bese-
dou pořádanou základní organizační včelařů na téma „využití
včelích produktů na naše zdraví“. 

V pátek 26. března jsme si pozvali ochotnickou skupinu žen
z Lovčiček na milé vystoupení se zpěvy pod názvem „Dračky
nejsou žádné plačky“. Humornou cestou nás uvedly do mi-
nulosti draní peří na našich vesnicích doplněnou krásnými pís-
ničkami. Vystoupení bylo obohaceno ukázkou techniky
zdobení kraslic paní Pavlovcovou a Navrátilovou a pletení
pomlázky manželů Borovičkových.

Měsíc duben byl ve znamení příprav na naši „Tradiční jarní
prodejní výstavu“, která se konala 8. a 9. května 2010. Vý-
stava byla opět uspořádaná v prostorách naší školy a byla opět
úspěšná. Každým rokem vás informuji o účasti návštěvníků.
Porovnáme-li minulá léta je účast následující: rok 2007 – 
1 491, 2008 – 1 704, 2009 – 1 695 a 2010 – 1 659 návštěvníků.
Z uvedeného přehledu je vidět, že návštěvnost
se udržuje téměř na stejné výši. Moc nás mrzí,
že pořekadlo „Nikdo není doma prorokem“, se
projevuje na účasti otnických občanů. Všem or-
ganizátorům a prodejcům chci zvláště moc po-
děkovat. Také vloni jsme přispěli našim dětem
v základní škole částkou 4 000 Kč.

Před zahájením nového školního roku jsme
po dohodě s ředitelstvím školy za spolupráce
pana Hejtmánka zajistili výsadbu dřevin men-
šího vzrůstu do nádob před vchodem do školy.
Ve spolupráci se školou bychom chtěli v tomto
roce uspořádat soutěž pro děti a mládež. Jed-
nalo by se o dvě kategorie. Pro menší děti sou-
těž v kreslení a ve druhé pro větší děti soutěž
fotografickou. Obě na téma „Příroda, zahrádka,
květiny kolem nás“. Vše zaměřeno na zlepšo-

vání životního prostředí. Určená komise vyhodnotí nejlepší
práce a vítězové budou odměněni.

Dne 20. srpna jsme uspořádali pro naše členy zájezd na
letní výstavu „Flora Olomouc“. Před otevřením výstaviště
jsme navštívili firmu paní Mgr. Podhorné „NADĚJE – Gemo
terapie“ v Brodku u Konice. Byli jsme srdečně přijati a infor-
mováni o účincích jednotlivých preparátů přírodních léčiv.
Každý měl možnost pohovořit o svých problémech a současně
si nechat doporučit extrakt, případně jejich kombinace. To vše
bylo možné přímo zakoupit nebo objednat. Po zájezdu jsme se
setkali s kritikou, že zájezd byl v pátek, kdy řada členů musela
být v zaměstnání. Na vysvětlenou chci říci, že termín nebyl

schválně, ale jediná možnost v době konání Flory nav-
štívit paní Mgr. Podhornou, která je jinak vytíženě
přednáškami v republice i v zahraničí. Tradičně jsme
zájezd zakončili večeří U Marků a následně zábavou
„Posezení pod lípou“ s hudbou skupiny MAJA,
k tanci i poslechu.

V říjnu 24. se naši členové zúčastnili zájezdu na di-
vadelní představení „Babička“ v Boleradicích. Vy-
nikající provedení místního divadelního spolku
vehnalo slzy do očí mnoha divákům.

Provoz v naší moštárně začal 28. srpna a pokra-
čoval po 9 sobot do 23. října 2010 a bylo získáno 
6 000 Kč. Děkujeme přátelům Janovi Rafajovi, Ar-
noštu Kolbábkovi a Františku Buchtovi, který není
naším členem.

