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Vážení Otničtí,
ani jsme se nenadály a tři měsíce uběhly jako voda. 11. září 2006 je tu. A s ním

i náš - váš zpravodaj. Obavy, že jej díky prázdninám a dovoleným nebudeme mít čím
zaplnit, byly zbytečné. Tentokrát má 32 stran. Snad si každý z vás najde v obsahu
titulek, který jej osloví. Snad si každý z vás vybere alespoň jeden článek, který si se
zájmem přečte.

Jsme rády, že i Otnický zpravodaj přispěl k získání modré stuhy. Členové hodno-
tící komise soutěže „Vesnice roku“ si totiž s sebou kromě upomínkových předmětů
odváželi i poslední dvě čísla zpravodaje. A tak měli porotci veškerý společenský
život obce v textu i ve fotografii pěkně pohromadě.

Otnický zpravodaj má nejen své pravidelné čtenáře, ale i pravidelné přispivovate-
le. Abychom si vzájemně usnadnili „tiskovou komunikaci“, byla pro články zřízena
speciální e-mailová adresa: zpravodaj@otnice.cz

Pokud nemáte přístup na internet, můžete své příspěvky přinést na obecní úřad,
nebo nám je předat osobně. Za vzájemnou spolupráci všem děkujeme.

Příští číslo vyjde 11. prosince 2006 a věřme, že i díky vám bude stejně obsáhlé
jako číslo 25.

Dagmar Kovaříková a Dana Sekaninová

Antonie Bočková
p. Pavel Buchta
Lenka Fialová
Šárka Kadlecová
Zdena Kadlecová
Ludmila Kaloudová
Dagmar Kovaříková
Michal Kraus
Jar. Kubiš
Anna Lattenbergová
Leona Leváková
Alena Machovcová
Mgr. Dana Matyášová
Miloš Ondra
Jana Pavlovcová
Zdeněk Procházka
Pavel Prokop
Vladislav Pšenák
Dana Sekaninová
Bohuslav Skalský
Martina Tomašíková
Miroslav Tichý
Drahomíra Tišerová

Mgr. Hana Třetinová
Mgr. Hana Veselá
Josef Vojáček
Mgr. Lenka Vojáčková
Markéta Vojáčková

Obrázky namalovaly:
na straně 17, 19 a 32

- Ivana Polášková
na straně 18 - Nikola Valiánová

Na slavnostním ukončení školního roku 28. června 2006 v sále místní ZŠ odměni-
la redakční rada 16 žáků, kteří se svými příspěvky podíleli na zpestření zpravodaje:

Daniel Kurdík Kateřina Beránková
Romana Polášková Barbora Böhmová
Olga Šuterová Aneta Bublová
Veronika Čermáková Hana Červniková
Eliška Nováková Eliška Dřínovská
Ivana Polášková Tereza Jelínková
Dominika Rolková Šárka Kadlecová
Nikola Valiánová Petr Matoušek

Děti dostaly pamětní list a drobný dárek jako motivaci pro další literární tvorbu.
(financovala obec). Všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na jejich další výtvory.

-red-
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DUBEN
10. 4. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
Připomínky: Prověřit, proč některé spoje v rámci IDS nemají zastávku
u Dělnického domu? (Konkrétně ranní spoj v 7,30 hod.) - úkol trvá.

2. Dotace na územní plán obce:
Obec Otnice obdržela dataci od Jihomoravského kraje ve výši 137 406 Kč na
pořízení územního plánu obce.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Földesovi Brno - Stavební povolení novost. RD na p.č. 994/22
b) Manželé Nepomučtí Brno - Kolaud. rozh. 43/2006, novost. RD p.č. 994/41
c) J. Šmíd Brno - zahájení stav. a územního řízení novost. garáže na p.č. 904 
d) L. Srbová 500 - zahájení stavebních úprav RD 500
e) Ing. Padělek Brno - Stavební povolení 30/2006 novost. RD „A“ p.č. 990/1
f) Ing. Padělek Brno - Stavební povolení 31/2006 novost. RD „B“ p.č. 990/1
g) I. Málková 45 - zah. Řízení o prodl. term. dokončení stavby hosp. zař.
h) Obec Otnice - ohlášení stav. prací, oprava chodníků v obci

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Respono Vyškov - Fa: 2650078 svoz komunálního odpadu I. čtvrtletí 2006
b) E-ON Č. Budějovice - Fa: 6300739113 vyúčtování el. energ. Na RD 198
c) A. Petláková Milešovice - Fa: 1/06 35 ks stromků pro výsadbu na k.ú. Otnice

5. Výbor životního prostředí:
a) V. Václavková 397 - žádost o povolení vykácení stromů u RD
b) I. Floriánová 136 - žádost o povolení vykácení višně před RD.

6. Úřad práce Vyškov - žádost o místa na VPP:
Zastupitelstvo rozhodlo o požádat Úřad práce Vyškov o přidělení míst na
veřejně prospěšné práce. Čtyři pracovnícky na plný úvazek a dobu 1 roku, tři
pracovnice na zkrácený úvazek a dobu 5 měsíců a jednoho pracovníka (pra-
covnici) na asistenční služby a dobu jednoho roku.

7. Žádost o pronájem:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost p. Bergerové, Habrovany, (zástupce
Českomoravské stav. spořitelny) o pronájem kanceláře v podkroví radnice.
Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu kanceláře v podkroví budovy radni-
ce. Rozhodlo o výši nájmu za pronájem, který bude činit 500 Kč/m2/rok +
služby. Návrh ceny za služby připraví starosta do příštího jednání zastupitel-
stva obce.

8. Vyjádření obce k připojení na místní komunikaci:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost ing. Jiřího Šmída Brno o povole-
ní připojení výjezdu z garáže (umístěné na p.č. 904) na místní komunikaci.
Zastupitelstvo obce nemá námitky.

