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Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH



BABSKÉ HODY



Poslední listopadový den se konal v otnické škole Den otevřených dveří. Ten na-
bízí pohled na běžný chod školy: ráno hemžení dětí v šatnách, živo ve třídě před pří-
chodem vyučujícího, ruch o přestávce na chodbách, a především možnost být
přítomen ve vyučovací hodině. Každý rodič sní o tom, být někdy malou muškou ve
třídě svého dítěte. Dcera se předem netrpělivě ujišťovala, zda-li se určitě přijdeme po-
dívat. Nezklamali jsme ji. 

My, rodiče prvňáčků, obsadili tři řady židlí v zadní části třídy. Zazvonilo. S pří-
chodem paní učitelky štěbetání ustávalo. Začalo vyučování. Sledovali jsme, jak se
děti nadšeně hlásí o slovo, o možnost jít k tabuli, o prvenství v početních soutěžích.
Splnil se nám sen, aniž bychom museli být malou muškou. 

Strávili jsme ve škole dopoledne, které moji rodiče nezažili. Takový Den otevřených
dveří vás přiměje zavzpomínat na svá školní léta. Když jsem chodila do první třídy,
byli rodiče zváni na akce Z, kdy se např. natíralo zábradlí před školou, dělal se nový
chodník. Vzpomínám si, že jsme museli povinně chodit v průvodu na jaře s mávátky,
na podzim s lampiony. 

A tak je fajn, že i když je „jiná doba“, prvňáčci jsou stále stejně dychtiví umět číst,
psát, počítat. Dnes města a obce budují nikoliv pomocí akcí Z, ale pomocí evrop-
ských fondů. Přesto jsou možnosti, kdy lze dobrovolně pomoci a přiložit ruce k dílu.
Je fajn, když se i v naší obci najdou lidé, kteří dobrovolně pomáhají. Je fajn, že je
v naší obci spousta akcí, kterých se můžete, nikoliv musíte, zúčastnit. 

Děkuji za Den otevřených dveří. Děkuji všem dobrým lidem, kteří se snaží o to, aby
se nám v Otnicích dobře žilo. Dagmar Kovaříková

PODĚKOVÁNÍ AKTIVNÍM OTNICKÝM OBČANŮM
4. dubna 2011 se konal 1. ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomorav-

ského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně. Ocenění za rozvoj veřejných kni-
hovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života
bylo předáno Daně Vymazalové – Valné. Knihovna Jiřího Mahena vBrně, pobočka
Stará Osada, Brno Židenice registruje 2000 stálých čtenářů. Právě v této knihovně
Dana Vymazalová působí jako vedoucí knihovny. Pod jejím vedením bylo pro děti
i dospělé uspořádáno 90 akcí. Přejeme do této velmi záslužné činnosti další úspěchy
a pevné zdraví.

S literaturou souvisí i další úspěch ženy z Otnic. Rozkošné básničky pro děti shro-
máždila do útlé knížky o zvířátkách, kterou u příležitosti prezentace uměleckých ře-
mesel pokřtil sám mistr umělecké vazby Jaromír Kokeš. 19. listopadu potlesk patřil
autorce Drahomíře Tišerové a Franzi Fibimu, který dílo přebásnil do německé řeči.

Nemalý dík si zaslouží ti naši spoluobčané, kteří z popudu manželů Fialových zbu-
dovali zábavný koutek pro děti v přírodě u bříz a zeleně u bývalé Agry.

Také chlapům Blonďákům, moc děkujeme za vzkříšení kdysi tradičního hrkání
o Velikonocích. Kéž by se pokračování v této tradici ujala naše mládež.

A konečně za udržování tradic děkujeme zejména sportovcům Sokolům my, kteří
se z tohoto oživení obce těšíme a přejeme maminkám z Otnického Sadu, zahrádká-
řům, chovatelům, myslivcům i včelařům, aby je jejich nadšení neopustilo.

Ludmila Kaloudová
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Ve státním zájmu
U plakátu s obrysem České republiky s trojbarevnou vlajkou se zastavil snad každý.

Zval na divadelní představení Ve státním zájmu. Kdo se 5. listopadu rozhodl opustit
pohodlí domova a přišel večer do místného dělnického domu, rozhodně nelitoval.
Komedie Antonína Procházky v podání újezdských ochotníků byla výtečná. Pódium
dělnického domu se změnilo v obyčejný byt, ve kterém se odehrávala směsice ko-
mických situací. Známý politik jako proutník, různé typy milenek, dobrák a smolař
soused, dávná láska z dětství… Rozličné charaktery, vtipné dialogy. Milý humor pro-
línal celé představení.

Domnívám se, že všichni odcházeli spokojeni. Navštívit alespoň jedno divadelní
představení ročně by mělo být „ve státním zájmu.“ Dagmar Kovaříková
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ZÁŘÍ – 26. 9. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 15) – MŠ přístavba, nástřik střechy pěnou nad přístavbou proveden.
Bod 16) – Zadávací podmínky na provozovatele sběrného dvora od-
padů byly zaslány na SFŽP k odsouhlasení.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) RNDr. Kureš Brno – zahájení říz. o povolení výjimky z vyhl.
č. 501/2006 Sb. 
b) Beton Brož Otnice – nařízení veřej. projednání veřej. vyhl. - skla-
dové plochy

4. MěÚ Slavkov, odbor ŽP:
a) VaK Vyškov – zahájení řízení o odstr. stavby a řízení o dodateč-
ném povolení ČOV Otnice – spojovací potrubí
b) IMOS Brno – stanovisko k návrhu výsadby náhradní zeleně

5. Faktury ke schválení:
a) Strabag Brno – Fa: 1190960061, sběrný dvůr odpadů
b) Pramos Šitbořice – Fa: 91104096, sítě do oken na KD
c) KOMET Pečky – Fa: 450180, oprava vozidla LIAZ CAS
d) KOMET Pečky – Fa: 450174, oprava vozidla LIAZ CAS
e) Urban J. Otnice – Fa: 92011, výmalba na KD
f) Viliš L. Bošovice – Fa: 2011009, oprava el. instalace na DD
g) Štěpánek M. Šlapanice – Fa: 23/11, koncert Javory
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5. zápisu.

6. Mateřská škola – výjimka v počtu dětí na třídu:
Zastupitelé projednali žádost Mateřské školy Otnice o povolení vý-
jimky v počtu dětí na jednu třídu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu dětí jedné třídy v Mateřské
škole Otnice na 25 dětí ve školním roce 2011-2012.     

7. Výbor sociálně zdravotní – uspořádání divadelního představení:
Místostarosta informoval zastupitelstvo o záměru Výboru sociálně
zdravotního, jehož je předsedou, uspořádat dne 5. 11. 2011 divadelní
představení s názvem „Ve státním zájmu“. Představení zahrají ochot-
níci z Újezda u Brna. Předpokládané náklady asi 6 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání divadelního představení dne 
5. 11. 2011 a uvolnění částky 6 tis. Kč, na náklady spojené s předsta-
vením.

8. Rozpočtové opatření č. 2/2011:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2011.

Příjmy:  navýšení o 1 642 200,- Kč
Výdaje: navýšení o 1 642 200,- Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.  

9. Dotace od JMK:
Starosta informoval zastupitele o přiznané dotaci ve výši 510 tis. Kč
na sběrný dvůr odpadů Otnice. Dotaci schválilo zastupitelstvo JMK
dne 22. 9. 2011.

10. Neinvestiční příspěvek pro DSO Cezava:
DSO Cezava obdržel  neinvestiční příspěvek z rozpočtu JMK na rea-
lizaci akce „Podpora cestovního ruchu v Regionu Cezava“. Na po-
krytí vlastních zdrojů je nutné zaslat na DSO zvláštní členský
příspěvek ve výši 37 594,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zvláštní členský příspěvek pro DSO Cezava
ve výši 37 594,- Kč.

11. Žádost manželů Pavlovcových č. p. 498:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pavlovcových Otnice 498,
o prodloužení obecní komunikace a zřízení veřejného osvětlení. 
Požadované úpravy nejsou v plánu akcí na letošní rok a na rok 2012
nebyl doposud projednáván. 

12. Vyúčtování koncertu Javory:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování koncertu Javory pořáda-
ného dne 11. 9. 2011 v kostele sv. Aloise.

Prodáno 280 vstupenek x 200,- Kč, celkem příjem 56 000,- Kč.
Náklady celkem 50 730,- Kč.

13. Žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek
ve výši 32 000,- Kč na úhradu kapely při konání Aloiských hodů dne
18.- 19. 6. 2011. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve
výši 32 000,- Kč.

14. Oprava místních komunikací – nabídka f. Přemysl Veselý:
Zastupitelé projednali nabídku firmy Přemysl Veselý s.r.o. Brno na
opravu částí některých místních komunikací. Nabídka je sestavena dle
jednotlivých staveb a činí 222 tis. Kč + DPH. Fakturováno bude podle
skutečných výměr.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Přemysl Veselý s.r.o. Brno na
opravu místních komunikací.

15. Oprava bytu nad ZS:
Byt nad zdravotním střediskem po p. Bajerovi byl k 30. 9. vyklizen
a předán obci. Nová nájemkyně  p. Vojáčková M. nastoupí 1. 11. 2011.
Obec zajistí před předáním bytu tyto opravy: výměna okna Velux, pře-
těsnění koupelnové vany, oprava odpadů z kuchyně, výměna žaluzií
oken a opravu okenních lišt.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nutné opravy bytu nad zdravotním středis-
kem před předáním novému nájemníkovi.

16. Žádost manželů Rafajových – souhlas vlastníka:
Zastupitelé projednali žádost manželů Rafajových Otnice 52 o souhlas
obce (vlastníka pozemku) k umístění části stavby hospodářské bu-
dovy na pozemek p. č. 340 a 342. Stavba zasahuje pouze do části
obecních pozemků, které jsou již odděleny GP a připraveny k odpro-
deji manželům Rafajovým.    
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou hospodářské budovy manželů  
Rafajových na pozemcích p. č. 340 a 342 dle předložené projektové
dokumentace.       

17. Prodej pozemků p. č. 341/2 a 342/2 manželům Rafajovým:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rafajových o odprodej po-
zemků p. č. 341/2 o výměře 25 m2 a p. č. 342/2 o výměře 72 m2

vzniklé dle oddělovacího GP č. 519-1076/2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p. č.341/2 o výměře 25 m2

a p. č. 342/2 o výměře 72 m2 oba vzniklé na základě oddělovacího GP
č. 519-1076/2008, manželům Zdeňkovi a Daně Rafajovým Otnice ul.
Dědina 52 za cenu 55,- Kč/m2.

18. Prodej pozemku p. č. 725/2 p. Vozdkové:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vozdkové Marie o odprodej po-
zemku p. č. 725/2 o výměře 321 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č.725/2 o výměře 321 m2

paní Marii Vozdkové Poříčí 566, 517 01 Solnice za cenu 55,- Kč/m2.
19. Přijetí pozemků darem p. č.1639 a 1640:

Zastupitelé projednali nabídku p. J. Dostálové Židlochovice a Mgr. 
J. Dostálové Újezd u Brna, na přijetí pozemků p. č. 1639 o výměře
1968 m2 a p. č.1640 o výměře 1224 m2 darem. Jedná se o pozemky
v Poltni.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p. č. 1639 a 1640 v k.ú. Ot-
nice darem od Jarmily Dostálové Židlochovice a Mgr. Jany Dostálové
Újezd u Brna. Obec uhradí náklady spojené s převodem pozemků.

20. Kabelová televize a její další provoz:
Starosta informoval zastupitele o potížích s kabelovou televizí. Dost
často nabíhají výpadky ve vysílání různých stanic, které pak musí
s místostarostou jít znovu spouštět. Kabelový rozvod z r. 1997 je za-
staralý a dosluhuje. Obec musí do provozu neustále investovat. O pro-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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voz kabelové televize projevili zájem dva uchazeči, kteří nabízí pře-
chod z analogového vysílání na digitální i postupnou výměnu meta-
lických rozvodů  za optická vlákna.  Pokud však obec provozování
TKR předá soukromému subjektu, pak nebude moci ovlivnit skladbu
a hlavně cenu. Je stále ještě dost občanů (hlavně těch starších), kterým
skladba programů v analogovém vysílání i cena  vyhovuje. O potí-
žích s TKR bude vydán článek ve Zpravodaji.  
Různé, interpelace:
Zástupce f. Prostavby předložil zastupitelům návrh zastavovací situace
v lokalitě Pod Vodárnou II. Předpokládá se výstavba třiceti RD, vět-
šinou se jedná o dvojdomy s rovnou střechou. Výstavba inženýrských
sítí by mohla započít v roce 2012. Proběhla debata o vhodnosti rov-
ných střech. I když nebylo hlasováno, zastupitelé projekt podpořili. 

ŘÍJEN – 17. 10. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 14) – Oprava místních komunikací – f. Přemysl Veselý započala
s opravami 17. 10. 2011.
Bod 15) – Byt č.1 nad ZS – schválené opravy jsou průběžně prová-
děny.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Kurešovi Brno – Rozhodnutí č. 171/2011, povolení na za-
hradní chatku 
b) VaK Vyškov – Rozhodnutí č. 54/2011, dodatečné povolení dopro-
vod. staveb
c) K. Nehybka Klobouky u B. – zah. říz. o odstr. stavby a Usnesení
č. 164/2011
d) E. Matušů Heršpice – Uzemní souhlas č. 242/2011, přípojka plynu
e) Obec Bošovice – změna č. 1 ÚP, veřejné projednání 29. 11. 2011

4. Materiály JMK:
- Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

5. Faktury ke schválení:
a) Strabag Brno – Fa: 1190960071, sběrný dvůr odpadů
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 32/2011, oprava TKR
c) Prostavby Brno – Fa: 20112092, přístavba MŠ
d) Doležal M. Šaratice – Fa: 11031, okna Velux do bytu č.2 nad ZS
e) Respono Vyškov – Fa: 311110302, svoz TKO za III.Q.2011
f) Respono Vyškov – Fa: 1611900241, nebezpečný odpad
g) Respono Vyškov – Fa: 2111980203, elektroodpad
h) Ing. Matyáš Lovčičky – Fa: 201131, projekt na opravu chodníků
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5, zápisu.

6. Krajská veterinární správa - Rozhodnutí:
Český svaz chovatelů ZO Otnice uspořádá dne 28.-29. 10. 2011
Okresní výstavu okrasného ptactva. Krajská veterinární správa pro 
Jihomoravský kraj Brno stanovila Rozhodnutím ze dne 10. 10. 2011
veterinární podmínky, které pořadatelé musí dodržet.  