Chci také poděkovat přátelům Antonii Bočkové, Ji-
řině Havelkové a celému kolektivu v čele s přítelkyní
Leonou Levákovou za zorganizování námi poprvé

uskutečněné „Ukázky řemesel“. Povedená akce byla 20. lis-
topadu v dělnickém domě. Zde jednotliví řemeslníci a prodejci
předváděli a nabízeli svoje originální výrobky. Před dělnickým
domem bylo řemeslo řemesel – úspěšná domácí zabijačka.
Pochvalu zaslouží i naši včelaři za zajištění prodeje včelích pro-
duktů. Věřím, že v pořádání podobných akcí budeme i nadále
pokračovat. Do naší organizace se hlásí noví mladí členové, což
je zárukou pokračování a vylepšování naší dobré práce. Při za-
jišťování jednotlivých akcí je nejdůležitější vzájemná konkrétní
spolupráce, aby nedocházelo k duplicitní organizaci.

Na závěr vám všem, kteří jste se podle svých možností po-
díleli na práci v naší organizaci, srdečně děkuji. Přeji vám
hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěstitelských úspěchů.

Na výroční členské schůzi našich zahrádkářů jsem byl oce-
něn Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu Praha
za dlouholetou práci ve funkci předsedy a za velmi dobré vý-
sledky, které naše organizace dosahuje, stříbrnou medailí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem našim členům, kteří se na
dobré práci zahrádkářů a získání stříbrné medaile podíleli.

Petr Havelka

ZAHRÁDKÁŘI
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KARATHANE a DITHANE, mezi KA-
RATHANE a SYLLITEM a konečně
mezi SYLLITEM a přípravky na bázi
síry existuje při mísení antagonismus,
nesmí se tedy tyto vyjmenované dvojice
přípravků aplikovat společně jako tank-

mix směsi. Nutno tedy bezpodmínečně
každý přípravek použít odděleně jako
tzv. následná aplikace (NA). U peckovin
provádíme první jarní ošetření v období
od fáze zeleného pupenu (pukání pu-
penů) do fáze zeleného poupěte. Alter-
nativně lze k jarnímu ošetření využít
i další povolené insekticidy např. CA-
LYPSO 480 EC, MOSPILAN 20 SC,
RELDAN 40 SC, vždy pak s přídavkem
smáčedla.

Vinná réva raší poněkud později, vět-
šinou až koncem dubna. I zde je třeba
v této době provést postřik OLEOEKO-
LEM proti přezimujícím škůdcům
a proti roztočům (vlnovníkovcům a hál-
čivcům).

Při eventuálním chladném a deštivém
počasí pokračujeme až do kvetení bro-
skvoní ve čtrnáctidenních intervalech
v ochranných postřicích proti kadeřa-

vosti. Z přípravků je možno použít již
jen organické fungicidy, např. DI-
THANE M 45 (DG NEOTEC) nebo
SYLLIT WP 65 či DELAN 700 WDG.

Při chladném a deštivém počasí
v době kvetení meruněk a višní bude
bezpodmínečně nutné provést dvakrát
ošetření těchto druhů proti monili-
ovému spále květů a větviček a to pří-
pravkem ROVRAL FLO, nebo lépe
účinnějším systémovým přípravkem
HORIZON 250 EW, a to na počátku
květu a při dokvétání.

Při začátku kvetení jahodníku a poté
při jeho dokvétaní je potřebné ošetřit kul-
turu proti šedé hnilobě. První postřik
provedeme přípravkem ROVRAL FLO
a druhý pak přípravky MYTHOS 30 SC
nebo TELDOR 500 SC.

Brukvovitou zeleninu nám mohou
úplně zničit po výsadbě nebo po vzejití
dřepčíci. V listech vykusují drobné
otvory a při silném výskytu mohou malé
vzcházející rostlinky zcela zničit. Nej-
vhodnější ochranou je včasné překrývání
záhonů netkanou textilií (ihned po vý-
sevu), nebo využití chemické ochrany
a to postřik rostlinek buď pyrethroidy
(např. DECIS 2,5 EC či KARATE 2,5
WG ). Netkaná textilie navíc chrání koš-
ťáloviny, pokud je umístěna na záhonu
ihned po výsadbě i proti plodomorce
zelné. Její larvy poškozují vegetační
vrcholy rostliny, takže ty pak nevytvářejí
květákové nebo brokolicové růžice a jiné
košťáloviny pak hlávky.