9. Žádost o prodej pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Umláškových bytem Sokolnice
o odprodej pozemku p.č. 395. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o schválení
záměru prodeje a vyžádalo si následující podklady:
1. Předložit záměr se stavbou na p.č. 394.
2. Prověřit, zda jsou vyrovnané veškeré závazky vůči obci.

10. Nabídka na odkup RD číslo popisné 53:
Zastupitelstvo projednalo nabídku manželů Laporčákových Brno na odkou-
pení rodinného domu č. p. 53 a příslušných pozemků.
Schválilo záměr úplatného nabytí RD č.p. 53 na stavební parcele č. 341, sta-
vební parcely č. 341 o výměře 311 m2 a parcely č. 342 o výměře 779 m2.
Rozhodlo zadat vypracování znaleckého posudku na ocenění uvedených
nemovitostí.  

11. Nepeněžitý vklad po majetku společnosti VaK Vyškov:
Zastupitelstvo schválilo záměr vložit majetek obce (vodovodní a kanalizační
řád v lokalitě Pod Vodárnou) do společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov
a.s. Pověřilo starostu dalším jednáním se společností VaK Vyškov o vložení
uvedeného majetku obce jako nepeněžitého vkladu.

12. Žádost o přezkoumání geografického názvosloví na k.ú. Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost Zeměměřičského úřadu Brno o přezkoumá-
ní geografického názvosloví na území obce. Názvosloví dopravuje komise ve
složení: Prokop. P., Havelka P., Drabálek O., Hoffmann A., Mezuláník J.

13. Změny úředních hodin na podatelně obecního úřadu:
Zastupitelstvo schválilo změnu úředních hodin na podatelně (přízemí)
Obecního úřadu Otnice takto:
Úřední hodiny na podatelně OÚ v přízemí budou pouze v pondělí.
V ostatní dny se bude úřadovat v I. nadzemním podlaží.

14. Informace z valné hromady Politaví:
Starosta podal informace z Valné hromady Dobrovolného spolku obcí Ždá-
nického lesa a Politaví, která se uskutečnila dne 31. 3. 2006.
a) Založení Místní akční skupiny „Za humnama“.
b) Zpracování projektové dokumentace odpočinkových míst na cyklotrasách
celého Politaví.
c) Příprava kalendáře na rok 2007 - zaměření na přírodu.
d) Cyklo akce - start v květnu, vyhodnocení v Letonicích 28. 9. 2006.
e) Slavkovská iniciativa smíření se uskuteční v Dambořicích.

f) Společný zájezd v letních měsících - zajistí Milešovice.
g) Zpracování prezentačních tabulí všech obcí svazku.

15. Likvidace odpadů:
K zajištění odvozu všech odpadů z obce rozhodlo zastupitelstvo zajistit další
kontejnery na suť a podobný odpad. Dále se uskuteční sběr ledniček, rádií,
televizorů, mrazniček, pneu atd. Termín sběru bude zveřejněn, odpad se bude
ukládat do školního dvora.

16. Rozvojové záměry obce:
V návaznosti na možnost čerpání dotací z Evropské unie v období 2007-2013
zastupitelstvo obce projednávalo rozvojové záměry a projekty rozvoje obce
s výhledem do budoucna.

17. Nové webové stránky obce:
Zastupitelstvo schválilo zadat vypracování nových webových stránek obce
Otnice. Předpokládaná cena asi 10 tis. Kč.

18. Výběrové řízení na opravu chodníků:
Zastupitelstvo obce vyhodnotilo podané nabídky (3 firmy) na opravu chodní-
ků v obci. Vyzvány byly tři větší firmy.
Schválené pořadí: 1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno

2. Inženýrské stavby s.r.o. Brno
3. Dopravní stavby Brno s.r.o.

Vzhledem k tomu, že nabídkové ceny jsou vyšší než obec předpokládala,
pověřilo zastupitelstvo starostu projednat nabídku s vybraným uchazečem, za
účelem hledání úspory a tím snížení nabídkové ceny.
Připomínky:
- Prověřit stav místních komunikací po dlouhé zimě.
- Projednat se správou a údržbou silnic opr. komunikací II. a III. třídy v obci.
- Opravy rýny na Dělnickém domě.

24. 4. 2006
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 6) Žádost o přidělení míst na VPP z Úřadu práce je připravena k podání,
čekáme na vyjádření celní správy o bezdlužnosti obce.
bod 12) Žádost manželé Umláškových Sokolnice o odprodej pozemku p.č.
395. Záměr prodeje nebyl schválen.
bod 17) Region Cezava v rámci dotace z PRV JMK hodlá zadat vypracování
webových stránek regionu. Obec Otnice nebude prozatím zadávat vypracová-
ní stránek samostatně.
Bod 18) Chodníky- po jednání s f. Přemysl Veselý s.r.o. Brno došlo k dohodě
o cenách dle nabídky. (Snížení o 10%). Zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o dílo č. 26039 s f. Přemysl Veselý s.r.o. Brno na rekonstrukci chodníků v obci.
Připomínky: nebyly řešeny, úkol trvá.

2. Založení občanského sdružení:
Na jednání zastupitelstva se dostavily Mgr. Kovaříková D. a Sekaninová D.
jako zástupci přípravného výboru a upřesnily záměr založení občanského
sdružení, které by se zabývalo volnočasovými aktivitami dětí. Zastupitelstvo
tento záměr podporuje a rozhodlo, že sídlo občanského sdružení může být na
adrese Otnice ul. Dědina 46, kde jsou k dispozici dvě místnosti po odstěho-
vání obecní knihovny. Vybavení místností nábytkem příp. dalším zařízením
by zajistila obec a zařízení by zůstalo v majetku obce.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Menouškovi 500 - Stavební povolení 36/2006 - st. úpravy RD
b) L. Pokorná 222 -Výzva k odstranění závady
c) N. Rybáriková 85 - ohlášení st. prací - výměna oken RD
d) M. Brichta Brno - ohlášení st. úprav RD 303
e) M. Pavlas Želešice - zahájení st. řízení novostavby RD

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Veselý Křižanovice - Fa: 27/2006 přípojky + oprava TKR
b) A.C. ELFIS Újezd u B. - Fa: 2006016 oprava elektr. na budově radnice
c) Gordic Blansko - Fa: 2006500630 udržovací poplatek UCR
d) Respono Vyškov - Fa: 269058  svoz a likvidace nebezpečného odpadu 
e) Zetocha Bučovice -Fa: 06102 odvoz odpadů na skládku

5. Výbor životního prostředí:
F. Luskač 401 - žádost o povolení vykácení stromů před RD.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2006:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2006.
Rozpočet se navyšuje v příjmech i výdajích o 127 000 Kč.