7. SFŽP ČR Praha – akceptace žádosti:
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí
ČR o akceptaci žádosti Obce Otnice o dotaci na „Výměnu zdroje vy-
tápění v objektu základní školy v obci Otnice“. Žádost byla přijata
a bude dále hodnocena.

8. Výbor ŽP – žádosti občanů:
a) J. Mezuláník 399 – vykácení 2 ks smrků před RD 
b) Z. Polášek 133 – vykácení smrku před RD 133
c) Z. Pavlíček 293 – vykácení smrku před RD 293

9. JMK – vyjádření k udělení licence:
Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal žádost o vyjádření k udě-
lení licence pro VYDOS BUS Vyškov na linku:
a) Hodějice – Němčany – Slavkov u Brna – Otnice – Lovčičky
b) Sokolnice – Otnice – Dambořice
K žádosti nebyly připomínky. 

10. Kalimero o.s. Těšany – žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost  o.s. Kalimero Těšany o finanční pří-
spěvek. 
Občanské sdružení pracuje s mládeží v oblasti mažoretkového sportu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč pro o.s.

Kalimero Těšany, za podmínky jednoho vystoupení mažoretek v obci
Otnice.   

11. Charita Slavkov u Brna – žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na provoz Centra denních
služeb ve Slavkově u Brna na rok 2012. Po obsáhlé diskuzi starosta
projednávání bodu přerušil s tím, že bude přesunut na program zase-
dání dne 7. 11. 2011. 

12. Hudeček J. 203 - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Hudečka o povolení vybudo-
vání kanalizace za domem č. p.203, pozemek č. 330. Po diskuzi se
zastupitelstvo shodlo že zatrubněním příkopy může dojít ke snížení
odvodu povrchových vod.    
Žádost nebyla schválena.

13. Sběrný dvůr odpadů – výběrové řízení na provozovatele:
Na provozovatele sběrného dvora odpadů bylo vypsáno výběrové ří-
zení. Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční 24. 10. 011 v 16,00
hod. 
Starosta jmenoval komisi ve složení: Drabálek O., Havelka P., Mezu-
láník P., Muric P., Ing. Bubla J.

14. Přístavba MŠ - vícepráce:
Zastupitelé projednali rozsah víceprací, které je nutné provést ke zdár-
nému dokončení přístavby a o kterých bylo rozhodnuto v průběhu
stavby. Rozsah víceprací je příloha č.1 zápisu. Finanční objem prací
bude předložen až po dokončení všech víceprací.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah víceprací, které tvoří přílohu č.1 zá-
pisu, na přístavbě mateřské školy Otnice.       

15. Oprava chodníků – nabídka f. Prostavby Brno:
Zastupitelé projednali nabídku firmy Prostavby a.s. Brno, na opravu
vybraných chodníků v obci ( seznam je příloha č. 2 zápisu). Nabídka
je sestavena dle jednotlivých staveb a činí 190 tis. Kč + DPH. Obec
si na některé části dodá dlažbu a obrubníky. Fakturováno bude podle
skutečných výměr. Práce budou zahájeny po vyřízení stavebního po-
volení. Ing. Bubla oznámil podjatost k projednávanému bodu, hlaso-
vání se nezúčastnil. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Prostavby a.s. Brno, na opravu vy-
braných chodníků v obci.         

16. Kabelová televize – výběr dodavatele:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. VIVO Connection Šlapanice
a nabídku p. Jiřího Fryce Měnín na provozování kabelové televize
v obci. Nabídka pana Fryce garantuje zachovat rozsah i cenu současné
skladby a její další zkvalitňování. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Jiřího Fryce Měnín na provozo-
vání kabelové televize v obci. Návrh smlouvy bude předložen zastu-
pitelstvu.          

17. Slavnostní otevření ČOV, sběrného dvora a hasičky:
Obec připravuje slavnostní otevření čističky odpadních vod, sběrného
dvora odpadů a hasičky na 25. 11. 2011. Zastupitelé projednali návrh
programu i seznam hostů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program slavnostního otevření ČOV, sběr-
ného dvora odpadů a hasičky.      
Různé, interpelace:
Starosta informoval o dopise na Povodí Moravy, kterým žádá vyčiš-
tění otnického potoka a upozorňuje na riziko záplav. Obec se obrátí na
Městský úřad Slavkov odbor vodního hospodářství s žádostí o sou-
činnost.

LISTOPAD – 7. 11. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 10) – Smlouva s  o.s. Kalimero Těšany byla podepsána. Vystou-
pení mažoretek bude  25. 11. ve škole.
Bod 11) – Žádost Charity Slavkov o fin. příspěvek – tuto službu ob-
čané Otnic nevyužívají.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Charitu Slavkov.
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3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Manželé Rafajovi 52 – Rozhodnutí č. 197/2011, zamítnutí žádosti
o st. povolení 
b) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 60/2011, ÚŘ veř. vyhl. na skladové
plochy
c) J. Ocásková Újezd – Uzemní souhlas č. 263/2011 na plynovou příp.
K RD 335
d) E.ON České Budějovice – závěrečná prohlídka přeložky VN 137
Beton Brož
e) Obec Bošovice – změna č.1 ÚP, veřejné projednání 29. 11. 2011

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP a odbor dopravy:
a)  VaK Vyškov – Rozhodnutí, kterým se vydává dodatečné stavební
povolení – SO 207 spojovací potrubí.  
b) Oznámení o změně lesního hospodáře. Tuto funkci od 1. 10. 2011
vykonávají Lesy ČR s. p. Lesní správa Bučovice.
c) VaKVyškov – zahájení st. řízení na dodatečné st. povolení vozovky
k ČOV. 

5. MÚ Židlochovice – ÚP Těšany:
Obec Těšany – společné jednání o návrhu územ. plánu Těšany dne 14.
11. 2011.

6. Faktury ke schválení:
a) Strabag Brno – Fa :1190960097, sběrný dvůr odpadů
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 35/2011, oprava TKR
c) Prostavby Brno – Fa: 20112111, přístavba MŠ
d) EEIKA Sokolnice – Fa: 12010167, oprava veřejného osvětlení
e) Respono Vyškov – Fa: 311110302, svoz TKO za III. Q. 2011
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.

7. JMK – vyjádření k udělení licence:
Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal žádost o vyjádření k udě-
lení licence pro SEBUS s.r.o. Viničné Šumice  na linku:
a) Hodějice – Němčany – Slavkov u Brna – Otnice – Lovčičky
K žádosti nebyly připomínky. 

8. JMK – dodatek č. 1 Smlouvy o  financování IDS:
Zastupitelé projednali návrh Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění finan-
cování systému IDS JMK. Výše příspěvku na rok 2011 se nemění,
činí 50,- Kč/ občana.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financo-
vání systému IDS JMK na r. 2011, mezi obcí a Jihomoravským kra-
jem.

9. Základní škola – oprava střechy:
V noci z 25. na 26. 10. 2011, vlivem silného větru, došlo ke škodní
události na střeše školy. Vítr odtrhl dva plechy. Událost byla nahlá-
šena na pojišťovnu a objednána oprava. 

10. Povodí Moravy – otnický potok:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odpověď generálního ředitele Povodí
Moravy na žádost obce o vyčištění otnického potoka. Práce by mohly
započít ve II. Q. 2012. Ve spolupráci s obcí bude nutné nalézt úložiště
sedimentů.

11. ČEPS Praha – odstraňování stromoví:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení o odstraňování stromoví
pod vedením VN. Práce bude zajišťovat f. R. Kamenský Buchlovice. 

12. Dopis p. V. Poláškové:
Zastupitelstvo projednalo dopis p. V. Poláškové 133 o pořádku v okolí
Stavebnin Prima i v jiných částech obce. Pověřilo starosty projednat
obsah dopisu s p. Poláškovou.

13. Výběr provozovatele Sběrného dvora odpadů:
Předseda výběrové komise na provozovatele sběrného dvora odpadů
informoval zastupitele o výsledku jednání komise. Komise doporu-
čuje vyřadit f. EKOR Kyjov a potvrdit vítěze Respono a.s. Vyškov.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení f. EKOR Kyjov ze soutěže na pro-
vozovatele sběrného dvora odpadů Otnice a schvaluje výsledné 
pořadí: 1. Respono Vyškov a.s.       

2. ASA spol. s  r.o. Brno          
14. Přístavba MŠ – dodatek č. 1 Smlouvy:

Zastupitelé projednali návrh „Dodatku č.1“ smlouvy č. 2011-05-02

na „Stavební úpravy a přístavba hospodářské části MŠ Otnice“. Do-
datkem se z důvodu víceprací mění čas plnění, a to do 18. 11. 2011  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy č. 2011-05-02 s fir-
mou Prostavby a.s. Brno

15. Oprava místních komunikací – návrh vyúčtování:
Zastupitelé vzali na vědomí návrh vyúčtování za opravu vadných míst-
ních komunikací. Opravu provedla f. Přemysl Veselý Brno. Část ná-
kladů bude požadována po SÚS Vyškov.

16. Otnický SAD – žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost sdružení Otnický SAD o příspěvek
10 tis. Kč na činnost. Současně požádalo o výpůjčku sálu Dělnického
domu na den 18. 11. 2011 za účelem uspořádání loutkového divadla. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10 000,- Kč pro o.s. Otnický SAD
na činnost sdružení.
Schvaluje také zapůjčení sálu dělnického domu na den 18. 11. 2011.

17. Úplatné nabytí idd. poloviny pozemku p.č. 675/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh na odkoupení ideální ½ pozemku p.č.
675/2 v k. ú. Otnice od p. Mackové J. Rosice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí idd. jedné poloviny pozemku
p. č. 675/2 o celkové výměře 116 m2 v k. ú. Otnice, od p. Jaroslavy
Mackové Rosice Mrštíkova 1100, za cenu 55,- Kč/m2.

18. Oprava zábradlí mostu v Chaloupkách:
Zastupitelstvo se zabývalo stavem zábradlí mostu v Chaloupkách (u
domu p. Leukerta č. p. 344). Pověřilo starosty zajištěním opravy.  

19. VaK Vyškov – upsání akcií:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o započtení vzájemných
pohledávek“ a „Smlouvu o upsání akcií“ mezi obcí a firmou Vodo-
vody a kanalizace Vyškov a.s. Jedná se o 20 ks akcií v hodnotě 1 000,-
Kč za akcii,  za pohledávku vzniklou za pronájem a provozování

zařízení vodovodů a uzavřené dohody ze dne 5. 3. 2007. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o započtení vzájemných pohledá-
vek“ a „Smlouvu o upsání akcií“ mezi obcí a f. Vodovody a kanalizace
Vyškov a.s.

20. Výbor ŽP - žádosti občanů:
- K. Marečková 40  - žádost o povolení vykácení smrku před RD 40

21. Záměr prodeje pozemku p.č. 1346/29:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. L. Smetany Brno o koupi obec-
ního pozemku č. 1346/29.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného prodeje pozemku
p. č. 1346/29.

22. Příprava slavnosti 25. 11. 2011:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav příprav na slavnostní spuštění
ČOV, sběrného dvora a hasičky. Pozvánky hostům jsou rozeslány, pro-
gram a občerstvení zajištěno. Zastupitelé s návrhem zabezpečení oslav
vyslovili souhlas.

23. Rozpočtové opatření č. 3/2011:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2011:
Příjmy i výdaje se navyšují o 4 997 200,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové opatření č. 3/2011“.

24. Žádost MO Zahrádkářů:
Zastupitelstvo projednalo žádost MO Zahrádkáři Otnice o výpůjčku
sálu na dělnickém domě dne 19. 11. 2011. Uskuteční se ukázky ře-
mesel, křest knihy p. Drahomíry Tišerové a bude možné zakoupit za-
bijačkové speciality.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení sálu dělnického domu na den 18.
11. 2011.
Různé, interpelace:
Místostarosta informoval o záměru postavení vánočního stromu před
radnicí.
Dne 3. 12. 2011 (v 11,45 hod.) se uskuteční vystoupení žáků základní
školy v Brně na nám. Svobody.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Pečujete-li v rodině o svoji babičku
nebo dědečka, u kterého se zhoršil zdra-
votní stav v důsledku stáří či nemoci,
nebo který se po dlouhodobé hospitali-
zaci v nemocničním zařízení vrátil do
domácího prostředí, možná zvažujete
podporu rodinné péče ze strany sociál-
ních služeb. 

My vám nabízíme možnost využívání
Centra denních služeb pro seniory ve
Slavkově u Brna. Jedná se o denní
službu, to znamená, že ji senior využívá
během dne a v odpoledních hodinách se
vrací zpět do domácího prostředí, na
které je zvyklý. Služba nabízí pobyt
v příjemném prostředí, kde je seniorům
zajištěna veškerá potřebná péče. Mohou
se zapojit do činností, které podporují za-
chování jejich pohybových schopností,
paměti, motorických dovedností. V pří-
padě zájmu si mohou za podpory pra-
covníků vyřídit běžné pochůzky, jako
např. vyzvednutí léků nebo jednorázový
nákup. Cílem je podporovat uživatele

služby i jeho rodinu tak, aby senior mohl
co nejdéle zůstat doma bez nutnosti
umístění v celodenním pobytovém zaří-
zení, např. v domově pro seniory.

Centrum denních služeb se nachází ve
Slavkově u Brna, v přízemí Domu s pe-
čovatelskou službou, na adrese Polní
1444. Služba je placená, úhrada činí 
50 Kč/hod. a může být zcela, nebo
z větší části pokryta příspěvkem za péči.
Jak často se rozhodnete službu využívat,
záleží na vás.

Jestliže Vás nabídka zaujala, můžete
po telefonické domluvě centrum navští-
vit, prohlédnout si prostory, získat po-
drobnější informace a v případě zájmu
začít službu využívat. 

Kontakt: Centrum denních služeb
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

(přízemí Domu s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice - vedoucí:

Mgr. Lucie Kuchařová
Tel. 734 435 125
Email. cds.slavkov@caritas.cz
Více informací na

www.hodonin.charita.cz

Obecní úřad upozorňuje občany, že traktorová vlečka umístěná u garáží pod fir-
mou Jass slouží pouze na trávu, větve a zeleň z domácností.

Nabídka Centra denních služeb ve Slavkově u Brna

UPOZORNĚNÍ
o přerušení systému

cestovních dokladů – e-pasy
Z důvodu obnovy centrálního in-

formačního systému cestovních do-
kladů s biometrickými prvky nebude
možné v období od 27. prosince do
1. ledna 2012 podávat na Městském
úřadě ve Slavkově žádosti o vydání
e-pasu, provádět kontroly e-pasu
a předávat vyhotovené e-pasy obča-
nům. Přerušení se netýká vydávání
cestovních pasů typu „blesk“.