Upozorňujeme ještě nakonec, že KU-
PRIKOL 50 nebo lépe CHAMPION 50
WP lze s úspěchem využít k ochraně
květů meruněk proti mrazu. Zde pak
obyčejně koncem dubna ošetřujeme
stromy při signalizaci poklesu teplot pod
bod mrazu 0,2% koncentrací těchto pří-
pravků.

Většinou v prvé polovině měsíce pro-
vádíme nejlépe již ve fázi myšího ouška
na jabloních první jarní postřik u všech
stromů proti přezimujícím škůdcům
a proti květopasu jabloňovému, a to
přípravkem OLEOEKOL nebo pomocí
JARNÍ SOUPRAVY (obsahující insekti-
cid a smáčedlo, kterou prodává AgroBio
Opava). Tento přípravek však lze použít
nejpozději jen do fáze zeleného poupěte.
Upozorňujeme, že tento jarní postřik
právě tímto především olejovitým pří-
pravkem má i rozhodující vliv na likvi-
dací puklice a štítenek, se kterými mají
v poslední době významné problémy ti
zahrádkáři, kteří opomíjejí toto ošetření.
Teplota při ošetření má být vyšší než 
7° C, optimální je kolem 15° C. Sou-
časně, nejpozději ve fázi myšího ouška,
je třeba provést i první preventivní oše-
tření jádrovin proti strupovitosti.
Dříve se k tomu využívaly kontaktní pří-
pravky např. DITHANE M 45. V sou-
časné době v rámci antirezistentní
strategie je u strupovitosti optimálním ře-
šením provést první dva postřiky hloub-
kově působícím přípravkem s léčebnou
a eradikativní účinností se jménem SYL-
LIT 65 WP (eventuálně SYLLIT 400
SC). Zahajující postřik tímto přípravkem
je třeba provést již ve fázi zeleného pu-
penu až myšího ouška, druhý pak nej-
později ve fázi zeleného poupěte. 

V teplejších oblastech zpravidla již
koncem dubna nacházíme více jak 5 %
větviček napadených padlím jabloně.
Zde pak je nutné nejpozději ve fázi zele-
ného poupěte provést první ošetření proti
této chorobě buď pomocí výběhového
přípravku KARATHANE LC nebo pre-
paráty na bázi síry (SULIKOL K, KU-
MULUS WG). Pozor - mezi přípravky

RÁDCE V ZAHRÁDCE - DUBEN

Akce pořádané otnickými zahrádkáři:
Zájezd na divadelní představení
Maryša do Boleradic 1. května

Tradiční prodejní výstava 
v prostorách školy 7. a 8. května

Zájezd srpen
Posezení u cimbálu léto

Spolupráce s oú při obnově zeleně 
průběžně

Poradenská činnost průběžně

Zorganizování soutěží ve spolupráci 
se školou průběžně

Ukázka řemesel podzim

Ze zahrádkářské pošty:

JAK NA SLIMÁKY
Do vydlabané půlky melounu nali-

jeme pivo, namočíme celý vnitřek a po-
ložíme ten pivní rybníček večer do
místa, kde ti milí drobečkové vylézají,
nebo kde jim chutná náš salátek, kytičky
a podobně. O půl deváté večer se začí-
nají houfovat a předhánějí se, kdo víc se-
žere. Moc jim to chutná, takže zapo-
menou na kytičky, opijí se do němoty 
a spadnou do pivního rybníčku. Odtamtud už nikdy nevylezou, protože je
nadobro po nich. Ráno se budete divit! Lze nechat 2-3 dny, mezitím sníte
další meloun a dílo se opakuje. Nebolí z toho záda, jíte pořád melouny,
hubnete a užíváte si sluníčka. 