7. Volby do PS PČR:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí jmenování sl. Aleny Machovcové bytem
Otnice Milešovská 289 zapisovatelkou okrskové volební komise voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. - 3. 6. 2006.

8. Smlouva s p. Sadílkem:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č.5/2006 s p. Sadílkem Olešnice na
Moravě na zpracování podkladů z archívů o „Historickém vývoji stavebních
památek a osídlení obce Otnice“. Předpokládaná cena do 35 tis. Kč.

9. Žádost o pronájem RD 198:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jany Svobodové Újezd u Brna o pronájem
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rod. domu č. 198. Vzhledem k tomu, že již došlo k ústnímu příslibu pronájmu
na měsíc červen p. J. Kachmarykovi z Bystřice pod Hostýnem, zastupitelstvo
o pronájmu rozhodne na svém příštím zasedání 

10. Žádost o vyjádření k podnikatelskému záměru:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. P. Doležala Lovčičky o vyjádření k pod-
nikatelskému záměru výstavby výrobního areálu na p.č. 3432 až 3451, v k.ú.
Otnice. Firma se zabývá kovovýrobou a zámečnictvím. Uvedený záměr je
v souladu se zpracovávaným územním plánem a obec tento záměr podporuje.

11. Skládka v bývalé cihelně:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty z jednání (19. 4.) se
zástupci obce Lovčičky ve věci dalšího postupu na bývalé skládce. Obec
Otnice zajistí terénní úpravy skládky od silnice do Lovčiček. (Úpravy jsou
objednány u f. Hirschner P. Sokolnice). Dále byly projednány další varianty
řešení skládky do budoucna. U všech variant řešení je nutné vypořádat vlast-
nické vztahy. Obec Otnice osloví majitele pozemků s nabídkou na jejich
odkoupení za cenu průměrné bonity půdy na k.ú. Lovčičky.

12. Nabídka leteckého snímku obce:
Zastupitelstvo odmítlo nabídku na pořízení leteckého snímku obce s tím, že
bude vhodnější pořídit letecký snímek po výstavbě všech 17 RD v ulici Pod
Vodárnou. 

13. Žádost o umístění plakátovacích ploch:
Zastupitelstvo schválilo žádost KDU-ČSL Vyškov o povolení umístění
mobilních plakátovacích ploch o velikosti 90x60 cm. Mobilní plakátovací
plochy budou v obci umístěny od 20. 5. do 2. 6. 2006. 

14. Družební setkání se starosty Litoměřicka:
Region CEZAVA navštíví ve dnech 20. - 23. 5. starostové okresu Litoměřice.
Součástí jejich návštěvy bude i zastávka v obci Otnice. Vzhledem k tomu, že
starosta je na řádné dovolené přivítání včetně pohoštění zabezpečí místosta-
rosta obce.

15. Náklady na topení v základní škole:
Zastupitelstvo se zabývalo vysokými náklady za topení na základní škole za
období 1-4/2006. Náklady za topení doposud činí 476 165,37 Kč. (Celkové
náklady za rok 2005 činily 630 362,81 Kč). Vzhledem ke zvyšujícím se
cenám za energii je nutné se do budoucna zabývat alternativními způsoby
vytápění i ohřevem vody. 

16. Pronájem části Dělnického domu:
Zastupitelstvo se zabývalo pronájmem i vytápěním části Dělnického domu
pro TJ Sokol Otnice na zřízení billiard clubu. Výše nájemného se předpoklá-
dá asi 500 Kč/měsíc. Vytápění se bude řešit přes kotel ÚT s tím, že na přísluš-
né větvi se vymění uzávěry u všech radiátorů, aby se nemusel vytápět celý
Dělnický dům. Provedení osvětlení místnosti pro billiard club bude samostat-
ně přes podružný elektroměr.

17. Zeď u prodejny potravin:
Zastupitelstvo se zabývalo stavem opěrné zídky u prodejny potravin
Jochýmek. Opěrná zeď byla sice budována současně s prodejnou, ale v sou-
časné době je na pozemku ve vlastnictví obce Otnice. Zastupitelstvo tedy má
zato, že zeď je majetkem obce. Pokud f. Janepa a.s. má doklady o nabytí
budovy i s opěrnou zdí je nutné, aby tento nárok uplatnila.

18. Projekt na opravu komunikace:
Zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování projektu na opravu místní komu-
nikace k RD p. Petra Pavlovce na ulici Lipová. Vypracování projektu zajistí
ing. Horák V.

18. Služební cesta:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že ve dnech 2. - 4. 5. se starosta zúčastní slu-
žební cesty za Jihomoravský kraj do Bruselu.

KVĚTEN
15. 5. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 9) Rod. dům č. 198 byl pronajat firmě IMOS Brno na ubytování pracov-
níků, kteří provádí opravu mostu na Pančavu. Obec zakoupila pokrývky
a podhlavníky pro zabezpečení ubytování. Postele a skříně se podařilo zajis-
tit od místních občanů.
bod 17) Ing. Bubla sdělil, že firma JANEPA a.s. Brno, jako majitel nákupní-
ho střediska, si nečiní nárok na opěrnou zeď před obchodem a uznává za
vlastníka obec Otnice.

2. Žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 300,- Kč pro
Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, která je vydavatelem čtvrtletníku
VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) JASS Brno - Územní rozhodnutí č. 10/2006 na umístění skladové haly
b) Manželé Sloupovi 330 - zahájení stavebního řízení na stavbu garáže
c) Ing. Šmíd Brno - Stavební povolení č. 53/2006 na garáž, stav. parc. č. 904
d) I. Málková 45 - Rozhodnutí č. 76/2006 o prodloužení term. dokon. stavby
e) Manželé Navrátilovi 190 - sloučené řízení nástavby RD 190
f) Manželé Pavlasovi Brno - Stavební povolení č. 56/2006 novostavby RD 

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) ARTV Blansko - Fa: 2006032 videokazeta o obci

b) Zetocha Bučovice - Fa: 06130 odvoz odpadů na skládku
c) Zetocha Bučovice - Fa: 06131 odvoz odpadů na skládku
d) Respono Vyškov - Fa: 20060146 uložení odpadů na skládce 
e) Husáková Těšany - Fa: M11-06 organizace výběrové řízení kuchyně ZŠ

5. Městský úřad Slavkov, odbor DSH:
Rozhodnutí zn.: DSH 4227-06/9774/06/280 o povolení uzavírky silnice II.
třídy č. 418 Sokolnice-Otnice-Krumvíř v k.ú. Otnice.

6. Městský úřad Židlochovice, odbor ÚPSŘ:
Oznámení o zahájení projednání Návrhu změny č. I Územního plánu sídelní-
ho útvaru Těšany.

7. ZŠ - rekonstrukce kuchyně:
Zastupitelstvo schválilo Mandátní smlouvu s p. Nedomou Újezd u Brna na
provádění Technického dozoru investora na stavbě Rekonstrukce kuchyně
v základní škole. Vzalo na vědomí informace z kontrolního dne (25. 4.) a vze-
šlých požadavků na technologickou část dovybavení kuchyně. Tyto požadav-
ky byly dodavatelem stavby vyčísleny na částku 258 835 Kč. Projednán byl
také harmonogram prací.

8. Mateřská škola - výměna okna:
Zastupitelstvo schválilo nabídku f. Polyplast Boleradice na výměnu okna MŠ
v přízemí ze severní strany. Okno bude plastové, výměna se uskuteční první
týden v červenci.

9. Žádost manželů Diváckých, Milešovská 392:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Diváckých o řešení problému se
zápachem z popelnice u RD 337. Záležitost byla přidělena Výboru pro život-
ní prostředí.

10. Žádost p. Ryšavého, Pančava 176:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Ryšavého o povolení vybudování parko-
vacího místa před RD 176. Záležitost byla přidělena Výboru pro rozvoj obce.  

11. Projekt nového rybníku pod Poltňou:
Starosta podal informace o jednání s Agenturou ochrany a přírody krajiny
o dotacích na budování rybníku. Vzhledem k dobrým referencím o firmě
Atelier Fontes Brno (zpracovatel studie Revitalizace krajiny obcí CEZAVA)
rozhodlo zastupitelstvo přidělit jí vypracování projektu nového rybníku pod
Poltňou. Pověřilo starostu dalším jednáním o ceně za projekt (navržená cena
ze strany dodavatele projektu činí 122 570 Kč) 

12. Sdělení nadačního fondu Bavoria:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis nadačního fondu BAVORIA ze dne 
15. 5. ve kterém se poukazuje na problematiku otevřených pískovišť.

13. Záměr výkupu pozemků:
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu pozemků p.č. 994/3 o výměře 599 m2,
p.č. 995 o výměře 2170 m2, p.č. 996 o výměře 1917 m2, p.č. 997/2 o výměře
592 m2 a p.č. 1000/3 o výměře 183 m2, vše v k.ú. Otnice. 

14. Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 1580/4 o výměře 83 m2

a p.č. 1580/5 o výměře 11 m2, v k.ú. Otnice
15. Záměr prodeje pozemků:

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 386 o výměře 343 m2

a p.č. 387 o výměře 286 m2, v k.ú. Otnice.
16. Výkup pozemků:

Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí pozemku p.č. 2127/1 o výměře
1288 m2, pozemku p.č. 2131 o výměře 221 m2 a pozemků p.č. 4406 o výmě-
ře 49 m2, vše v k.ú. Otnice, od manželů Jaroslava a Marie Bublových
Chaloupky 235 Otnice, za cenu 8,85 Kč/m2. Obec uhradí náklady za vypra-
cování znaleckého posudku na uvedené parcely a také daň z převodu z nemo-
vitostí.

17. Žádost manž. Kroutilových o odkoupení pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Kroutilových Polní 429 Otnice,
o odkoupení pozemku který vede podél jejich RD. Rozhodlo, že uvedené
žádosti nelze vyhovět z těchto důvodů:
1. Obec není vlastníkem všech pozemků připadajících k prodeji dle nákresu.  
2. Pozemky, které obec vlastní, nebude prodávat do zpracování záměru další-
ho rozšiřování sportovního areálu a tím ujasnění, zda jsou pro obec zbytné.

18. Žádost p. Levákové:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost p. Levákové Leony Severní 513 Otnice
o povolení vybudování přístavku a kanalizačního odpadu u stánku s občer-
stvením ve sportovním areálu. Uvedený požadavek bude dále projednáván po
upřesnění žádosti.

19. VPP - Úřad práce Vyškov:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nástupu čtyř pracovníků na veřej-
ně prospěšné práce, pracovní poměr na 12 měsíců a jednoho pracovníka na
dobu 5 měsíců. Rozhodlo, že obec nebude žádat o přidělení místa pracovníka
asistenční služby v rámci projektu „Pomocná ruka“. 

20. Rekonstrukce chodníků:
Zastupitelstvo projednávalo technické záležitosti rekonstrukce chodníků
v obci. Chodníky budou ze zámkové dlažby typ I, nájezdy budou podbetono-
vány, bude provedena oprava chodníků i před parkovištěm (nástup a výstup
IDS). Po dokončení rekonstrukce v ulici Dědina (od domu p. V. Kosíka až po
dům p. Foltýna) se bude pokračovat na ulici Pančava po pravé straně od
kapličky až po dům p. Heřmanského M.