Na obecním úřadě
je možné darovat
peníze do sbírky
na nové zvony.

Více informací na str. 10.

Poplatky za tuhý domovní odpad (popelnice) a psy na I. pololetí 2012
můžete uhradit v kanceláři Jany Pavlovcové na obecním úřadě

od 2. ledna 2012.

Firma RESPONO a.s.
bude domovní odpad vyvážet

bez známky
do konce února 2012.
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Na základě vydaného Souhlasu požádá Respono Vyškov a.s.
Jihomoravský krajský úřad v Brně o schválení provozního řádu
SD. Teprve po vyřízení těchto formalit může být SD oficiálně
otevřen pro veřejnost. Otevírací doba bude středa od 12.00 do
18.00 a  sobota od 8.00 do 12.00 hod. Občané Otnic, Lovčiček,
Milešovic, Šaratic a Kobeřic mohou na SD ukládat veškerý
odpad (včetně nebezpečného) bezplatně, mimo pneumatik a suti
(cihel). Za tyto se platí podle ceníku. Bude nutné se prokázat
dokladem, že jste občanem příslušné obce. Předpokládáme, že
by SD mohl být otevřen v plném rozsahu v březnu 2012.

Někdy v dubnu bychom
vyhodnotili provoz SD a jeho
dopady na okolí. V případě
problémů s logistikou by
obec provedla opatření v do-
pravním značení na příjezdo-
vých komunikacích.

Naše hasiče čeká příjemná
povinnost, přestěhování se do
nových prostor. Vyřešili jsme
nejen parkování hasičského
zásahového vozidla LIAZ
CAS  K25, ale pro Sbor dob-
rovolných hasičů i zásahovou
jednotku důstojné zázemí pro
jejich činnost. Po uvolnění
budovy bývalé „hasičky“ se
do těchto prostor nastěhují
zaměstnanci obce s veškerou
technikou. Postupně pak
obec zajistí opravu i těchto
prostor.

• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané,
jednu významnou etapu v budování obce jsme symbolicky

uzavřeli v pátek 25. listopadu 2011 při slavnostním přestřiže-
ním pásky na čistírně odpadních vod, sběrném dvoře odpadů
a hasičce.

Objem investic do infrastruktury obce se v součtu blíží 
100 mil. Kč. Jejich celkové vyhodnocení provedu na některém
jarním zasedání zastupitelstva i s přesnými čísly.

Čistírna odpadních vod (ČOV) již běží ve zkušebním pro-
vozu a výsledky jsou velmi dobré. Většina rodinných domů je
na kanalizaci již připojena a má vyřazené septiky. Ti, kterým se
to ještě nepodařilo, by se měli připojit v jarních měsících. Vámi
nafocené přípojky předáváme vedení VaKu Vyškov, kteří vedou
podrobnou evidenci.

Sběrný dvůr odpadů (SD) je dokončen a předán obci. Ob-
drželi jsme také všechny faktury dle uzavřených smluv. Na
Státní fond  životního prostředí byly odeslány žádosti o platbu.
Pokud je Fond vyúřaduje a zašle dotaci na náš účet, tak by-
chom i celou stavbu proúčtovali ještě v letošním roce. Nyní
jednáme s firmou Respono Vyškov (vítěz soutěže na provozo-
vatele SD) o podmínkách provozu. Obec požádala Stavební
úřad ve Slavkově u Brna o kolaudační souhlas. 

foto: Zdeňka Křivánková
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Minule jsem informoval o problémech s kabe-
lovou televizí. Zastupitelstvo na svém zasedání
dne 17. 10. 2011 rozhodlo, že provozování TKR
od 1. 1. 2012 svěří firmě Fryc Jiří z Měnína. Na-
bídka pana Fryce garantuje zachování současného
analogového vysílání za stejnou cenu jako obec
(75,- Kč/měsíc). Obec provede převod smluv na
Jiřího Fryce, který pak se všemi uživateli uzavře
dodatek smlouvy o provozování TKR. Taktéž
výběr poplatků za TKR od občanů bude zajišťovat
jeho firma. Obecní úřad již nebude od 1. 1. 2012
vybírat poplatek za kabelovou televizi. V roce
2012 také firma Fryc započne s budováním roz-
vodů, které umožní doplnění stávající nabídky
o programy v digitální kvalitě, v případě zájmu
bude nabídka rozšířena i o prémiové placené ka-
nály. Občané si pak mohou nasmlouvat i tuto
službu. Pavel Prokop, starosta

Blíží se vánoční svátky a nový rok 2012. Nastává čas bilancovat, co se
nám v letošním roce podařilo či nezdařilo. Obec žila bohatým společenským,
kulturním i sportovním životem. Zamyšlení každého z nás, jaký pro něj byl
letošní rok patří k vánoční atmosféře. Jménem zastupitelstva obce a zamě-
stnanců obecního úřadu vám přeji požehnané vánoční svátky v rodinném
kruhu, pohodu a klid.

Do nového roku 2012 všechno nejlepší, pevné zdraví a úspěch v práci.
Naší obci pak, aby se dále rozvíjela ku spokojenému bydlení nás, občanů.

Pavel Prokop



Foto: Zdeňka Křivánková
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Poděkování za každý den je název jedné knížky vhodné
k přečtení v tento čas před vánočními svátky. Snad si ho mů-
žeme, milí přátelé, na chvíli vypůjčit. Rád bych nejdříve také
poděkoval za jednu, možná na první pohled „maličkost“. Bylo
to vlastně ve volném svátečním dni – 17. listopadu – skupinka
obětavců, dospělých i dětí, nám upravila celé okolí kostela.
A že je toho na podzim dost, to známe každý ze své zahrady
nebo z okolí svého domu.

Takže když půjdeme o Vánocích na bohoslužby, bude to pro
nás všechny příjemný pocit. Proto veliký dík za nás pro tyto
obětavé ruce.

Ve zmíněné knize jsem hledal také něco pro následující dny.
Zaujala mě zmínka o svatém Josefovi. Víme, že jistě nechybí
v žádném vánočním betlému. Píše se zde asi toto – v evange-
liích svatý Josef neřekne ani slovo a je vždy v pozadí. Mluví se
sice o jeho snech a o jeho důležité roli při útěku svaté rodiny
do Egypta nebo při hledání ztraceného dvanáctiletého Ježíše
v chrámě, ale nikdy to není on, kdo by něco vyslovil. Ani na vá-
nočních obrazech to nemá jednoduché. Vždy stojí nebo sedí

Jak jsem se již zmínil ve Zpravodaji č. 43, zvon ve věži otnického kostela, který se k nám dostal asi v 50. letech minulého sto-
letí snad ze Znojma, je podle odborníků již z výroby špatně odlitý a zvuk moc sluchu neladí.

Měl jsem možnost být na poradě o našich zvonech s MUDr. Kloubem z Českých Budějovic, který je zástupcem zvonařské
firmy Perner a je dobře obeznámen s naším problémovým zvonem. Firma nedoporučuje zvon roztavit. Nezaručuje dobrou jakost
materiálu. Pustil nám nahraný zvuk našeho zvonu a k němu přidal nejblíže laděný tón nového zvonu. Ten náš chraplavý tam přece
jen vadil. Když pustil dva nové sladěné zvony, bylo to úplně o něčem jiném. Řekli jsme si  - alespoň jeden, za čas našetříme na
ten druhý. Po velké úvaze a rozhodování o dvojích nákladech na sundání zvonu, odvoz, jeřábů na vyzdvižení, usazení do věže,
v oknech věže má mobilní firma zabudované přijímací zařízení, které by se muselo kvůli montáži vždy odstranit, přišel nápad zku-
sit sehnat nějaké sponzory a zakoupit dva nové zvony. Sto tisíc už na kontě od dárců je. Pan starosta, místostarosta a pan farář se
už snaží nějaké sponzory získat, a tak doufám a chtěl bych věřit, že s pomocí sbírek by se nám to snad mohlo podařit dotáhnout
do zdárného konce. Vím, že je těžká doba pro každého z nás, ale každá darovaná koruna je dobrá. Vždyť je to i pro naši budouc-
nost a je krásné, když zvony pěkně ladí sluchu.

Přeji Vám všem radostné Vánoce a co nejvíce zdraví v novém roce. Josef Mezuláník

stranou a v mystické hře hraje druhé housle. Stará se o prak-
tické věci života, udržuje oheň, řeže dřevo nebo třeba na jedné
středověké tapisérii smaží na pánvi sázená vejce. Díky Jose-
fovu zpodobování jako „živitele“, často s holí a hořící svící,
má scéna Kristova narození konkrétní souvislost s životem lidí,
kteří prožívají narození dítěte. A právě to je, myslím, dobře.
Někdy mluvíme o vánoční idyle, tato postava ji určitým způ-
sobem upřesňuje. (Tak jako zmíněná ochota udělat důstojné
prostředí kolem kostela, nebo v něm – výzdobou, úklidem, zpě-
vem na kůru při „půlnoční“…).

Říká se, že nic není samo. Přeji vám, i nám kněžím, ať něčím
praktickým přispíváme k pohodě, k dobrému prožití Vánoc.

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

OTNICE
24.12. 22.00
25.12. 9.30
26.12. 9.30
31.12. 16.00
1.1.2012 9.30

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

BOŠOVICE
24.12. 20.30
25.12. 8.00
26.12. 8.00
31.12. 15.00
1.1.2012 8.00

Informace pro dárce   Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze tak učinit dvěma způsoby.

Hotově – peníze předat na farním úřadě Pavlu Buchtovi, který vám vystaví potvrzení o předané částce, nebo na obecním úřadě
u Jany Pavlovcové. Obec vystaví potvrzení o přijatém daru a peníze předá farnosti.

Bezhotovostně – lze zaslat peníze na zvláštní účet zřízený Farností Otnice, který slouží jen pro sbírku na zvony:

Česká spořitelna: 19-1561241319/0800.
V případě, že budete potřebovat potvrzení o vystavení darovací smlouvy, můžete se obrátit na faráře nebo na starostu Pavla Pro-

kopa. Potvrzení o daru lze uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu.
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foto: archiv Lily

LILA Domov pro postižené
děti Otnice, p.o. informuje

Ekologicko-charitativní projekt Sbírej toner, který organizuje
firma OTTO-Office pokračuje od 1.11.2011 do 31.10.2012 čtvrtým
sběrným rokem. Ve třetím sběrném roce od 1.11.2010 do 31.10.2011
326 přihlášených firem odevzdalo pro naše zařízení 3803 kusů prázd-
ných tonerových kazet a my jsme tím získali částku 58.272,-Kč. Dě-
kujeme organizátorům firmy OTTO-Office a všem zúčastněným
firmám zejména Občanskému sdružení Otnický SAD, který sbírku
organizuje u nás v Otnicích. 

Sbírat použité tonerové kazety a pomoci
tak přírodě i našemu domovu může každý
buď prostřednictvím Otnického SADu,
který má sběrný box umístěn v chodbě Ka-
tolického domu v Otnicích, nebo se může
přihlásit firma, která má IČO na 

www.sbirej-toner.cz.

Výstava obrazů pro LILA  
Dne 26.11.2011 byla v restauraci „U Kos-

tela“ v Újezdě u Brna slavnostně zahájena
prodejní výstava obrazů mladé grafičky Ka-
trin Buttigové s tematikou Napoleonských
válek. Výstava, kterou pořádá Císařská na-
poleonská garda potrvá do 6.1.2012. Výtě-
žek dobrovolného vstupného bude věnován
Lile. Děkujeme organizátorům i všem 
dárcům.

Vyhráli jsme celostátní výtvarnou soutěž
Dne 11.11.2011 jsme na Krajském úřadě

JMK převzali z rukou hejtmana Michala
Haška cenu za první místo ve výtvarné sou-
těži „Namaluj krajinu, ve které bys chtěl
žít“. Celostátní soutěž pořádalo Producent-
ské centrum PROFIL Mariánské Lázně za
podpory Severočeských dolů, a.s. a my jsme
vyhráli v kategorii kolektivů. Na vítězné
práci se podíleli žáci ze školní družiny Zá-
kladní školy v Dambořicích. Poděkování
patří učitelkám paní Márii Papcunové a paní
Ivě Kroutilové. 

Ludmila Pšenáková



Žáci se také účastní řady exkurzí, podle různých aktuálních
nabídek. Velmi poučná byla nedávná exkurze nejenom za praž-
skými památkami, kde žáci mohli vidět na vlastní oči to, o čem
se učí. Např. Pražský hrad a katedrálu sv. Víta, Karlův most
s Mosteckou věží, Staroměstské náměstí s orlojem, Národní
divadlo, Barrandovské filmové ateliéry a mnoho dalších zají-
mavých míst v Praze. 

Velmi silným zážitkem bylo již tradiční vánoční vystoupení
našich žáků v Brně na náměstí Svobody.

II. VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE A UČITELÉ
Na I. stupni (1. až 5. třída) navštěvuje naši školu celkem 118

žáků, přičemž z Otnic je 66 žáků.  Na II. stupni (6. až 9. třída)
je to celkem 116 žáků, z nichž 44 je z Otnic. Z tabulky je jasně
patrný rostoucí počet dětí v nejnižších ročnících.

Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény tříd-
ních učitelů a počtem žáků z Otnic v jednotlivých třídách. 
Třída Třídní učitel/ka Počet dětí s trvalým

bydlištěm v Otnicích
1. Mgr. Lenka Vojáčková 17
2. Mgr. Hana Veselá 14
3. Mgr. Dana Matyášová 10
4. Mgr. Kateřina Korcová 12
5.A Mgr. Drahomíra Floriánová 6
5.B Mgr. Ludmila Vojáčková 7
6. Miroslava Bočková 10
7.A Mgr. Dana Skaláková 8
7.B Ing. Hana Šťastná 7
8. Mgr. Zdeňka Swierková 10
9. Mgr. Ivana Čermáková 9

Další pedagogičtí pracovníci školy:
Výchovná poradkyně pro poruchy učení,
tříd. uč. ve 2. třídě Mgr. Hana Veselá
Výchovná poradkyně pro volbu povolání

Mgr. Hana Třetinová
Školní metodik prevence Mgr. Ivana Čermáková
Učitel přírodopisu a chemie Mgr. Jan Novák
Učitelka na I. stupni Mgr. Hedvika Menoušková, 
od 1.1. Mgr. Dagmar Kovaříková
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I. ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY

Základní škola v Otnicích má stále dětem co nabídnout. Proto
si dovolím se s vámi podělit o nové informace z naší školy. 