Vyzkoušeli jsme a perfektně to funguje. Žádný zbytkový jed v půdě,
obava z otrávení psů a koček! Žádné parazity z vnitřností slimáků (fasci-
olopsis buski) rozložených nejrůznějšími jedy! Naše kytičky si zaslouží
kvést. A slimáci jdou na pivo, tak proč si leccos neusnadnit, že?
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Předkládám zprávu o činnosti a hospodaření oddílu kopané

za rok 2010. Oddíl kopané má ke dni 31. 12. 2010 přihlášeno
do okresních soutěží celkem pět družstev.

Výbor oddílu kopané pracuje v tomto složení.
Předseda oddílu:  Pažebřuch Pavel
Jednatel – sekretář: Ondra Miloš
Členové: Daňhel Jaroslav
Schůze výboru s právem hlasovat se zúčastňují všichni ve-

doucí a trenéři mužstev.
Přípravka pod vedením Ladislava Pšenáka a Zdeňka Polá-

ška si drží laťku hodně vysoko. Už druhou sezonu poráží svoje
soupeře, i když proti nim intrikují až za hranicí fair play. Po
polovině letošní soutěže jsou na prvním místě bez jediné po-
rážky. Je to oddíl, od kterého neslyšíme, že mají nějaký prob-
lém, a když ho mají, tak ho vyřeší sami mezi sebou. Je
neskutečné, jak tito vedoucí zvládají náš fotbalový potěr. Do
jarní části jim přejeme hodně povedených zápasů.

Žáci skončili v loňské sezoně na druhém místě za Hoději-
cemi. Nepodařilo se jim probojovat na turnaj o přeborníka
okresu. Rozhodně to není neúspěch, jak by se mohlo zdát.
V této kategorii se už začíná projevovat u některých nechuť
k fotbalu, ale nebude to jen k fotbalu, je to nechuť jakkoli spor-
tovat. Z části počítače a pohodlnější trávení volného času ubí-
rají na počtu hráčů. Toto neovlivní žádný vedoucí ani trenér. 

Pro letošní sezonu se podařilo sehnat nové trenéry. Pan Josef
Bělohoubek a Zbyněk Daňhel se ujali našich žáků za minutu
dvanáct. Po podzimu jsou na třetím místě jen tři body za ve-
doucí dvojicí Letnice a Hodějice. 

Dorost pod vedením pánů Dufka, Fialy a Ondry hraje od le-
tošní sezony okresní přebor. Máme tedy dorostence na vlastním
hřišti. Mužstvo se podařilo dát co do počtu alespoň trochu do-
hromady. Budou vypomáhat také B mužstvu, proto budou
svoje zápasy hrávat v sobotu, aby na neděli byli k dispozici.
Pro ty starší je to možnost zapracovat se do mužské kategorie.
Počet hráčů této kategorie je velice nízký, řekl bych katastro-
fální. Nechuť sportovat v této věkové kategorii je obrovská,
počty nových hráčů ze žáků nestačí doplnit hráče, kteří končí
s fotbalem.

Po podzimu jsou na čele tabulky s jedním bodem náskoku
před dvojicí Velešovice, Šaratice. Na jaře tedy budou mít o co
hrát.

B tým byl jen velice blízko k tomu, že jsme ho do soutěže
nepřihlásili. Přístup některých hráčů k této situaci byl takový,
že je jim to jedno. Sehnat dalšího vedoucího k Laďovi Zedníč-
kovi je neřešitelný problém. Béčko vede úplně sám a tato situ-
ace je pro jednoho složitá. Vypisování zápisu, vedení mužstva
a jiné povinnosti během zápasu je velký problém. Další kapi-
tola jsou tréninky a docházka na zápasy. Pokud opravdu ne-
bude ze strany hráčů větší zájem, pak se musíme zamyslet, 
jak dál.

V sezoně 2009-10 skončilo béčko na šestém místě: 13 výher, 
4 remízy a devět porážek je vzhledem ke stavu mužstva ještě
dobrý výsledek. Po podzimu je družstvo na desátém místě: 
5 vítězství, 1 remíza a 8 porážek je obrazem stavu dnešního
mužstva.