4
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21. Žádost TJ Sokol o pronájem prostor:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost TJ Sokol Otnice o pronájem nebytových
prostor na Dělnickém domě pro zahájení činnosti billiard klubu. Pronajaty
budou prostory po obřadní místnosti. Výše nájemného bude činit
500 Kč/měsíc.

29. 5. 2006
1. Projekt žáků 7. třídy ZŠ:

Žáci sedmé třídy základní školy pod vedením Mgr. Čermákové představili
zastupitelstvu  návrh dopravního řešení v okolí základní školy v rámci pro-
jektu „Já, občan“. Následně byl bod přerušen a projednán jako poslední v pro-
gramu jednání zastupitelstva obce, s tímto závěrem:
Zastupitelstvo obce akceptuje tyto návrhy na zlepšení dopravní situace u ZŠ.
1. Umístit na místní komunikaci zpomalovací retardéry (2 ks). Typy retardé-
rů prověří a navrhne ing. Horák.
2. U školy bude umístěno informativní značení (Pozor děti, obytná zóna, atd)
3. Zabezpečení výjezdu z asf. hřiště instalací zábradlí a úpravou chodníku
4. Zajistit u f. Respono Vyškov změnu harmonogramu odvozu popelnic tak,
aby u školy byl svoz prováděn v jiném čase (kolize s příchodem žáků do
školy).

2. Kontrola minulého zápisu:
bod 9) Žádost manželů Diváckých - případ je v řešení (p. Drabálek).
Bod 10) Žádost p. Ryšavého - ing. Horák doporučil žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou pozemku p.č. 442 před RD č. 176 pro par-
kování osobního vozidla za podmínek uvedených v žádosti.

3. Dotace od Jihomoravského kraje (JMK):
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí sdělení od JMK o obdržených dotacích.
Z programu rozvoje venkova (úroky z úvěru) 133 000 Kč
Na rekonstrukci kuchyně ZŠ 250 000 Kč

4. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) M. Čermáková 86 - Rozhodnutí 88/2006, dodatečné povolení stavby
b) Manželů Holoubkovi 166 - Kolaudační rozh. 68/2006 na přístavbu garáže

5. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Urbania Moravany - Fa: 060423 nákup popelnic pro občany

6. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
Beton Brož Otnice - řízení o povolení k odběru podz. vod na p.č. 1460/17.

7. Stanovisko JMK k návrhu zadání ÚPO:
Zastupitelstvo obce v souladu s doporučením krajského úřadu
Jihomoravského kraje (nadřízeného orgánu územního plánování) a v souladu
s § 20 stavebního zákona, schválilo ZADÁNÍ  územního plánu obce Otnice.

8. Výbor životního prostředí:
Žádost o povolení vykácení stromů.
a) Popelka Sl. 44 - smrk před RD
b) Kolaříková D. 400 - smrk před RD
c) Gargoš J. 86 - dva stromy před RD

9. Lékařská služba první pomoci (LSPP):
Zastupitelstvo projednalo a následně neschválilo smlouvu s městem
Slavkovem o spolufinancování LSPP na rok 2006. Obec by se měla podílet
na financování částkou 26 887,50 (18,75 Kč/obyvatele).
Rozhodlo na financování LSPP uvolnit částku dle schváleného rozpočtu tj. 
10 000,- Kč na rok 2006, za podmínky, že bude ze smlouvy vypuštěn odst.1,
hlava III - závěrečného ujednání.

10. Úřad práce Vyškov - VPP:
Zastupitelstvo rozhodlo požádat ÚP Vyškov o změnu přiznaných míst na VPP.
Navýšit 1 místo s délkou zaměstnání na 12 měsíců a snížení o 1 místo s dél-
kou zaměstnání 5 měsíců. Celkem: na 12 měsíců 5 míst, na 5 měsíců 3 místa

11. Žádost p. Ondrůje Pančava 126:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Ondrůje Vl. o stanovisko obce k záměru
výstavby rekreačního domku na p.č.477 v k.ú. Otnice, dle projektu
ing. Hložka. K uvedenému záměru nemá zastupitelstvo připomínky a vydává
souhlasné stanovisko.

12. Kabelová televize (TKR):
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nutné výměně přijímací vložky
stanice NOVA. Zhoršená kvalita příjmu stanice PRO7 je zapříčiněna taktéž
přijímací vložkou, kterou však prozatím měnit nebudeme. 

13. Oprava plotu u MŠ:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o zajištění opravy okrasné
zídky okolo mateřské školy (chybí okrasné plotovky). Oprava byla zadána
p. Žočkovi. Bude provedena ze štípaného kamene červené barvy. Firma Brož
přislíbila 50% slevu na materiál.

14. Oprava chodníků:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o opravě chodníků v obci.
Dokončuje se úsek od Kosík V. (168) po zastávku autobusů u radnice, rozpra-
cován je úsek od prodejny p. Matouškové (51) po kostel. Pokračovat se bude
k Foltýnovému (42) a pak dále na Pančavě od kapličky po pravé straně až po
Heřmanský (264).

15. Soutěž Vesnice roku 2006:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení hodnotící komise soutěže „Vesnice
roku 2006“ že do naší obce přijede dne 20. 6. 2006 okolo 8,00 hod. 

Zastupitelstvo projednávalo návrh programu na představení naši obce komi-
si. Promítnutí videokazety o obci se uskuteční ve škole - prověří Mgr. Novák.
Ostatní bude probíhat na radnici.

16. Místní program obnovy vesnice:
Zastupitelstvo se zabývalo vypracováním nového Místního programu obnovy
vesnice. Současný je z roku 1999. Rozhodlo tento dokument vypracovat
vlastními silami a nezadávat jej projektantům.