V loňském školním roce navštěvovalo školu 230 žáků, v le-
tošním roce je celkový počet již 234. Velmi potěšitelný je počet
žáků v 1. třídě, ve které je 17 žáků z Otnic, 7 žáků z Lovčiček
a jedna žákyně z Bošovic. Celkem tedy 25 dětí a podle třídní
učitelky Mgr. Lenky Vojáčkové, velmi šikovných. Těší nás, že
i rodiče mají zájem o naši školu a o to, jak se dětem daří. Plná
třída rodičů v Den otevřených dveří 30. listopadu toho byla pří-
kladem.

Řada dětí po vyučování navštěvuje zájmové útvary (dříve
označované jako kroužky) a domnívám se, že nabídka je také
na naši „malou“ školu velmi pestrá.

Mezi zájmové útvary, které nabízíme, patří:
a) ze sportovních – sportovní hry, florbal, gymnastika, vo-

lejbal a nově také atletika
b) z kulturních – pěvecký kroužek pro mladší a starší žáky,

hra na flétnu, hudební nauka či hra na hudební nástroj (klavír,
kytara)

c) z výukových – španělština a ruský jazyk (samozřejmě
hlavními cizími jazyky je anglický a německý jazyk)

Kromě těchto pravidelných zájmových útvarů připravujeme
pro žáky řadu dalších zajímavých akcí, např.: soutěž „Super-
star“, lyžařský kurz pro mladší či starší žáky, program „Hasík“
o požární technice, noc ve škole, pokusy ve fyzice a projekt
„Auto“, plavání pro mladší žáky, pohádkové „Tetiny“ či jiná
historická i filmová představení, a v neposlední řadě mnoho
soutěží a olympiád spojených s vyučovacími předměty - např.
Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda (Pythago-
riáda), soutěž „Mladý historik“, „Archimediáda“ či štafetový
závod na počest E. Zátopka a mnoho dalších.

Již v loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s atle-
tickým oddílem z Brna, který zasvěcuje naše nejmenší (děti
z MŠ od 5 let až do 5. třídy) do tajů atletiky. K tomu je velmi
vhodný prostorný víceúčelový sportovní areál, který se nachází
v těsné blízkosti školy. Fotbalové hřiště i kurty jsou využívány
v hodinách tělesné výchovy i na další sportovní aktivity v prů-
běhu školního roku.

Foto: Hana Třetinová
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Vychovatelka ve školní družině Martina Tomašíková
Zástupkyně ředitele a správkyně 
informačních technologií Mgr. Iva Benušová
Ředitel školy, učitel dějepisu Mgr. Hynek Zavřel
Celkem se o žáky stará 18 pedagogických pracovníků včetně

paní vychovatelky ve školní družině.

III. PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
Připravujeme zimní školu v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd se

zaměřením na sjezdové lyžování, která se uskuteční ve druhé
polovině února v Koutech nad Desnou. Byli jsme mile pře-
kvapeni, jaký byl mezi rodiči i dětmi o tuto akci zájem. Příští
školní rok pojedou opět ti starší.

Pro žáky 8. a 9. tříd se nám velmi osvědčil projekt „Moje
volba“, který umožňuje žákům, kteří budou odcházet na střední
školy, dobrý rozhled o současném trhu práce. Žáci jezdí zdarma
do různých firem a společností, kde se seznamují s různými
profesemi, aby věděli, co která práce konkrétně obnáší. Věříme,
že si tak snáze najdou vhodnou střední školu a také, že si vy-
berou práci, která je bude bavit.

V neposlední řadě věřím, že se vydaří i zahraniční zájezd, který
připravujeme vždy jednou za dva roky. Tentokrát nás v červnu
čeká francouzská Normandie, Bretagne a zámky na Loiře.

Na naší relativně nevelkou školu se domnívám, že to je lá-
kavá nabídka.

IV. PROJEKT EU – PENÍZE ŠKOLÁM
V současné době je jasně vidět všude kolem nás nedostatek

finančních prostředků na jakékoli potřebné věci. Jedinou mož-
ností, jak dosáhnout na větší obnos finančních prostředků, jsou
tzv. evropské peníze z fondů EU. Jsem rád, že kolektiv našich
pedagogických pracovníků šel do toho, i když vím, že to ne-
bude lehké a že to dá velmi mnoho času a práce. Ve výsledku
to bude však velký přínos pro školu, která tím získá interak-
tivní vybavení řady učeben dataprojektory a další výpočetní
techniku. Dnes už křída a tabule prostě nestačí, nová technická
zařízení umožní udělat výuku zajímavější a názornější. Věřím,
že to přispěje i k lepšímu získávání znalostí našich žáků
a možná i vašich dětí. 

Za to, že se povedlo získat přes 1.200.000,- Kč patří velké
poděkování všem našim učitelům, především však zástupkyni
ředitele Mgr. Ivě Benušové.

Veškeré podrobné informace o Základní škole Otnice získáte
na stránkách www.zs.otnice.indos.cz.

Na závěr mi dovolte všem popřát hodně zdraví a úspěšný
nový rok 2012. V neposlední řadě chci popřát i dětem hodně
úspěchů v řadě soutěží a olympiád, které je letos čekají
a prvňáčkům hodně kamarádů. 

Ať nám všem dělají hlavně radost, neboť právě v nich je naše
budoucnost.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel MŠ a ZŠ Otnice

Oborový den na SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna

v Boskovicích je škola s velkou tradicí a počátky jejího vzniku sa-
hají až do roku 1887. V rámci vzdělávací nabídky škola nabízí 12
oborů a absolventi školy najdou velmi dobré uplatnění na trhu práce,
neboť automobilový průmysl, elektronika, informační a komunikační
technologie a strojírenství jsou nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví
jak ve světě, tak v České republice.

Tato škola je jedinou střední školou v Evropě, kterou podporuje
firma Citroën a která se stala po Technickém lyceu v Paříži druhou
školou v Evropě, která nese toto slavné jméno. Pracuje s tzv. „Ev-
ropskou dimenzí“ ve vzdělávání. V ní je zahrnuta spolupráce s part-
nerskými školami v USA, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku atd.
včetně studijních a jazykových pobytů a účasti ve vzdělávacích pro-
gramech EU.

SOŠ a SOU André Citroëna je jednou z největších středních škol
v Jihomoravském kraji a garantuje svým žákům i rodičům jistotu
silného a finančně velmi dobře zajištěného školského zařízení. Více
se o studijních oborech a střední škole dozvíte na www.soubce.cz.

Dne 24. května 2011 se žáci Základní školy v Otnicích zúčastnili
Oborového dne na této škole – Oblast autodoprava. Po příjezdu jsme
byli přivítáni ředitelem školy RNDr. Karlem Ošlejškem. Po rozdě-
lení žáků do pěti skupin, ke kterým byli přiřazeni průvodci z řad stu-
dentů a učitelů, začaly jednotlivé skupiny procházet konkrétní
pracoviště. Všichni obdrželi pracovní listy s úkoly.

Pracoviště a úkoly:
1. Dílna diagnostiky – AUTOTRONIK
„Komunikace počítačů vozidel s diagnostickými přístroji“
2. Horní dílna – AUTOMECHANIK
„Soutěž v montáži a demontáži kol vozidel“
3. Elektrodílna – AUTOELEKTRIKÁŘ
„Zapojování el. spotřebičů a kontrola jejich činnosti“
4. Karosárna a dílna 1. ročníků – KAROSÁŘ 
„Zhotovení jmenovky a ukázka práce karosáře“
5. Komunikace před ZŠ – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
„Praktické jízdy na čtyřkolkách“
Na pracovišti č. 2, kde probíhala soutěž v montáži a demontáži

kol vozidel, zvítězila skupina žáků z naší základní školy s časem

PROJEKT: MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST
4.03 min. ve složení: Troják Dominik, Pokorný Michal, Majtner
Michal a Boháč Ondřej. Jen pro představu. Studenti této střední
školy musí při závěrečných zkouškách zvládnout tento úkol za 3 mi-
nuty, což se málokomu podaří. O to více nás potěšilo, že na druhém
i  třetím místě se umístnily děti naší školy. Na druhém místě skon-
čila skupina s časem 4.08 min. ve složení: Jeřábek Jan, Zástava
Vojtěch, Földes Vincent a Hrozek Jan. Na třetím místě skončila
skupina s časem 4.10 min. ve složení: Vokálová Pavlína, Jadrná
Jitka, Vorlová Marcela a Procházková Marcela. Vítězné družstvo
bylo odměněno upomínkovými předměty. Pak dostali všichni účast-
níci oborového dne občerstvení a ještě nám vedení střední školy před
odjezdem domů umožnilo prohlédnout si Technické muzeum ze-
mědělských strojů.
Výběr citace z názorů žáků:

… Tento oborový den byl velmi vydařený. Dozvěděli jsme se vše
o této střední škole a užili si jízdu na čtyřkolkách. Škola samotná je
velmi dobře vybavena a mohli jsme si vše vyzkoušet na vlastní kůži,
což se mi velmi líbilo a klidně bych na tuto školu šel, protože mě za-
jímají auta a vše kolem nich. Vojtěch Zástava

… Líbilo se mi tam všechno. Naše skupina holek vyhrála 3. místo.
Za celý den tam bylo celkem 20 skupin žáků a my – holky jsme je
všechny porazily. Jitka Jadrná

… Mně se velice líbilo zázemí školy. Studenti mají k dispozici
bazén, čtyřkolky, sportovní hřiště, nafukovací halu aj. Také se mi lí-
bilo Technické muzeum zemědělských strojů, které jsme si na závěr
prohlédli.Byly zde vystaveny unikátní traktory a lokomotivy.

Jan Hrozek
… Tento oborový den byl velmi zajímavý a poučný. Nejvíce se mi

líbilo ovládání auta přes počítač a přezouvání kol. Na závěr jsme
všichni dostali občerstvení – bagetu a pití. Nakonec nás paní uči-
telka pochválila, že jsme byli hodní. Pavlína Vokálová

A co říct na závěr? No, určitě to na celé čáře u dětí vyhrála jízda
na čtyřkolkách. V každém případě tento oborový den je dalším
v řadě, který přibližuje žákům nabídku studijních i učebních oborů
na středních školách a pomůže jim při konečném rozhodování, na
kterou střední školu jít studovat.

Mgr. Hana Třetinová
Výchovný poradce pro volbu povolání
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V červnu a v září jsme pořádali zájezdy do brněnských divadel. Uvítali jsme nabídku představení z projektu Dostupnost diva-
del v Jihomoravském kraji, který financuje hromadnou přepravu z obce do Brna a zpět. Pro mládež a dospělé jsme vybrali de-
tektivku Aghaty Christie Past na myši v Mahenově divadle. Rodiny s dětmi pak měly možnost zhlédnout Kvak a Žbluňk od
Arnolda Lobela v Redutě.

Podzimu vždy kraluje pouštění draků. I Otničtí se letos drakiády dočkali. 22. října se sešlo tradičně téměř 50 dětí s barevnými,
většinou papírovými, krasavci. Zpočátku krátké bezvětří a jen mírný vítr učinily závody draků napínavější. Nakonec vzlétli skoro
všichni draci. Porotci pomocí dalekohledů ocenili majitele draků za létající nejvýše a nejdéle. Slunná sobota zažila parádní pe-
strou podívanou. Děti s draky tradičně doprovázeli nejen rodičové a prarodičové, ale i batolata v kočárcích či čtyřnozí miláčkové.
Otnická drakiáda tak povýšila na příjemnou rodinnou akci. 

Poslední naší akcí na čerstvém vzdu-
chu byl lampionový průvod. I přes velmi
mrazivé počasí byla účast obdivuhodná.
Pět desítek lampionů zářilo v průvodu
od hřiště podél radnice, kostela, Lily
k parku, kde se světlušky na zahřátí pro-
letěly. Všem příchozím děkujeme za
podporu naší činnosti. 

Poděkování náleží také Ivě Babejové,
která na obě akce připravila a dopravila
várnici s čajem, Jiřímu Klvačovi, jenž
zajistil a daroval kelímky, do kterých si
nejen děti, ale i ostatní příchozí čepovali
ovocný čaj. Zejména na srazu lampionů
přišel horký nápoj vhod.

Centrum volného času Otnický Sad
hostí vždy v úterý a ve středu dopoledne
nejmenší děti s maminkami. V úterý
nebo v pátek se příležitostně tvoří

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Foto: Ondřej Klvač, Monika Sekaninová
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Po dlouhé době mě velmi potěšila informace na vývěsce před poštou, že se bude konat DÍLNIČKA v Centru volného času –
v Otnickém Sadu. Děti se mě už kolikrát ptaly, kdy zase půjdeme něco tvořit. Tak jsme se dočkali. Přišla opět spousta dětí všech
věkových kategorií. Tvořili jsme podzimní sluníčko. Z materiálu jsme použili papír, dřevěné špachtličky, tempery, tavicí pistole.
Větší děti tvořily samy, menším pomáhaly přítomné maminky nebo přímo
vedoucí tvořivé dílničky Lenka Sloupová. Když musely děti čekat, např. než
jim uschne barva před dalším postupem, využily spoustu her a hraček, které
jsou v Sadu k dispozici. Z výtvorů měly děti obrovskou radost a vy se na sluníčka můžete podívat na barevné straně Zpravodaje
Naše děti.

Tímto bych chtěla za děti moc poděkovat Lence Sloupové za příjemně strávené páteční odpoledne a už teď se těšíme na další
dílničku pro děti. Lenka Kosíková

v rámci výtvarných dílniček Lenky
Sloupové. Letos Otnický Sad znovu
praskal ve švech, když se tvořily ad-
ventní dekorace. Nádherné věnce
a svícny ze Sadu od listopadu zdobí
naše stoly či dveře. 

Čtvrteční odpoledne patří angličtině
s kocoureu Cookiemu. 

Vždy první sobotu v měsíci se v Sadu
scházejí mladí chovatelé. Vedoucí Mi-
chal Kraus jim hravou formou přibli-
žuje chov drobného zvířectva. Od 
16. února každý čtvrtek od 16.30 hod
začínají opět deskové hry.

Děkujeme všem za podporu v naší
činnosti, zejména zastupitelstvu obce,
výboru pro mládež, rodinu a tělový-
chovu, všem dobrovolníkům, jenž nám
pomáhají s organizací, ale také dětem
a rodinám, kteří se sadových akcí
účastní.

Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na
vás i v novém roce: v Otnickém Sadu,
na Pyžamovém bále, na zájezdu do Ra-
dosti, a na dalších akcích pořádaných
naším sdružením.