A tým sestoupil v sezoně 2009-10 z krajského přeboru. Roz-
hodlo o tom několik zdánlivých maličkostí. Myslím si, že jsme

na záchranu měli, ale je to za námi a uvidíme, za jak dlouho se
podaří další generaci hráčů si opět krajský přebor zahrát. 

Mužstvo nastoupilo do okresního přeboru v nezměněné se-
stavě a pod vedením trenéra Dušana Matouška je vedoucím
pan Kypr starší. Výsledky byly pro někoho možná horší, než
čekal, ale jistě víte, že po sestupu do nižší třídy bývá sestup
provázen morálním rozložením družstva. Věřím, že se u nás nic
podobného už nestane. Určitá krize ovšem byla. Asi v polo-
vině podzimu se vzdává postu trenéra pan Matoušek. Z této si-
tuace nás zachraňuje Milan Horáček, který přebírá mužstvo
jako hlavní trenér a dovede ho velmi dobře až do konce pod-
zimu. Čtvrté místo 26 bodů za 8 vítězství, 2x remíza a čtyři
prohry důstojně završují podzimní část soutěže. Patří mu proto
velké poděkování. Myslím si, že právě tady, když mužstvo pře-
bíral, se lámal chleba. Dokázal mužstvo stabilizovat, uklidnit
emoce a výsledky se dostavily. 

Na zimní přípravu se k mužstvu vrátil Dušan Matoušek
a přes svoje pracovní vytížení mu i nadále bude vypomáhat
Milan Horáček. Do jarní části vstupujeme bez zásadních změn
v mužstvu, zatím nikdo neodchází a ani nemáme žádnou novou
posilu.

Tolik sportovní část a nyní několik vět k hospodaření oddílu.
Pan Jaroslav Daňhel na konci roku odešel z funkce správce

areálu, chci mu tímto poděkovat za velmi dobrou práci (do
které také zapojil svoji manželku jako svoji pravou ruku), kte-
rou dělal velmi poctivě a nad rámec svých povinností. Od no-
vého roku je správce paní Iva Bulvová. Podařilo se také sehnat
nového nájemce na provoz občerstvení. Věříme proto, že vše
bude fungovat, jak má.

Pro loňský rok byl schválen rozpočet: 
Příjmy: 325 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy o 57 tis. Kč

vyšší, a to zejména o
- odprodej zbytku konstrukce ze stavby zastřešení na hřišti

myslivcům, kterou zajistil pan Vašík
- podařilo se prodat nájemné hřiště o 25 tis. Kč víc, než se

plánovalo
- více za pronájem buňky na občerstvení, převod dluhu z mi-

nulého roku a jeho částečného doplacení
- přestup hráče Michala Odehnala 15 tis. Kč
Výdaje: 316 tis. Kč. Ve skutečnosti jsme utratili o 12 tis Kč

více, a to zejména zaplacením tisku programu na domácí zá-
pasy za období dvou let pozpátku. Tento náš závazek nebyl dů-
sledně sledován, tak došlo k prodlení platby, která se uhradila
až v loňském roce. Beru na sebe.

Hospodařili jsme tedy se ziskem 45 tis. Kč. Máme také
ovšem ještě pohledávku, za pronájem buňky občerstvení ve
výši 20 tis. Kč a za spotřebovanou energii 7 tis. Kč. Pohledávka
tedy činí 27 tis. Kč, o které mohlo být hospodaření v části pří-
jmů vyšší. 

Rozpočet na rok 2011 navrhuji takto:
Příjmy: 333 tis. Kč Výdaje: 320 tis. Kč 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, trenérům, ve-

doucím jednotlivých mužstev, členům výboru oddílu kopané
za dobrou práci pro otnický fotbal.

A všem věrným fanouškům za podporu a přízeň.
Poděkování patří také všem sponzorům, místním živnostní-

kům a generálnímu sponzorovi firmě Beton Brož, protože bez
jejich finanční podpory se nemůžeme obejít. 