17. Návštěva starostů severních Čech a CEZAVY:
Starosta a p. Lattenbergová podali informace o návštěvě výše uvedených sta-
rostů v naši obci. Starostové si prohlédli celou radnici, kde bylo zajištěno
pohoštění, nadšeni byli ze  sportovního areálu. Předseda svazku obcí Cezava
RNDr. Vymazal Fr. osobně přijel poděkovat p. Lattenbergové za vzorné orga-
nizační zajištění návštěvy v Otnicích.

18. Dopis z Moravského zemského archivu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis ředitele Okresního archivu Vyškov se
sídlem ve Slavkově o získávání historických materiálů pro okresní archiv.
Dopis bude vyvěšen na úřední desce obce.

ČERVEN
12. 6. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 10) Žádost o změnu přidělených míst na VPP byla ÚP Vyškov schválena.
bod 15) Soutěž Vesnice roku - prezentace videokazetou je zajištěna na ZŠ.

2. Oprava sekačky na trávu:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o poruše čtyřkolové sekačky
na trávu. Dle sdělení servisní opravny by náklady na opravu činily asi 
12 tis. Kč + oprava motoru. Zastupitelstvo schválilo nákup nové čtyřkolové
sekačky na trávu. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manž. Sloupovi 330 - Rozhodnutí 94/2006, prodl. term. dokončení stavby
b) Manž. Pavlovcovi 13 - Zah. říz. o prodl. termínu dokončení stavby

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) A-C. ELFIS Újezd - Fa: 2006030 oprava el. instalace na Dělnickém domě
a) I. Grossmann Otnice - Fa: 200626 přípojka veř. osvětlení
a) Respono Vyškov - Fa: 20060206 uložení odpadů na skládku

5. Základní škola Otnice - žádost o vyjímku:
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní a Mateřské školy Otnice o povole-
ní výjimky z počtu žáků v 5. ročníku (par. 23, odst.3, zák. č. 561/2004). Přes
navrhované řešení na zajištění kvality vzdělávací činnosti, zastupitelstvo
k navýšení počtu žáků v 5. třídě o čtyři (celkem 34), souhlas nedalo. Uložilo
starostovi dojednat návštěvu ředitelky školy na jednání zastupitelstva.

6. Stanovisko obce k výstavbě RD manželů Skalákových:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým projektem rodinného domu v ulici
Pod Vodárnou na p.č. 990/6 manželů Skalákových Otnice 480.

7. Stanovisko obce k přístavbě přístřešku manž.Horákových:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým projektem přístřešku k rodinnému
domu ČP 307 v ulici Školní manželů Horákových Otnice 307.

8. Základní škola - rekonstrukce kuchyně:
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo rozsah více prací na stavbě
„Rekonstrukce kuchyně základní školy“. Více práce se týkají repase gastro
zařízení a nových chladících a mrazících skříní. Celková cena schválených
více prací činí 258 835 Kč.

9. Oprava chodníků:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o pokračování prací na
opravě chodníků. Do 16. 6. (hodů) budou dokončeny chodníky v ulici
Dědina. Od 19. 6. se bude pokračovat v ulici Pančava.

10. Návrh na urbanistické řešení středu obce:
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh na řešení středu obce,
který vypracovala ing. Tupá ve spolupráci s firmou Ageris Brno (Ždánický les
a Politaví). Návrh na řešení středu byl zastupiteli hodnocen velmi kladně. Je
předpoklad z něj vycházet i při řešení přestupního terminálu IDS. Pro obča-
ny je k nahlédnutí v kanceláři starosty.   

11. Spoluúčast na vydání publikace:
Zastupitelstvo schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 2 200 Kč na vydání
pamětní obrazové publikace „PATNÁCT LET PROGRAMU OBNOVY
VENKOVA“.

12. Koncept územního plánu:
Zastupitelstvo projednávalo návrh Konceptu územního plánu obce, předlože-
ný Ing. arch Sohrem. Byl zpracován souhrnný seznam připomínek a dodatků,
které starosta projedná se zpracovatelem a které budou do návrhu konceptu
zapracovány. 

26. 6. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 9) Oprava chodníků - Po dohodě s f. Přemysl Veselý Brno se oprava
chodníků na ulici Pančava přesouvá na měsíc září. 
bod 12) Veškeré připomínky k návrhu Konceptu územního plánu byly ze
zpracovatelem projednány.
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2. Změna smlouvy o dílo s dodavatelem územního plánu:
Zastupitelstvo obce schválilo Změnu č. 1 Smlouvy o dílo mezi obcí Otnice
a dodavatelem územního plánu obce ing. Sohrem takto: mění se Ad1) v bodě
I. 1. původní zhotovitel Ing. arch. Sohr Miloslav (fyzická osoba), nový zho-
tovitel Studio Region, s.r.o. (právnická osoba).

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Navrátilovi 190 - Stavební povolení 88/2006 - půdní vestavba RD
b) Manželé Ondrůjovi 126 - zah. slouč. územní a st. říz. zahradního domku
c) Manž. Prokopovi 431 - ohlášení st. úprav - výměna obkladů a dlažby v RD
d) V. Kosíková 87 - zah. stav. řízení. - stavební úpravy RD na novou bytovou
jednotku
e) T. Smetana 441 - ohlášení st. úprav RD - výměna oken a dveří

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Beton Brož -  Fa: 614510 betonové výrobky
b) Protisk Slavkov - Fa: 200606046 tisk Otnického zpravodaje č. 24
c) Kabelová televize Veselý -  Fa: 41/2006 výměna digitální vložky NOVA

5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí:
a) Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby „Kanalizace
a čistička odpadních vod Otnice“
b) Rozhodnutí, kterým se vydává pro firmu Beton Brož Otnice povolení
k nakládání s podzemními vodami na parcele č. 1460/17 v k.ú. Otnice.
c) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu pro stavbu rodinného domu pro manžele Skalákovi na p.č. 990/6.

6. Schválení přijetí dotace od JMK:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši
50 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši
250 000,- Kč na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Otnice.