Za Občanské sdružení
Otnický Sad – spolek aktivních dětí

Dagmar Kovaříková

Sluníčka z dílničky

Harmonogram
Centra volného času

Otnický SAD
ÚT   8.30 – 11.30

MIMIKLUB

ST 9.30 – 11.30

MINIŠKOLKA

ČT 14.30 – 16.30

ANGLIČTINA
S KOCOUREM

COOKIEM
Foto: Dana Jochová, Dagmar Kovaříková
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Mladí chovatelé
Tento rok bylo na Okresní výstavě exotického ptactva, která se konala ve dnech 28.-29. října

2011 v Otnicích, nejen mnoho nádherně zbarvených papoušků, ale byli tu k vidění i hadi, pa-
vouci, rybičky, šneci, krunýřovci, krečci a zakrslí králíci. A kde jste mohli tato zvířata vidět?
V koutku kroužku Mladých chovatelů. Děti se v tomto kroužku učí, jak se mají starat o své 
domácí mazlíčky.

Kroužek probíhá každou první sobotu v měsíci v Otnickém Sadu. Pokud se k nám chcete při-
pojit, neváhejte a přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás! Anna –Marie Nedomová

Okresní soutěžní
výstava exotického
ptactva Otnice 2011

Okresní soutěžní výstavu exotického ptactva
pořádala naše místní organizace ČSCH Otnice
ve dnech 28.-29. října 2011 v prostorách děl-
nického domu v Otnicích. Podle zúčastněných
chovatelů a návštěvníků zde bylo k vidění
mnoho zajímavých opeřenců. V klecích a vo-
liérách bylo přes 100 kusů vystavovaných 
jedinců.

Hlavní částí výstavy byla bodovaná expozice.
Odborné posouzení již ve čtvrtek provedli
Ing. Blažek Václav a Hudec Otakar. Přihlášené
jedince hodnotili podle přísných standardů.
Každý druh má předepsaný ideál, který udává
nejen velikost, ale i  zbarvení  a tvar. V soutěžní
bodované části se sešlo 80 opeřenců od 10 cho-
vatelů. Bodovaní exoti byli rozděleni do něko-
lika skupin, např. papoušci Austrálie, papoušci
Jižní Ameriky, papoušci Afriky a Asie.

V sobotu 29. října 2011 proběhlo čestné pře-
dávání cen a pohárů. První tři místa obsadili: 
1. Pavel Jochman – neoféma tyrkysová (91 b.),
2. Zdeněk Lejsek – rozela Pennantova (91 b.),
3. Michael Kuneš – kanár bílý (90 b.). Byly
předány i čestné ceny v kategoriích: kanáři, ne-
ofémy, kakarikové, korely, rozely, agaporni-
sové. Nejvíce ocenění získal místní chovatel
Pavel Jochman.

Vystavovatelé zde prodávali některé své cho-
vance, takže byla možnost pořídit si domů ně-
jakého malého ptáčka.  Byl zajištěn i prodej
krmiv a chovatelských potřeb. Zkušení chova-
telé zde zájemcům poradili jak po stránce cho-
vatelské, tak i veterinární. Tradiční součástí
výstavy byla oblíbená tombola a možnost ob-
čerstvení. Novinkou letošní výstavy byl hojně
navštěvovaný Koutek mladých chovatelů, mezi
které patří: Čermáková Lucie, Hložek Jakub,
Gottwald David, Krausová Kamila, Nedoma
Josef, Nedomová Anna-Marie. Mladí chovatelé
obdrželi Pamětní list a sladkou odměnu.

Nesmíme zapomenout zmínit sponzory, bez
kterých by se tato výstava nemohla konat. Jsou
jimi: obec Otnice, Beton Brož s.r.o., Kovo
Tichý, Martin Zehnal-zámečnictví, Smíšené
zboží U Klvačů, cukrárna U Žbánků.

Markéta Nedomová
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Myslivci zbudovali nový sklad na krmení „Na Měkéšu“
Mysliveckému sdružení HUBERT Otnice se

podařilo v loňském roce postavit nový sklad na
uskladnění krmení a byl pojmenován jako
„Plevník“. Tento sklad se nachází v prostorách
„Na Měkéšu“ hned vedle sběrného dvora od-
padů.

Co nás vlastně k tomu vedlo?
V zimním období je naší povinností postarat

se o zvěř a přikrmovat ji, aby nestrádala.
Krmení bylo dost, ale nebylo ho kde uskladnit.
Proto se výbor MS HUBERT rozhodl něco uži-
tečného zbudovat a tento návrh nadnesl na vý-
roční schůzi dne 2. dubna 2010 ke schválení. Po
drobnějších rozepřích byl tento záměr odhlaso-
ván jako pozitivní a potřebná věc pro naši orga-
nizaci. Byl přednesen též rozpočet a časový
harmonogram brigád, který byl naplánován na
10 sobot.

Foto: Pavel Muric

Po schválení stavby „Plevníku“ bylo písemně požádáno na
obec Otnice o schválení výstavby skladu na obecním pozemku
na parcele 1579 „Na Měkéšu“. Tato žádost byla obecním za-
stupitelstvem schválena i s možným odkupem pozemku, na kte-
rém sklad stojí.

Tak a mohlo se začít.
Dne 10. dubna 2010 byly započaty výkopové práce a na de-

sáté sobotní brigádě 2. října 2010 se dokončily poslední úpravy.
Toto dílo se nám podařilo za pouhých šest měsíců.

Co dodat na závěr?
To, co jsme si odhlasovali, se nám podařilo splnit. Myslím, že

nám to bude sloužit ku prospěchu a máme do budoucna vyře-
šený  problém s úschovou krmení.

Cestou zpravodaje bych chtěl jménem výboru MS HUBERT
Otnice poděkovat všem členům, nečlenům a firmám, kteří se
podíleli na výstavbě tohoto skladu:

Obec Otnice, Beton Brož, Prostavby, IMOS Brno, Kovo –
Miroslav Tichý, Rostěnice a.s., Kontejnery – Matějka, Lacík
David, Borovička Jiří, Brtník Tomáš, Muric Josef st., Šváben-
ský Radek, Polouček Lukáš, Polouček Marek, Dufková Hana,
Vratislav Aster, Menoušek Josef, Makovský Martin, Holub Jiří
a členové MS HUBERT Otnice. 

Na výstavbě tohoto skladu bylo odpracováno celkem 1 266
brigádnických hodin.

Neoficiální kolaudace spojena s členskou schůzí, poděková-
ním a slavnostním otevření proběhla 23. října 2010 uvnitř
„Plevníku“. Za dobrého srnčího gulášku, piva a nějakého toho
energetiku byli všichni spokojeni. 

V červnu letošního roku se nám sklad podařilo zkolaudovat
oficiálně stavebním úřadem.

Myslivosti zdar
Pavel Muric, za výbor MS „HUBERT“ Otnice
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RÁDCE V ZAHRÁDCE - CO DĚLAT V LEDNU
� Leden jako měsíc hlubokého vegetačního klidu dopřává

zahrádkářům ještě relativní odpočinek od intenzivní práce na
zahrádce. Každý by si měl důkladně rozmyslet, co bude násle-
dující rok na své zahrádce pěstovat, s čím byl loni spokojen
a čemu se naopak na zahrádce nedařilo. Dříve, než budete ob-
cházet obchody s osivem, prohlédněte zásoby z minulých let. 

� Osivo si podržuje klíčivost i několik let. Např. cibule, pór,
mrkev, petržel, čekanka, salát, špenát klíčí i po třech letech,
košťálová zelenina, rajče, paprika asi 5 let a okurky a tykve až

10 let. Před nákupem si můžete klíčivost vyzkoušet na malém
vzorku, pro orientaci stačí jen 10 semen, ty zanořte do vlhkého
papíru na talířku a zakryjte tak, aby nevyschly. Za jeden až dva
týdny na teplém místě budete vědět, jak na tom osivo je. Sta-
tistická chyba z malého vzorku pro hrubou orientaci není pod-
statná, neboť obvykle sejeme větší množství a sadbu přebíráme
nebo na záhonu jednotíme. 

� U sadby brambor nespoléhejte jen na zásoby z vlastní
sklizně, ale sadbu obměňujte, i relativně pěkná sadby muže být
promořena virovými chorobami. 

� Na zahrádce zaměřte svou pozornost na kontrolu nepo-
rušenosti oplocení a výšku sněhové pokrývky, zjištěná poško-
zení je třeba ihned opravit a přebytečný sníh vyvézt ke starším
stromům nebo na záhony, aby do zahrádky nemohla vniknout
zvěř, která by ohryzala stromky - pokud není sníh pamatujte, že
zajíci a králíci využijí kdejaké skuliny při zemi a pochutnají si
i na zazimované zelenině. 

� Je nejvhodnější termín odběru roubů peckovin a jádrovin
- důležité je odebírat z letorostů vybraných zdravých stromů
a míst dostatečně osluněných. Nařezané a jmenovkou řádně
označené rouby se ukládají do přiměřeně vlhkého písku v do-
statečně chladném sklepě, příp. zapustíme do země na chlad-
ném místě zahrádky (severní strana u stromu či stavby), pro
lepší uchování zasypeme rouby sněhem. Pro jarní množení bo-
bulovin (rybíz, angrešt) můžeme dřevité řízky uchovat ob-
dobně. 

� Majitelé broskvoní by již nyní měli pamatovat na kade-
řavost - ta se sice projeví až na prvních listech, ale ochrana se
provádí i pokud jsou přes zimu teplejší období, houbě způso-
bující kadeřavost stačí již několikadenní oteplení nad 10 - 12
°C, což je i v tužší zimě celkem obvyklé. 

� Na zeleninových záhonech přezimují některé druhy ko-
řenových, ale i košťálových zelenin - pastinák a černý kořen,

růžičková kapusta, kadeřávek, pór, polníček nebo i špenát. Vy-
užíváme jejich mrazuodolnost a podle potřeby je sklízíme za
příznivých podmínek postupně až do jara. Kadeřávek sklízíme
odřezáváním listů od okraje, společně s růžičkovou kapustou je
můžeme sklízet i za mrazu. Po sklizené zelenině záhony za
bezmrazého počasí co nejdříve zryjte. 

� Podle potřeby odebíráme ze zahrady i kadeřavou petržel,
kterou je dobré před příchodem zimy zakrýt chvojím. I když
není k dispozici sklep, poskytne nám zahrádka tuto zeleninu

čerstvou během celé zimy. S déletrvajícími mrazy
a sněhovou pokrývkou je nutné předem počítat
a část přezimující zeleniny pro kuchyňskou potřebu
si připravit v zakrytém pařeništi. 

� Uskladněnou zeleninu ve sklepě je nutné pra-
videlně a pečlivě kontrolovat. Houbové choroby
dokáží za příznivých zvláště vlhkých podmínek
celou skládku rychle zničit, sklep je nutné pravi-
delně větrat i pokud mírně mrzne. Je nutné ihned
odstranit případná ohniska napadení. Naopak písek
pro založenou kořenovou zeleninu je nutné mírně
vlhčit, aby kořeny nepřeschly. 

� Zelinařit v tomto období může i ten, kdo
nemá žádnou zahrádku ani menší záhonek pod
oknem, či balkon. V bytě lze narychlit pažitku,
která poskytuje čerstvou, zdravou a chutnou nať.
Pro své rychlení chce jen teplo a světlé místo. Stačí
jí na podzim přesadit do květináče a nyní přenést na
teplé a světlé místo. Podobně lze v této době rych-

lit i nať petržele, naťového celeru, cibuli zimní-sečku, či če-
kanku salátovou. Postupným výsevem se dá v bytě pěstovat
i řeřicha, které jako pěstební substrát stačí vlhká buničitá vata
na tácku, či v nepotřebném kelímku. Do vytápěného skleníku,
či teplého pařeniště můžeme koncem měsíce začít s výsevem

celeru, protože má dlouhou vegetační dobu, pro rychlení vy-
séváme salát (JANTAR, SMARAGD), ředkvičky, rané ked-
lubny (např. PRAGA, DVORANA nebo modrý AZUR). Ve
studeném pařeništi můžete pěstovat i salát HUMIL, který dobře
snáší nízké teploty. 

� Semena skalniček a jiných trvalek, která vyžadují pře-
mrznutí, vyséváme již v tuto dobu. 

� Pokud dovolí počasí, může vinařící zahrádkář v tuto dobu
navážet kompost do viničky, opravit si zdivo terasy, impregno-
vat kolíky pro jarní výsadbu a podle potřeby opravovat ochranu
kmínků révy. Ve sklepě kontroluje víno, které podle potřeby
čeří bentonitem. 
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� Pozornost zasněžení a stavu sněhové pokrývky vyžadují
i jehličnany, které jsou zvláště choulostivé na polámání tíhou
těžkého sněhu (odstraňujeme sníh nejlépe hráběmi a kontrolu-
jeme svázání snadno rozklesávajících druhů dřevin), dále
okrasné keře, z nichž jsou některé zvlášť choulostivé na ho-
lomrazy (tamaryšky, ibišky, či kdoule). 

� Na podzim vysázené rostliny, zvláště stálezelené dřeviny
musíme v bezmrazých dnech zalévat i během zimy - mráz totiž
snadno půdu vysuší, hloubku promrznutí půdy můžeme ovliv-
nit nastýláním kořenového balu. Dostatečné přikrytí žádají
i trvalky. Na holomrazy je potřebné pamatovat i na skalku a do-
statečně ji smrkovým chvojím zakrýt. Pokud není dostatečně
vysoká sněhová pokrývka, je potřebné obdobně ošetřit i růže
nastýlkou z listí, nebo chvojí. 

� Odebíráme dřevité řízky z listnatých keřů a stromů, které
chceme namnožit, Pokud máme poloteplé pařeniště či skleník,
můžeme řízkováním množit ještě nyní snadněji kořenící jeh-
ličnany. 

� Tvarované živé ploty z listnáčů je možné za bezmrazých
dnů stříhat, za příznivého počasí se můžete pustit i do průklestu
dřevin. U keřových tvarů bobulovin (angrešt, rybíz) odstraňte
čtyřleté a starší výhony - řežte je až u země a nenechávejte pa-
hýly, které bývají napadány houbovými chorobami, tak je udr-
žíte stále v dobré kondici. U stromkových tvarů odstraňte
uschlé větve a podle potřeby korunky mírně prosvětlete. 

� Pokud to počasí dovolí a je nad nulou, můžete se pustit do
přehazování kompostu tak, aby vše co leželo na povrchu se do-
stalo dovnitř a naopak. Kompost má být alespoň metr vysoký
s rovnou plochou nahoře asi 60 - 100 cm širokou. Do přeha-
zování se můžete pustit i pokud je slabší vrstva na povrchu
zmrzlá, vzniklé hroudy pomohou uvnitř kompostu jeho pro-
vzdušnění a díky biologické činnosti rychle roztají. 

� Popel ze dřeva, který vám přes zimu přebývá, nepouží-
vejte ke hnojení záhonů přímo, je dobré jej přidat do kompostu,
nejlépe při jeho přehazování. 