Pavel Pažebřuch

ODDÍL KOPANÉ
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I v Otnicích můžete tančit v rytmu zumby

Zumba je taneční fitness program inspirován latinsko-americkými prvky a latinsko-americkou hudbou, který vznikl v Kolum-
bii. Zakladatelem Zumby je Alberto „Beto“ Perez, který si na svou klasickou lekci aerobiku zapomněl aerobní hudbu. Nezbylo
mu nic jiného, než zaimprovizovat na latinsko-americkou hudbu, kterou měl zrovna u sebe. A počátky Zumby byly na světě. 

Tento neuvěřitelný program ovládl celý svět a nyní se do něj můžete pustit i vy. Základními kroky jsou salsa, merengue, cum-
bie, reggaeton a další. To vše na veselou a zábavnou hudbu. Během hodiny si ani nestihnete uvědomit, jak hodně při tomto pro-
gramu spalujete a tvarujete tělo, protože vás to ohromně baví...zumba je totiž párty, zumba je zábava! Já jsem se k zumbě dostala
minulý rok, kamarádka mě na ni nalákala a hned jsem věděla, že zumba je to pravé.Abych se mohla cvičení Zumba Fitness vě-
novat profesionálně zúčastnila jsem se v roce 2010 workshopu ZUMBA Basic 1 s vynikající lektorkou Danielou Česnekovou 
a stala se tak instruktorkou, zároveň se stala členem mezinárodní sítě lektorů Zumby – ZIN. Hodiny u vás v Otnicích jsou vždy
perfektní, baví mne ta atmosféra a radost „ženských“ z tance. Tak pokud ještě někdo nevyzkoušel, přijďte mezi nás, taneční kre-
ace nejsou složité a jak uvádím, jde hlavně o to se pobavit. Zdenka Juračková

Martina Dreher
V Otnicích, jak pozoruji, je pestrý

sportovní život. Jen hrstka obyvatel však
ví, že v Otnicích od roku 2007 žije zá-
vodnice v bodyfitness Martina Dreher.
Pro vysvětlení široké věřejnosti. Body-
fitness je sport, který je zaměřen na hod-
nocení postavy. Závodnice podstupují
náročnou přípravu, ve které drží dietu,
intenzivně cvičí a trénují i prezentaci na
pódiu. Na samotné soutěži se použije
speciální barva jako nátěr na tělo a na
pódiu předvádí v bohatě zdobených plav-
kách tzv. čtvrtobraty, ve kterých je roz-
hodčí hodnotí. Hodnotí se silueta
postavy, vyrysovanost svalstva a celkový
projev. Důležité je rozlišovat bodyfitness
od ženské kulturistiky, jsou to dvě roz-
dílné kategorie.

Martina je trojnásobnou vicemistryní
ČR, mistryní Moravy a Slezka 2009, se-
mifinalistka Mistrovství Evropy 2008,

účastnice Mistrovství světa 2009. V roce
2010 došlo k zásadní změně. Martině se
podařil administrativně vyřešit přestup
a v roce 2010 nastupovala v barvách Slo-
venska a na soutěžích u našich sousedů.
Důvodem byly neutěšené poměry v ČR
a velice kvalitní zázemí slovenských zá-
vodníků. V roce 2010 se zúčastnila
mistrovství Slovenska, kde v konkurenci
čtrnácti kvalitních závodnic dosáhla na
pátou příčku. Poté následovaly podzimní
soutěže v tomto pořadí: GP Vyškov 2010
- 2. místo, GP Šurany (Slovensko) 
- 3. místo, GP Austria cup (Rakousko) 
- 2. místo, GP Poprad - 3. místo.

Po závodech v Popradu dostala Mar-
tina nabídku od trenéra slovenské repre-
zentace, reprezentovat Slovensko na
mistrovství světa v Turecku. Bohužel ze
zdravotních důvodů musela odřeknout.