7. Vinaři -žádost o pronájem:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost „Sdružení vinařů Otnice“ o pronájem
místnosti na Dělnickém domě. Jedná se o místnost po bývalém Svazarmu.
Zastupitelstvo také rozhodlo, že pronájem místnosti bude bezplatný.

8. Nabídka pozemků:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Kotrlové a p. Doležalové na úplatný pro-
dej pozemků p.č. 1340/161 o výměře 10 m2 a p.č. 4320 o výměře 24 m2.
Schválilo záměr tyto pozemky odkoupit za cenu 8,85 Kč/m2. Obec také uhra-
dí vypracování znaleckého posudku a zaplatí případnou daň z převodu nemo-
vitostí.

9. Prodej nemovitostí:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č. 386 o výměře 343 m2 a p.č. 387
o výměře 286 m2, v k.ú. Otnice, pro manžele Ivo a Evu Krausovi Boženy
Němcové 403 Otnice, za cenu 55 Kč/m2.

10. Prodej nemovitostí JMP:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č. 1580/4 o výměře 83 m2 a p.č.
1580/5 o výměře 11 m2, v k.ú. Otnice, akciové společnosti Jihomoravská ply-
nárenská Brno, za cenu 200,- Kč/m2. Jedná se o pozemky pod VTL stanicí.

11. Termíny jednání zastupitelstva II. pololetí:
Zastupitelstvo schválilo termíny jednání zastupitelstva na II. pololetí 2006.

31. 7., 17. 8., 04. 9., 18. 9., 02. 10., 19. 10., 23. 10.
12. Soutěž Vesnice roku 2006:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu hodnocení naši
obce hodnotitelskou komisí dne 20. 6. 2006. 

ČERVENEC
31. 7. 2006

1. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro TJ Sokol ve výši 10 000 Kč
na zajištění akce „Neckyáda 2006“. Program akce a finanční analýzu nákla-
dů předložili zastupitelstvu p. Tichý a p. Muric. 

2. Kontrola minulého zápisu:
bod 11) Termíny jednání zastupitelstva - zastupitelé schválili změnu termínů
jednání na II. pololetí takto: 31. 7., 17. 8., 04. 9., 18. 09., 02. 10., 12. 10.
bod 12) Soutěž „Vesnice roku 2006“ - Naše obec v soutěži uspěla, obdrželi
jsme ocenění za společenský život - „Modrou stuhu“.
Vítězem krajského kola se stala obec Kobylí - zlatá stuha.
Zelená stuha za péči o životní prostředí - obec Vážany nad Litavou.
Bílá stuha za činnost mládeže - obec Lomnice.  
Vítězná obec obdrží dotaci od Jihomoravského kraje 500 tis. Kč. Ostatní  oce-
něné obce po 100 tis. Kč

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Skalákovi 408 - zah. stav. řízení novostavby RD na p.č. 990/6
b) Manželé Pavlovcovi 13 - Rozhodnutí 109/2006 o prodloužení lhůty dokon-
čení stavby
c) RD Brist Brno - zah. kolaud. řízení přípojky STL pro p.č. 994/12, 994/13
d) V. Horák 307 - Sloučené územní a stav. řízení na přístřešek ke garáži a zah.
řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb.
e) Manželé Hudečkovi 317- zah. úz. a stav. řízení novost. garáže na p.č. 277/30
f) Manželé Rosendorfovi Brno - zah. kolaud. řízení novost. RD p.č. 994/40
g) Beton Brož 484 - zahájení  územního řízení úprav areálu firmy

h) Manželé Podsedníkovi Těšany - ohlášení drobné stavby - oplocení pozem-
ku 994/13 a stavba bazénu.  

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Respono Vyškov - Fa: 26110078 odvoz kom. odpadu za II. čtvrtletí 2006
b) Act Vyškov - Fa: 06010094 nákup motorové sekačky
c) P. Hirschner Sokolnice - Fa: 214/06 zemní práce na úpravě skládky
d) Přemysl Veselý Brno - Fa: 601148 oprava chodníků
e) Studio Region Brno - Fa: 5/2006 zprac. konceptu územního plánu obce
f) Kabelsat Křižanovice - Fa: 8/2006 provozování kabelové televize II.-III. Q.
2006
g) Polyplast Boleradice - Fa: 260698 výroba a montáž oken do mat. školy

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
VaK Vyškov a.s. - Rozhodnutí kterým se vydává stavební povolení na ČOV
Otnice a Rozhodnutí kterým se vydává povolení k vypouštění odpadních vod
z ČOV do vodoteče.

6. Dopravní značení u základní školy:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh dopravního značení u základní školy
(zpracovatel f. Urbania). Nutná ještě konzultace na odboru dopravy MěÚ
Slavkov. Předpokládané náklady včetně montáže asi 34 tis. Kč.

7. Návrh územního plánu města Újezd u Brna:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Oznámení o zahájení návrhu územního
plánu města Újezd u Brna“. Dokumentace bude vystavena na MěÚ Ujezd
a Šlapanice (Opuštěná 9/2 Brno), od 31. 7. do 29. 8. 2006. Ze strany zastupi-
telů nebyly vzneseny připomínky.

8. VaK Vyškov - smlouva o výpujčce:
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného
břemene“ mezi obcí Otnice a firmou Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
Brněnská 13 (zastoupená f. AQUATIS Brno). Smlouvou dotčené pozemky:
1031, 108/2, 110/2, 111, 116, 1413, 695, 696/1, 714, 719/2. Zastupitelstvo
také schválilo stejnou smlouvu na parcelu č. 113, vedenou na LV1.

9. Smlouva na projekt rybníku:
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o dílo“ s firmou ATELIER FONTES
s.r.o. Brno, na vypracování projektu rybníka v lokalitě pod Poltňou.

10. Souhlas obce s položením sítí na obecní pozemek:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy JH COLOR, spol. s.r.o. Komenského
427, 66453 Újezd u Brna k položení inženýrských sítí (plynovod, elektro,
vodovod, odpady, komunikace atd.) na obecní pozemky p.č. 272/129,
272/131, 278, 1464/2, 1464/4 pro účely výstavby přípojek průmyslového
objektu.