� Hotový kompost můžete během zimy navážet na zryté
záhony, na jaře navezený kompost jen důkladnějším přehrabá-
ním promícháte s povrchovou vrstvou půdy a můžete sázet. 

� Pokud máte na zahrádce pařeniště je konec ledna vhodný
termín k přípravě na novou sezonu. Pařeniště vyvezte do
hloubky 20 - 50 cm a nechte několik dnů zakryté odpočinout,
v únoru do něj navezete hnůj a založíte jej k teplému nebo po-
loteplému rychlení. 

� Nezapomeňte na přikrmování sýkorek a dalších pěvců,
kteří jsou na vaší zahrádce velkými pomocníky v ochraně před
škůdci. Pokud budete ptákům stavět krmítko, můžete využít
kdejaké dřevěné zbytky, jen pamatujte na to, aby bylo pře-
hledné a na přehledném místě - do krmítka, kde mají strach
z napadení, ptáci chodí velmi neradi. 

Zdroj informací: www.zahradkari.cz

28. října 2011 se naše obec zapojila k celos-
tátnímu pokusu o rekord v počtu stromů zasaze-
ných v jediném dni. 

Rekord zorganizovala Nadace Partnerství,
která již 20 let pomáhá lidem v České republice
chránit a zlepšovat jejich životní prostředí.

Celkem se 28. října vysadilo 6 910 stromů na
více než 200 místech naší krásné země a zapojilo
se 3 892 sázejících. 

Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která na
akci dohlížela, zapíše rekord do České knihy 
rekordů.

V Otnicích bylo vysázeno celkem 20 stromů:
U kapličky -1 ks lípa srdčitá 
Bývalé koupaliště – 4 ks lípa srdčitá 
Park před ZŠ – 2 ks dub letní 
U ČOV – 5 ks dub letní 
Zahrada LILA – 3 ks dub letní 
Zahrada v MŠ – 5 ks – jeřáb obecný 
-         okrasná jabloň 
-         okrasná třešeň (sakura) 
-         javor klen 
-         javor jasnolistý 
Výsadbu provedla firma SADOVNICTVÍ

LÍŠEŇ, za což jí děkujeme. 
Doufáme, že vysázené stromy zlepší vzhled

naší krásné obce a budou sloužit nám i dalším 
generacím. 

Pavel Muric

REKORD
V SÁZENÍ 
STROMŮ PADL
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Jak Vás napadlo psát básně, co Vás k tomu přimělo?
Před sedmi lety se mi narodil vnouček. Když byl malinký,

předčítali jsme mu často knihu dětských říkanek – Běží liška
k táboru. Tyto rýmy se ale opakují už po několik generací, ří-
kala jsem si, že by to chtělo změnu. V té době jsem zrovna šla
do důchodu, tak mám od té doby spoustu času.

Kdy jste napsala svoji první básničku? O čem byla? Co
je Vám inspirací k tvorbě?

První řádky jsem napsala až v důchodě. Vnuka zajímalo vše,
co se děje kolem nás. Velmi se mu líbili broučci v přírodě. Tak
jsem začala psát říkanky o sluníčku sedmitečném a jiných.
Když byl starší, říkal mi sám, o čem by rád četl. Většinou to
bylo právě o zvířátkách. Od hmyzu jsme se přesunuli k těm
větším, později navštívil zoologickou zahradu, tak jsem začala
psát i o tvorech ze ZOO.

Bez literatury bych vůbec nemohla existovat. S poezií jsem
se stala kamarádkou v dětství, když mi strýc ve starém obchodě
v sále „U Marků“ nabídl, abych si něco koupila. Kromě korálů

jsem se zamilovala do Kroniky mého života od Josefa Lady,
ve které jsou nádherné ilustrace. Také jsem si koupila veršova-
nou knihu od Kamila Bednáře. Jako děti máme čas jen na zlo-
bení, ne na psaní poezie. Odjakživa ale miluji četbu.

Psala jste nejprve, jak se říká, „do šuplíku“ nebo jste po-
sílala básničky „mezi lidi“ od samého začátku?

Od začátku píši básničky do Otnického zpravodaje. Většinou
na určité téma k různým článkům nebo ročním obdobím. Cel-
kově píši o Otnicích ráda. Mám velice hezký vztah k rodné
obci. Chodím na procházky po okolí a poté přesunu své myš-
lenky do veršů na papír.

Kolik básní jste už napsala?
Řekla bych, že asi 45 básniček pro děti a 60 těch pro dospělé

(věřte mi, že je jich mnohem mnohem více, pozn. aut.). V knize
O zvířátkách si jich můžete přečíst 19.

Nyní jste známá poezií pro děti. Máte ve sbírce ale i ně-
jakou báseň na vážnější téma pro starší čtenáře?

Pro starší čtenáře jsem začala psát až do Otnického zpravo-
daje. Dnes však tvořím většinou verše pro dospělé. Za celý
život se člověku usadí v hlavě tolik myšlenek a zážitků, že mám
stále nějaké nápady pro psaní. Vždy mě zajímaly lidské pří-
běhy, které mě mnohdy inspirují. Občas mě osloví zahrádkář-
ský spolek s prosbou o nějakou básničku.

Obraťme pozornost na Vaši knihu. Jak vznikl nápad ří-
kanky vydat v knižní podobě?

Prvotně je to zásluha mých dětí. Nechaly mi básničky, které
jsem psala vnukovi, vydat k mým 60. narozeninám. Základ byl
10 výtisků. Nyní jsme udělali dotisk spolu s německou verzí,
na které má velkou zásluhu Aranka Horáková. S její pomocí
jsme oslovily pana Franze Fibiho z Německa, který všechny
říkanky přebásnil. Děti tak může knížka provázet celým živo-
tem. Jako malinkým jim budou verše předčítat rodiče, jako ško-
láčci si je přečtou již sami. A ve vyšších ročnících, kdy se učí
německý jazyk, si mohou díky překladu zapamatovat nová slo-
víčka. Jen mě mrzí, že někteří němčinu v knize odsoudili. Prý
by v ní měl být překlad anglický. Připadá mi, že se vracíme do
dob minulých, kdy nám bylo diktováno, jakým jazykem mlu-
vit. Dříve ruština, dnes světu vládne angličtina.

Už několik let si můžete v Otnických zpravodajích číst krásné básničky. Jejich autorce se letos povedlo je vydat
v knižní podobě. Kniha „O zvířátkách“ byla slavnostně pokřtěna na ukázkách uměleckých řemesel  v místním
dělnickém domě. Paní Drahomíra Tišerová nám prozradila pár zajímavostí o vzniku svého knižního debutu.
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Přiblížíte nám knížku podrobněji? Co v ní
děti najdou? Co jim čtení knihy přinese?

Zábavnou a nenásilnou formou poznají, co
se děje v přírodě, jak je v ní krásně. Díky ně-
meckému přebásnění se z ní mohou i přiučit
novým slovíčkům. Je napsána „comeniusem“,
které se má v budoucnu stát novým psacím pís-
mem ve školách. Může tak dětem tuto novinku
přiblížit.

Kdo se stal vaším dvorním ilustrátorem?
Kniha byla vydána v tiskařství v Újezdě

u Brna. Mají tam velice šikovného ilustrátora.
Pokud bych někdy pomýšlela na pokračování
knihy, neváhala bych jej oslovit k další spolu-
práci. Obrázky se mu náramně povedly.

Pomýšlíte na pokračování?
Mám sice už hodně dalších básniček, ale

v dohledné době pokračování asi nebude. Po-
mýšlela bych na to, pokud by moje prvotina
měla alespoň trošku úspěch.

Jaký měla knížka úspěch na autogra-
miádě? Mohou si ji občané zakoupit někde
i dnes?

Bylo to euforické. Nic takového jsem před
tím nezažila. Někteří lidé mi popřáli a říkali, že
je kniha moc hezká. Křtil ji pětinásobný mistr
České republiky ve floristice Jaromír Kokeš. Lí-
bily se mu velmi i ilustrace, prý by si je nejra-
ději vystřihl a pověsil na zeď. V dělnickém
domě se sešlo dost lidí, čímž mi udělali obrov-
skou radost. Je to odměna za všechnu práci
s knihou. Byla jsem sbírku prodávat i v Mile-
šovicích, kde se konalo rozsvěcení vánočního
stromu a podobný jarmark řemesel. Knížku je
možno koupit u mě, v průmyslovém zboží
Holub či v potravinách v Dědině.

ZIMA
Drahomíra Tišerová

Svatý Martin na bílém koni jezdívá,
vločka za vločkou se povětřím honí.
Každý si bradu do šály schovává,
když slyší, jak podkovy jeho zvoní.

Svatý Mikuláš zas všem dětem oči rozzáří,
když dárek pro ně z koše vytahuje.
Že budou hodné, se alespoň dnes podaří,
modlitbou krátkou mu každé poděkuje.

A Štědrý den je zase na obzoru,
cukroví se celým domem rozvoní.
Nesmíme zlobit, dnes mějme se na pozoru,
než u dárků pod stromkem se zvonek rozezní.

Tři králové až přijdou požehnat nám po Novém roce,
malou koledu jim musíme dát.
Zdraví a štěstí budeme mít v příštím roce,
a když ne, i tak se nesmíme vzdát.

Foto: Zdeňka Křivánková

Krásně barevná knížka udělá určitě dětem radost a může se stát hezkým vánočním dárkem. My se těšíme
na další a další nové básně, neboť je to pěkná kulturní špetka Otnického zpravodaje. Naše obec se může chlu-
bit dalším talentem.
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A víte vy vůbec, že máme v Otnicích galerii?
Letošního 10. prosince tomu bylo přesně 80

let, co se narodil její autor a majitel – pan Leo-
pold Kundera z Pančavy. Ne každá obec se
může pyšnit soukromou galerií. Byla jsem zvě-
davá a osobně výstavu s babičkou navštívila.
Sám malíř prozradil, že zima je jeho tvůrčím
obdobím, takže jsme jej zastihly právě před
tvorbou prvního letošního díla.

Obrazy mají Kunderovi vystaveny hned ve
třech místnostech. Spočítány je sice nemají, ale
podle autora sbírka obsahuje určitě přes sto
kusů. Myslíte si, že tolik maleb musí tvořit ne-
profesionální malíř celý život? Nenechte se
zmýlit, pan Kundera začal malovat až v dů-
chodu, tedy zhruba před 25 lety.  

Inspirací mu od začátku byly pohlednice
a obrázky z knih či novin. Začínal kreslit na pa-
sparty velikosti fotografie, ale dnes u něj mů-
žete vidět díla velká jako nástěnné mapy.
Takový obraz zabere i tři týdny práce! Od za-
čátku malířské dráhy jsou nejoblíbenějším té-
matem pana Kundery krajinky, přírodní zátiší.
A že se kolem Otnic nachází nespočet krásných
výjevů a panoramat! Na obraze už je má ale
málokdo. V přírodě kreslil například náš ryb-
ník. Ale nejenom přírodní krásy jsou mu inspi-
rací. V galerii se vyjímají obličeje starých
pánů, Napoleon v Egyptě, Stvoření světa
i krásné ženy. Ty jsou až na výjimku oblečené.
Za celou dobu namaloval pan Kundera jediný
akt, do koupelny paní Neumannové. Možná je
to proto, že jeho ateliérem se stala přímo ku-
chyně v domě. A to není právě vhodné místo
pro odhalování se. Paní Kunderová už přechází
rozmístěné barvy vedle talířů na jídelní stole
s úsměvem a malíř ji za to, jak říká, velmi 
obdivuje.

Všechna díla maluje autor na papír olejo-
vými barvami. Vrásky na čele mu ale dělají
dnešní ceny výtvarných potřeb. Na každý obraz
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Foto: Nikola Valiánová

spotřebuje spoustu barev a štětce také neputují
s malířem celou „kariéru“. Ještě vyšší finanční
vroubek tohoto koníčku představuje koupě
rámu. Proto je pan Kundera velice rád za
pomoc svého kamaráda Cyrila z Ostravy, který
mu za „slivovicu“ vždycky nějaký rám přiveze.
I vy, pokud plánujete vyhodit či vyřadit obraz
nebo rám, věnujte ho raději otnickému malíři,
jistě ho potěšíte.

Kde ale vzal pan Kundera talent pro malbu?
Říká, že po své mamince. Možná se minul po-
voláním a měl se výtvarnictví věnovat celý
život. Teď je to ale jeho nejoblíbenější koníček,
jak je vidět po celém domě. Není tu stěny, kde
by nevisel obraz. Umění zde čiší ze všech
koutů.

Zima je období ideální k usednutí za stůl
a ponoření se do malby. Jak říká pan Kundera:
„Celou zimu maluju, v létě se hrabu v hlině.“
Nadání prý po něm zdědil jeho syn, takže se
možná podpis Kundera udrží na obrazech další
generaci. Jedno z jeho děl ho provází životem.
Socha vedle schodů „desetiletí“ zahalená noční
oblohou plnou hvězd. Ty hvězdy ilustrují
každý rok malířova života, každé narozeniny
kreslí jednu. Posledních pár let už prý ale za-
pomíná, takže v letošním jubileu si jich přima-
luje více. 

Hezké shrnutí všech svých děl dostal jako
dar v podobě kalendáře. Celý rok 2007 se tak
díval na svoji tvorbu měsíc po měsíci. Pan
Kundera rád maluje i na přání a „za pár drob-
ných na pivo“ už splnil plno výtvarných přání.
Pokud si chcete zpříjemnit zimní dny, navštivte
otnickou galerii. Bude to pěkný pohled neje-
nom pro oko, ale dozvíte se i mnoho zajíma-
vého z dob minulých. A my ještě jednou
gratulujeme a přejeme hodně zdraví a plno no-
vých inspirací.

Nikola Valiánová
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Foto: Miroslav Fojtů

BABSKÉ HODY – letos trošku jinak
Když jsem se zeptala své dcery, jestli

by šla za stárku na Babské hody, odpo-
věděla mi: „Ale mamko, já jsem v tom
přeci nevyrostla. Já se ráda přijdu podí-
vat, ale v kroji  - to ne.“

A tak mi najednou přišlo líto, že „v
tom“ nevyrostla, protože jsme se několi-
krát stěhovali. Jenže oni už „v tom“ ne-
vyrůstají dnes mnohdy ani ti, kteří se
nestěhují a jsou stále doma. Děti často
kopírují své rodiče, nebo jiné dospělé,
kteří jsou jejich vzory. V některých ob-
cích chodí na babské hody ženy všech
věkových kategorií, od maličkých holči-
ček, až po staré babky. A tam, kde to
není zvykem,  tak trochu upadá zájem
v této tradici pokračovat. A to u nás přeci
nemůžeme připustit.