Uvidíme, jaké další sportovní úspěchy
přinese rok 2011 pro občanku Otnic
Martinu Dreher. Michal Sicha
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8. dubna 20.00 hod
CIZINEC

Johny Depp představuje amerického turistu, jehož lehkovážný
flirt s neznámou ženou lapí do sítě intrik, romantiky a nebez-
pečí. V průběhu spontánního výletu po Evropě ve snaze vy-
léčit zlé zlomené srdce se Frank (J. Depp) stává účastníkem
zcela neplánovaného flirtu s Elise (Angelina Jolie), pozoru-
hodnou ženou, která mu cíleně zkříží cestu. V okouzlujícím
prostředí Paříže a Benátek jejich bezstarostná romance ale
prochází prudkým vývojem poté, co jsou nevědomky vtaženi
do smrtící hry na kočku a myš.

15. dubna 20.00 hod
FOTŘI JSOU LOTŘI

Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán
Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije
s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb, stačil zvyk-
nout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamo-
vání, svatebních příprav, dokonce i vzájemného setkání rodičů
Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle Jebalovic
komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje k Velkému tře-
sku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou rodinného
klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty brání. U Je-
balů právě zaťukala na dveře krize středního věku. Greg už
přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj
v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvězdu, a hlavně ne-
sype tolik, kolik by rodinný rozpočet potřeboval. Začne proto
po práci melouchařit v jedné farmaceutické firmě, což pro-
budí radary podezíravého tchána, zvlášť když zjistí, že tamní
Gregova nadřízená (Jessica Alba) je víc než rozkošná...

6. května 20.00 hod
LONDÝNSKÝ GANSTER

Po třech letech strávených za mřížemi, Mitchel (Colin Far-
rell) opouští věznici s dobrými úmysly. Ale když potká sta-
rého přítele Billyho (Ben Chaplin), gangstera, který se zrovna
ohlíží po nějaké práci, Mitchel se k němu připojí, výměnou za
místo k bydlení. Když se znovu zaplete se svou minulostí, je
vtažen do života Charlotty (Keira Knightley), filmové hvězdy
která se schovává před hordou fotografů a reportérů. Přitaho-
ván její krásou a zranitelností, rychle se ujímá role jejího
ochránce. Začínají spolu plánovat nový život v Los Angeles,
ale plány jim zkříží gangový boss Gant. Mitchelovi je jasné,
že před Gantovým hněvem není v bezpečí nikdo z jeho blíz-
kých a rozhoduje se vyřešit věci mezi nimi jednou provždy.

22. dubna 2011 v 18 hod

Připomenutí osvobození obce 
s památkou uctění 

padlých vojínů Rudoarmějců

27. dubna 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Dětském domově LILA

30. dubna 2011

Vítání jara
se SVĚTLUŠKAMI

Pořádá Otnický SAD

7. - 8. května 2011

Tradiční jarní
prodejní výstava

květin, sazenic a zahrádkářských potřeb
V prostorách školy. Pořádají otničtí zahrádkáři 

28. května 2011

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti do 15 let
(v případě špatného počasí se akce bude konat 4.6.)

1. června 2011

Křídové odpoledne
Na asfaltovém hřišti, pořádá Otnický SAD

18. - 19. června 2011

ALOISKÉ HODY
Pořádá TJ Sokol Otnice

PozvánkyKINO OTNICE

ZumbaZumba
s Veronikou Tůmovou
úterý 19.00 hod v tělocvičně ZŠ
neděle 20.00 hod v tělocvičně ZŠ

50 Kč/hod

Veronika Tůmová
licencovaný zumba

instruktor,
tanečnice

latinsko-amerických
tanců,

vicemistryně světa
ve stepu.



NAŠE
DĚTI

�

Mimiklub v Otnickém Sadu.

Maškarní ples pro děti v dělnickém domě.

Zápis do 1. třídy ZŠ.

Žáci 9. ročníku ZŠ Otnice v ISŠ Sokolnice.



Maminky zleva Ladislava Kašpaříková, Marie Klvačová, Jana Muricová, Slavomíra Sekaninová, Dáša Žočková
– vítání občánků v roce 1975...

... a vítání občánků v lednu 2011.