Během roku se scházíme my, které si
rády zazpíváme a pokud to jde, za stár-
kychodíme každý rok. Jak to tak bývá,
mezi písničkami se občas i ledacos  pro-
diskutuje. A tak došla řeč i na to, že by-
chom si měly začít vychovávat nějaké
nástupce. Jsem velmi ráda, že se té myš-
lenky ujaly paní učitelky, a s holčičkami
ve škole začaly secvičovat  několik  ta-
nečků, aby je na hodech  zatancovaly.
Tím vznikl nápad, vyplnit i jinak to ho-
dové odpoledne v dělnickém domě,
když už se tam sejdou maminky, ba-
bičky a tetičky, tatínkové, dědečkové
i strýčkové, aby se podívali na ty své
holčičky. Aby nebyla těch žen tak velká
převaha, pozvaly jsme mezi nás mužský
pěvecký sbor z Dambořic. A byly z toho
Babské hody – letos trochu jinak. 

15. října 2011, po vyžádání hodového
práva, prošel průvod středem obce za
doprovodu Blučiňáků a na pátou hodinu
odpolední jsme došli k dělnickému
domu, kde na nás již čekala spousta di-
váků. Po slavnostním nástupu tančila
malá děvčata pod vedením paní učitelky
Lenky Vojáčkové, Hany Veselé a Dany
Matyášové. Ostatní stárky jim k tomu
pod taktovkou Lenky Kurdíkové zpí-
valy. Za to jim patří poděkování, ale také
vám všem, kteří jste se na nás přišli po-
dívat. Zaznělo i poděkování panu Jož-
kovi Mezuláníkovi, který nám již léta
skládá písničky a je velkou oporou všem
těm, kteří mají rádi tradice a snaží se je
udržovat. 

Během odpoledne se střídal zpěv stá-
rek a Mužáků z Dambořic, kteří nás
opustili po večerním nástupu. Celou
dobu hrála k tanci i poslechu kapela Blu-
čiňáci a nutno dodat, že velmi dobře. Po
vrácení hodového práva nás překvapili
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kankánem, měli s námi trpělivost při va-
řečkovém tanci a vydrželi hrát až do třetí
hodiny ranní. V průběhu večera jsme vi-
děli i různé taneční kreace. Hody byly
veselé, a tak to má být. 

A proto díky všem, kteří jste se zúčast-
nili, protože nás stárky, i naše sklepníky
to sice baví, ale bez VÁS, přátelé tradic,
by to nešlo. Obzvlášť v dnešní době glo-
balizace, kdy je cílem postupné sjedno-
cování světa, je třeba chránit naše lidové
tradice, uchovávat charakteristické ná-
řečí a písničky, udržovat zvyky a opa-
trovat kroje, i když už nejsou běžnou
součástí našeho života.  Jednou za čas je
třeba je provětrat. Tak zase za rok…! 

Naďa Fojtů

Slavíte dnes výročí svatby,
přišli jsme Vám všichni blahopřát.
To je vzácný dar dnešní doby,
by se slavil čistý diamant.

Prožili jste spolu život dlouhodobý,
ve společném svazku.
Dočkali se bohužel jen jedné roby,
zato žití bylo plné lásky.

Nechť Vám dlouho zdraví slouží,
nemoci jdou mimo Vás.
to Vám přejí Vaši drazí,
bůh Vám žehnej v další čas.

27. října 1951 si řekli své „Ano“ Věra a Jaroslav Diváčtí
a letos tak oslavili 60 let společného soužití.

K diamantovému výročí jim vše nejlepší přeje dcera s manželem, vnuci a pravnouček.

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!

Jubilanti II. pololetí roku 2011
Auda Zdeněk    81 roků
Hutáková Růžena  80 roků
Kundera Leopold  80 roků
Tichá Eliška          80 roků
Bočková Anna       81 roků
Matoušková Marie 81 roků
Svobodová Žofie    81 roků
Divácká Věra       82 roků
Pešková Štěpánka 82 roků
Svobodová Marie    82 roků

Kaloudová Ludmila 82 roků
Konečný Rostislav 82 roků
Konečná Božena 84 roků
Kosíková Anna   84 roků
Navrátilová Anna   84 roků
Dřínovská Marie  87 roků
Fialová Dobroslava 87 roků
Skulinková Božena 88 roků
Partyková Františka 90 roků
Plíšková Růžena 90 roků
Divácký Jaroslav 91 roků
Kampas Jan    91 roků
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Křest knihy O zvířátkách
Drahomíra Tišerová. Toto jméno zaznělo v dělnickém domě

19. listopadu, kdy na pódiu probíhal křest její knihy básní pro
děti O zvířátkách. Slavnost to byla velkolepá a křest velmi ne-
tradiční. Jeho začátku se ujal předseda zahrádkářů pan Ha-
velka. Kmotrem se stal několikanásobný mistr České republiky
ve floristice Jaromír Kokeš. A jak už se na floristy sluší a patří,
pokřtil knihu okvětními lístky. Přítomen byl i Franz Fiby 
z Rakouska, který knihu básní přeložil do němčiny. Kdo se křtu
nebo ukázky řemesel zúčastnil, mohl si knihu básní Drahomíry
Tišerové zakoupit a získat tak věnování autorky i pana Franze
Fibiho. Než ale samotný křest začal, přednesla paní Tišerové
báseň Antonie Bočková, kterou sama složila.

Naše milá Drahuška
dnes první knihu vydává, 
je úspěšná básnířka
a všem radost rozdává.

Básničky jsou dvojjazyčné
pro studenty nejmenší,
o přírodě, o zvířátkách,
to je nejvíc potěší.

Až je přečtou a naučí se je
zpaměti recitovat,
mohou pak i na besídkách
bez obavy účinkovat.

Hodně radostí s novou knihou
přejí všem otničtí zahrádkáři.

Letošní druhý ročník ukázek řemesel uspořádali zahrádkáři
19. listopadu. Ve srovnání s minulým ročníkem bylo letos
hodně nového, např. dětské čepičky nabízela paní Michnová,
ručně malované hedvábné šátky a kravaty nabídla ze své dílny
paní Tauberová, drátkovaná keramika paní Mrázové a včelí vý-
robky od paní Partykové. Nechyběly šperky paní Hýblové, ad-
ventní a vánoční vazby Jaromíra Kokeše a perníčky paní
Levíčkové, umělecké kovářství Ondry Drozda či keramika
Lucky Maroušové a paní Patrície Knoblochové. Každý z ná-
vštěvníků si mohl zkusit vytvořit svíčky z včelího vosku. Této
příležitosti využily převážně děti. Koho ale návštěvníci velmi
postrádali, byly maminky, které loni pletly adventní a vánoční
věnce a dekoraci z roliček papíru. Letošní ročník otnické ma-
minky vynechaly, neb mají doma velmi malinké děti. Nakonec
však v odpoledních hodinách svoje výrobky k prodeji přece jen
nabídly. Doufejme, že příští rok, až jejich děti trošku povyros-
tou, se za námi do dělnického domu s výrobky z papíru zase
vrátí. Dalším obohacením byly ukázky vyškrabávání vajíček
s vánočním motivem. Paní Lokajová předvedla své výrobky
z pedigu. Dárkové výrobky z mýdla nabídla paní Kousalová.

Ukázky uměleckých řemesel před dělnickým domem do-
provázela již tradiční zabijačka. Vůně různých pochoutek se
táhla široko daleko a „přitáhla“ mnoho zájemců a milovníků
zabijačkových pokrmů, kteří vytvořili dlouhou frontu. Na
ukončení zabijačky přidali všichni, kdo se o ni po celý den sta-
rali, pár pěkných písniček.

285 návštěvníků opět potvrdilo úspěšnost této akce. Věříme,
že i příští rok nás zahrádkáři pozvou na další její ročník.

Zdeňka Křivánková

Řemesla stále žijí
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Foto: Zdeňka Křivánková
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Stolní tenis je téměř u konce podzimní části svých soutěží. To
je důvod k malému zhodnocení letošních výsledků. Po loňské,
nepříliš vydařené, sezoně našich prvních tří týmů snad přijdou
lepší výsledky.

Začněme nejprve s těmi nejmenšími. Máme vynikající dvo-
jici mladších žáků - Radima Cupáka a Honzu Šebečka. Spo-
lečně vybojovali titul okresní přeborník v soutěži dvojic. Na
okresním přeboru jednotlivců mladších žáků získal titul Radim
Cupák a Honza Šebeček vybojoval druhé místo. Oba podali
také výborné výkony na přeboru starších žáků. Přestože patřili
mezi 17 soutěžícími k úplně nejmladším, tak se výrazně pro-
sadili. Radim po nádherných výkonech ve čtvrtfinále a semifi-
nále turnaje vybojoval krásné druhé místo a Honza obsadil
celkově páté místo. Obě naše naděje se svými výkony kvalifi-
kovaly na krajské přebory mladších i starších žáků, jež se us-
kuteční na začátku příštího roku.

Velká škoda, že v žákovské kategorii nemáme početnější za-
stoupení. Tímto bych chtěl vyzvat všechny chlapce i dívky ve
věku 8 až 11 let k možnosti stát se členem našeho úspěšného
oddílu a začít se učit hrát stolní tenis. 

Tréninky jsou v pondělí od 17.30 do 19.00 a ve čtvrtek od
18.30 do 20.00. 

Žáci hrají každoročně okresní žákovskou ligu. Tým tvoří tři
hráči. Hraje se jedna čtyřhra a devět dvouher, každý s každým.
Vzhledem k tomu, že letos máme pouze dva hráče, tak hned
na začátku každého utkání prohráváme 0:3. O to je cennější le-
tošní stav této soutěže. Naše mužstvo již vyhrálo zatím všech
sedm dosavadních zápasů a vede tabulku. Pokud to Radim
s Honzou dotáhnou až do konečného vítězství, byl by to histo-
rický úspěch. Věřím, že jim budeme všichni držet pěsti.

Nyní již k výsledkům dospělých. Naše vloni založené,
„Déčko“ jako jediný tým vyhrálo svoji soutěž a postoupilo

SPORTOVNÍ OKÉNKO

17. listopadu 2011 se v Jehnicích u Brna ko-
nalo první kolo Brněnského běžecké poháru.
Žáci ZŠ v Otnicích se rovněž těchto závodů
zúčastnili, a to v počtu šesti závodníků. I přes
nepříznivé počasí, kdy trať byla místy zmrzlá,

se závody vydařily. 
Na výborném 2.

místě z 53 závod-
níků v kategorii
přípravky mladší
hoši se umístil Ta-
deáš Žilka. V ka-
tegorii přípravky
mladší dívky se na
pěkném 10. místě
umístila Eliška Fojtíková. Závodu se také s pěkným výsledkem zúčastnily tyto děti: Adam Sekanina,
Vojtěch Valián, Zuzana Rosendorfová, Jan Dvořáček a Dominik Rosendorf. Závodnici byli odměněni
za své výkony pamětními medailemi a sladkostmi. Andrea Rosenberková

Atletická přípravka
na běžeckých závodech

výše do Okresní soutěže III Družstvo hraje ve složení Jaroslav
Bubla ml., Milan Heřmanský, Tomáš Smetana, Michael Špunar
a první zkušenosti mezi dospělými postupně také získávají
Roman Pros ml., Radim Cupák a Honza Šebeček. Cílem pro le-
tošní rok je udržet se v této soutěži. Po posledních třech vý-
hrách, dokonce i s vedoucím mužstvem, by neměl být problém
soutěž udržet. „Déčko“ by mělo sloužit především k zvládnutí
přechodu z žákovské kategorie do kategorie dospělých.

Naše „Céčko“ loni velmi smolně sestoupilo z O.S.I. Jediný
cíl pro letošní rok byl okamžitý návrat do vyšší soutěže. Svoje
předsevzetí zatím plní na výbornou. Vyhrálo velmi jistě všech
deset svých utkání a jasně vede tabulku.

Tým podává vyrovnané a kvalitní výkony. Hraje ve složení
Pavel Kalouda, Jaroslav Salajka, Martin a Josef Heřmanští.

Hráči „Béčka“ vstoupili do utkání okresního přeboru s ještě
čerstvým zklamáním z jarního neúspěchu při pokusu udržet se
v krajské soutěži. Letošní rok je okresní přebor velmi vyrov-
naný a sedm týmů bylo na začátku soutěže pasováno do role fa-
vorita na titul. Také náš tým patřil mezi tyto favority. Bohužel
úvod soutěže nevyšel podle představ a zařadili jsme se do
středu tabulky. Mužstvo hraje ve složení Jaroslav Bubla, Zde-
něk Rafaj, Jan Kalouda a Jaroslav Salajka ml.

Naše nejlepší družstvo „Áčko“ hraje už pátou sezonu krajský
přebor. Po loňské premiéře v Krajské soutěži i letos hraje o sou-
těž níž v K.S.II. Po nepřesvědčivém vstupu do soutěže po-
stupně prokázalo svoji vysokou kvalitu, dosáhlo několika
vítězství a usadilo se ve středu tabulky. Mužstvo už druhý rok
hraje ve složení Filip Horák, Marek Šebeček, Mirek Vojáček
a Antonín Šebeček. Za povšimnutí stojí především výkonnost
našeho nejlepšího hráče Filipa Horáka, kterému nyní patří
krásné čtvrté místo v úspěšnosti v krajské soutěži.

Jaroslav Bubla, trenér žáků, vedoucí mužstev B a D.

Aktuální informace od nejmenšího míčku

Foto: Andrea Rosenberková
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Dorostenci, jako přeborníci okresu, plně tuto roli naplňují.
Válcují své soupeře a jen jedna porážka jim kazí čisté konto.
Pětibodový náskok na čele je staví do role největšího favorita,
na vítěze soutěže. Osmnáct branek vstřelil Lukáš Kraut, dále
pak Petr Fiala čtrnáct, Michal Dufek deset. Vedoucí dorostu
Dufek, Fiala a Ondra mají opět našlápnuto dobrým směrem.

B tým v letošním roce překvapil! Po úvahách odhlásit naše
béčko ze soutěže a  po vyříkání si stavu věcí B tým vykročil tou
správnou cestou. Stoupal tabulkou až na samý vrchol, nebýt
toho, že mužstvo B týmu  Šaratic si chce vylepšovat svoje
„EGO“ tím, že za ně hrají hráči Áčka, Kovač a spol., jsme pře-
zimovali na prvním místě. S tímto přístupem všech našich
hráčů je B tým správnou partou a dělá svému vedoucímu, La-
ďovi Zedníčkovi, i nám všem radost. Nejlepším střelcem je Jan
Klouda a Libor Svoboda s osmi brankami

A tým pod vedením Milana Horáčka a Dušana Matouška,
předvádí výkony, na které jsou soupeři krátcí. Po podzimu
máme náskok šesti bodů, šedesát vstřelených branek, dva krále
střelců s dvaceti brankami, toto jsou třešničky na dortu pod-
zimního mistra přeboru. Tak dobře nastartovaná sezona je pro
jarní část příslibem pomýšlet opět na postup do krajské sou-
těže. Ukazuje se, že věk není překážkou. Michal Kašpařík patří
k těm starším, ale jak v něm chytnou saze, tak je k nezastavení.
Náš Kočka předvádí to, co víme, že v něm je, branky jsou dů-
kazem. Po hostování v Šaraticích se vrátili Vašek Juračka a Petr
Kopeček. Do mužstva zapadli a výsledky jsou vidět. Asi je stále
co zlepšovat, ale taková jízda soutěží je to, co na fotbale baví. 

Poděkování patří také našim fanouškům, že s námi jezdí
a doma nechají o sobě řádně vědět.

Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, osobní spo-
kojenosti a hodně sportovních úspěchů.          Pavel Pažebřuch

S blížícím se koncem letošního roku patří i malé ohlédnutí za
naší činností a zhodnocení všech sportovních zápolení v našem
fotbalovém  oddíle. A letos skutečně máme být na co být pyšní.
To, že máme v okresních soutěžích družstva od přípravky až po
muže na nejvyšších příčkách, nám můžou závidět mnohem po-
četnější tělovýchovné jednoty nejen na okrese Vyškov, ale
i v celém regionu. Za to, že můžeme nabídnout hrát fotbal nej-
menším až po muže, patří poděkování našim sponzorům.
Drobní živnostníci až po největšího sponzora nám umožňují
vychovávat mladé talenty a následně šířit slávu otnického fot-
balu nejen v regionu, ale dnes i po celé republice.

Ovšem samotné peníze nikoho fotbal hrát nenaučily. Bez
obětavé práce všech našich vedoucích družstev, trenérů, funk-
cionářů se neobejdeme. Samotní hráči, kteří jak se říká nesou
kůži na trh (a to ve fotbale nejen obrazně), svým fotbalovým
uměním a chutí obětovat svůj volný čas pro reprezentaci ot-
nické kopané, jsou na špičce našeho snažení. 

Přípravka je pod vedením Boudného Leoše a Krause Ivoše
po podzimní části soutěže na pátém místě. Tři vítězství, stejně
porážek a dvě remízy jsou dobrým rozjezdem pro nové vedoucí
a také pro stále se obměňující kádr. Nejlepším střelcem je Bar-
nabáš Lacík s 15 a Marek Vorel s 12 brankami. V této katego-
rii bychom uvítali větší zájem o kopanou a dění kolem, jak ze
strany dětí, tak i rodičů. V těchto zimních měsících se fotbal
stěhuje pod střechu do hal,  jsme zváni na různé turnaje apod.,
ale protože nikde není nic zadarmo, tak i startovné stojí peníze.
Jsme schopni zajistit doprovod a dozor na těchto turnajích (a to
není jednoduché u tak malých dětí), finanční pokrytí ze strany
rodičů je nevyhnutelné. Proto žádáme rodiče jak přípravky, tak
žáků o  pochopení organizace při těchto sportovních aktivitách. 

Žáci vedení už zkušenou dvojicí trenérů Josefa Bělohoubka
a Zbyňka Daňhela bojují ve středu tabulky. Páté místo za čtyři
vítězství a čtyři porážky s jednou remízou je pro ně dobrá po-
zice do jarní části. Nejlepším střelcem je Josef Vorel a Vratislav
Aster s 8 brankami, se čtyřmi brankami jsou Vojtěch Daňhel
a Radim Cupák.

Jak si vedou jednotlivé týmy v tabulce

žáci 5.
A tým 1.
B tým 4.

dorost 1.
přípravka 5.

Dorosteneckým fotbalovým mistrem okresu Vyškov jsou Otnice

OTNICKÁ KOPANÁ
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Zdroj: deník Mladá fronta DNES

Kozel odměnil nejlepšího fachmana Brněnska
Důkazem toho, že poctivé ře-

meslo u nás nevymřelo a že stále
ve svém okolí můžete narazit na
kvalitní řemeslníky se zlatýma
ručičkama, je výsledek hlaso-
vání o nejlepšího fachmana
Brněnska. 

Toho se Velkopopovický
Kozel společně s Deníkem roz-
hodl najít a odměnit za jeho po-
ctivou práci a řemeslný kumšt. 

Nakonec se nám podařilo
i díky vašim tipům v brněnském
regionu najít takovýchto fa-
chmanů celou řadu. 

Nejlepší fachman
Brněnska - podlahář

Zdeněk Rafaj.

Šikovný podlahář vyhrál
pivo na rok zdarma.

O vítězi rozhodli svými
hlasy naši čtenáři.

Motto:
"Když děláte práci

pořádně, lidé to ocení.
A spokojený zákazník je

nejlepší reklama"

Zdeněk Rafaj pokládá po-
dlahy už od svých patnácti let. 

„Letos to tak je už třicet let, co
se podlahami zabývám. Ale
výhra v podobné soutěži mě
velmi překvapila. Už když mi
volali, že jsem nominovaný, my-
slel jsem, že si ze mě dělá někdo
legraci,“ říká muž, který má
zkušenosti s pokládáním podlah
i ze zahraničí. 

„Prošel jsem například Itálií,
kde jsem se toho mnoho naučil
o různých materiálech, které se
na podlahy používají. I teď
musím být stále ve střehu, kaž-
dou chvíli se objeví něco no-
vého, co se musím naučit,“
vysvětluje Rafaj.

Na panu Rafajovi nás zaujalo
především jeho nadšení a pocti-
vost, s kterou každý den přistu-
puje ke své práci a zákazníkům.

OTNIČTÍ V TISKU

Z vítězství má velkou radost. „Vůbec jsem nečekal, že vyhraji, i když moje švagrová se
hodně snažila a upozorňovala známé, že jsem nominovaný. Ale na vítězství to stačit nemohlo,
je tak vidět, že lidé dokážou ocenit poctivou práci,“ zamýšlí se řemeslník.

A jak s odměnou od Velkopopovického kozla naloží? 
„No určitě to pořádně oslavím. Pozvu všechny, o kterých vím, že pro mě hlasovali k nám

domů. Známý má řeznictví, nakoupím maso a ve vlastní udírně ho vyudím.,“ těší se Rafaj,
který už nyní nemá o dostatek zákazníků nouzi. 

„Vítězství v soutěži mi možná i další přitáhne a za to mohu být také jedině rád,“ dodává.
Autor: DENÍK ROVNOST
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LEDEN
8. 1. Tříkrálová sbírka

15. 1. Myslivecký ples (MS Hubert Otnice)
22. 1. Dětský maškarní ples (Otnický sad)

Sběr starých autolékárniček (obecní úřad)

BŘEZEN
2. 3. Sběr papíru (obecní úřad)
5. 3. Tradiční ostatky (TJ Sokol Otnice)

19. 3. Přebor JMO – kulečník 
30. 3. Koncert Joseph Haydn – Sedm slov vykupitelových

v nastudování Musica Nova (obecní úřad, Farnost 
Otnice)

ÚNOR
9. 2. Beseda o zdravé výživě v Otnickém Sadu (Otnický

Sad)
12. 2. Vítání občánků (obecní úřad)
25. 2. Kino: Harry Potter a relikvie smrti (obecní úřad)

DUBEN 
3. 4. Fotbalové utkání A mužstvo – Švábenice
3. 4. Fotbalové utkání B mužstvo - Velešovice
8. 4. Kino: Cizinec (obecní úřad)
9. 4. Fotbalové utkání dorost – Pustiměř

10. 4. Fotbalové utkání žáci - Letonice
15. 4. Kino: Fotři jsou lotři (obecní úřad)
16. 4. Sběr železného šrotu (otničtí hasiči)
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16. 4. Fotbalové utkání dorost – Dražovice 
17. 4. Fotbalové utkání B mužstvo - Křižanovice
18. 4. Fotbalové utkání A mužstvo - Křižanovice
22. 4. Připomenutí osvobození obce s památkou uctění 

padlých vojínů Rudoarmějců
23. 4. Fotbalové utkání přípravka - Nížkovice
24. 4. Fotbalové utkání žáci - Milešovice
27. 4. Den otevřených dveří v Dětském domově LILA
30. 4. Vítání jara se světluškami (Otnický Sad)
30. 4. Fotbalové utkání dorost – Hodějice 

KVĚTEN
1. 5. Fotbalové utkání A mužstvo – Pačlavice 
1. 5. Fotbalové utkání B mužstvo – Bošovice 
6. 5. Kino: Londýnský gangster (obec Otnice)
7. 5. Fotbalové utkání přípravka – Bošovice 

7.-8. 5. Tradiční jarní prodejní výstava květin (otničtí 
zahrádkáři)

8. 5. Fotbalové utkání žáci – Vicemilice
11. 5. Fotbalové utkání žáci - Bošovice
14. 5. Férová snídaně (Otnický Sad)
14. 5. Fotbalové utkání dorost - Bohdalice
15. 5. Fotbalové utkání A mužstvo – Velešovice
15. 5. Fotbalové utkání B mužstvo – Rašovice 
15. 5. Fotbalové utkání žáci – Slavkov 
28. 5. Rybářské závody (otničtí rybáři)
28. 5. Fotbalové utkání dorost – Velešovice
28. 5. Fotbalové utkání přípravka - Šaratice
29. 5. Fotbalové utkání A mužstvo – Nesovice 
29. 5. Fotbalové utkání B mužstvo – Nesovice
29. 5. Fotbalové utkání žáci - Šaratice

ČERVEN
1. 6. Křídové odpoledne (Otnický Sad)

12. 6. Zájezd do Mahenova divadla – Past na myši 
(Otnický Sad)

18. 6. Fotbalové utkání A mužstvo – Pustiměř 
18. 6. Fotbalové utkání B mužstvo – Milešovice 

18.-19. 6. Aloiské hody (TJ Sokol Otnice)
24. 6. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

ČERVENEC
8. 7. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

22. 7. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)



33OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 46 - prosinec 2011

SRPEN
5. 8. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

13. 8. Kynologický den (MS Hubert Otnice)
13. 8. Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín (otničtí 

zahrádkáři)
14. 8. Fotbalové utkání A mužstvo – Brankovice
14. 8. Fotbalové utkání B mužstvo - Lovčičky
19. 8. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
27. 8. Tenisový turnaj (TJ Sokol Otnice)
27. 8. Fotbalové utkání dorost - Pustiměř
28. 8. Fotbalové utkání A mužstvo – Dědice
28. 8. Fotbalové utkání B mužstvo – Velešovice 
28. 8. Fotbalové utkání žáci - Milešovice

ZÁŘÍ
2. 9. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

10. 9. Otnická olympiáda (Otnický Sad)
11. 9. Koncert Hana a Petr Ulrychovi JAVORY (obecní 

úřad, Farnost Otnice)
16. 9. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
17. 9.  Fotbalové utkání dorost – Hodějice
17. 9. Fotbalové utkání přípravka - Hoštice
18. 9. Fotbalové utkání A mužstvo – Nesovice
18. 9. Fotbalové utkání B mužstvo – Nížkovice
18. 9. Fotbalové utkání žáci - Hodějice

22.-24. 9. Burza oblečení (Otnický Sad)
23. 9. Kino: Lidice (obecní úřad)
24. 9. Zájezd do divadla v Boleradicích – Robin zbojník 

(otničtí zahrádkáři)

ŘÍJEN
1. 10. Fotbalové utkání dorost – Velešovice
1. 10. Fotbalové utkání přípravka - Velešovice
2. 10. Fotbalové utkání A mužstvo  - Velešovice
2. 10. Fotbalové utkání B mužstvo – Vicemilice 
2. 10. Fotbalové utkání žáci - Velešovice

15. 10.  Fotbalové utkání dorost – Křižanovice
15. 10. Fotbalové utkání přípravka – Heršpice 
16. 10. Fotbalové utkání A mužstvo – Vážany
16. 10. Fotbalové utkání B mužstvo – Rašovice 
16. 10. Fotbalové utkání žáci – Křižanovice 
19. 10. Sběr papíru (obecní úřad)
22. 10. Sběr železného šrotu (TJ Sokol Otnice)
22. 10. Drakiáda (Otnický Sad)
29. 10. Zájezd do divadla Reduta – Kvak a Žbluňk 

(Otnický Sad)



29. 10. Fotbalové utkání dorost – Šaratice
29. 10. Fotbalové utkání přípravka - Šaratice
30. 10. Fotbalové utkání A mužstvo – Pačlavice
30. 10. Fotbalové utkání B mužstvo – Kobeřice 
30. 10. Fotbalové utkání žáci – Šaratice 

LISTOPAD
5 .11. Divadelní představení Ve státním zájmu (obecní úřad)
9. 11. Kino: Muži v naději (obecní úřad)

16. 11. Lampionový průvod (Otnický Sad)
19. 11. Ukázky uměleckých řemesel (otničtí zahrádkáři)
26. 11. Humanitární sbírka (obecní úřad)

PROSINEC
4. 12. Vánoční koncert Mistříňanky (obecní úřad)

10. 12. Andělská šou (Otnický Sad)
17. 12. Vánoční setkání se zpíváním u vánočního stromu před

radnicí
24. 12. Troubení trubačů
26. 12. Štěpánská pečeně (otničtí rybáři)
31. 12. Silvestr v dělnickém domě (TJ Sokol Otnice)
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24. prosince 2011

TROUBENÍ
TRUBAČŮ

26. prosince 2011

ŠTĚPÁNSKÁ PEČENĚ
u rybníka. Začátek v 9 hod, první ořezávání masa ve 13 hod.
Pořádají otničtí rybáři

31. prosince 2011

SILVESTR
v dělnickém domě
Pořádá TJ Sokol Otnice.
Začátek v 19 hod
Vstupné 50 Kč
Hraje: DJ Levák

14. ledna 2011 

MYSLIVECKÝ PLES
V sále dělnického domu ve 20:00 hod.

Občerstvení zajištěno, zvěřinové speciality. 
Bohatá tombola. 

K tanci a poslechu hrají NA 2 FÁZE.
Pořádá MS Hubert Otnice

21. ledna 2012

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES -
PYŽAMOVÝ
BÁL

Od 14 hod v dělnickém domě.
Pořádá Otnický Sad

18. února 2012

OSTATKY
Hraje skupina Impulz • Pořádá TJ Sokol Otnice

Pozvánky



NAŠE
DĚTI



Babské hody z roku 1981.

Babské hody v roce 2011.