11. Veřejné zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem programu svého zasedání dne 17. 8. 2006
v 19,00 v pohostinství u Marků. Předpokládaný program:
- Projednání návrhu Konceptu územního plánu
- Výsledky hospodaření za II. pol. 2006
- Návrh řešení středu obce
- Záměr výkupu RD č. 53 a pozemků p.č. 341, 342

12. Nabídka na odkup RD č.53:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o jednání s p. Laporčákem
a o nabídce na odkoupení jeho rodinného domu č. 53 včetně pozemků p.č.
341 a 342. Uvedené nemovitosti jsou v asanačním pásmu a dle znaleckého
posudku činí jejich cena 865 030,- Kč.  

13. Rekonstrukce kuchyně na základní škole:
Starosta informoval zastupitele o postupu prací na rekonstrukci kuchyně v ZŠ.
Zastupitelstvo schválilo vícepráce dle rozpočtových změn č. 03 - obnova kana-
lizační větve (asi 38 tis. Kč), a 05 - venkovní výkopy a zdivo (asi 62 tis. Kč)
s tím, že některé položky ještě budou projednány s TDI a dodavatelem stavby.
Návrh rozpočtových změn č. 02 a 04 pro nejasnost více položek rozhodlo
zastupitelstvo projednat po jejich vyjasnění na svém dalším zasedání.

14. Volby do zastupitelstva obce:
V souladu s §.67, zák. č. 128/2000 Sb., stanovilo zastupitelstvo počet členů
zastupitelstva obce ve volebním období 2006-2010 na 11 členů.
Starosta jmenoval zapisovatelem pro komunální volby konané ve dnech 
20. - 21. 10. 2006 slečnu Alenu Machovcovou bytem Milešovská 289 Otnice.
Stanovil také minimální počet členů okrskové volební komise na 11 členů.
Termín podání kandidátek je 15. 8. 2006 do 16,00 hod na Městský úřad ve
Slavkově u Brna.

15. Oprava promítacího zařízení v kině:
Zastupitelstvo schválilo úpravu promítacích přístrojů v místním kině tak, aby
bylo možné promítat i filmy s digitální zvukovou stopou. Náklady na opravu
se předpokládají ve výši 11 tis. Kč.

16. Spolupráce obce na projektu INTERREG IIIA:
Ing. Bubla předložil zastupitelstvu návrh TJ Sokol Otnice na podání žádosti
o dotaci na uspořádání společného setkání s rakouským partnerem v rámci
dotací z evropských fondů INTERREG IIIA, Dispoziční fond, kde je vyhlá-
šeno poslední kolo podání žádostí. Spolupráce se bude týkat billiardu, tenisu
a stolního tenisu.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vstup obce do záměru mezinárodní spo-
lupráce s rakouským partnerem a TJ Sokol. Schválilo také služební cestu sta-
rosty do Rakouska dne 1. 8. 2006.
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STAROSTOVY STAROSTI
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Otnice ve voleb-

ním období 2002-2006.

Svoji zprávu zahájím výsledkem komunálních voleb v roce
2002. Do zastupitelstva obce byli zvoleni:

Moravská demokratická strana: p. Lattenbergová Anna,
ing. Horák Vlastimil

Strana zelených: Mgr. Novák Jan
KSČM: Drabálek Otto, Hoffmann Antonín, Lipovská

Miroslava
KDU-ČSL: ing. Bubla Jaroslav, Mgr. Pšenáková Ludmila,
Mezuláník Pavel, Poláček Miroslav, Prokop Pavel.

Předsedou výboru:
kontrolního byl zvolen p. Hoffmann A.
finančního ing. Bubla J.
rozvoje obce ing. Horák V.
mládeže a tělovýchovy Mgr. Novák J.
sociálního p. Lattenbergová A.
živ. prostředí p. Drabálek O.
Komise pro přestupky Judr. Nehybová L.

Zhodnocení uplynulého volebního období rozdělím na tři
bloky:

A) Co se nezdařilo realizovat.
B) Co se v průběhu volebního období podařilo.
C) Další záměry obce.

Ad A: Nezdařilo se.
Dokončit Územní plán obce, nyní je ve stadiu projednávání

Konceptu ÚP.
Dokončit výkupy pozemků pro sportovní areál. 
Dokončit převod majetku na katastrální úřad z listu vlast-

nictví 1 na LV 1001 - převážná většina je již převedena.
Vyřešit změnu katastrálních hranic mezi naší obcí a obcí

Lovčičky - zde nastal posun, jsou souhlasná stanoviska zastu-
pitelstev obou obcí na nových hranicích k.ú.

Vyřešit majetkové vztahy na cvičišti kynologického klubu
v bývalé cihelně.

Vůbec jsme se nezabývali stavem budovy požární zbrojnice.
Ve spolupráci se školou se nedaří  navázat kontakty s part-

nerskými školy (obcemi) v zahraničí (dopad na zkvalitnění
výuky jazyků), ani rozvoj výuky na hudební nástroje do tako-
vé úrovně, aby mohla vzniknout samostatná kapela (dechová,
cimbálová i jiná). 

Je také otázkou, zda jsme se neměli více věnovat vybudová-
ní sběrného dvora odpadů, opravám chodníků, výstavbě pen-
zionu.

Je však nutné vzít v úvahu, že naše obec, alespoň co do veli-
kosti, je řadovou obcí s omezenými finančními možnostmi.

Ad B: Co se v průběhu volebního období podařilo.

Rok 2003:

Byl vypracován projekt nového fotbalového hřiště 
90 tis. Kč

Provedena výměna sloupů veřejného osvětlení 1 515 tis. Kč
Na Dělnickém domě dokončena oprava vodorovné i svislé

izolace 369 tis. Kč
V mateřské škole oprava ústředního topení, malování a výmě-

na oken ze severní strany v I. nadzemním podlaží 219 tis. Kč

Oprava a zateplení střechy obecního úřadu 210 tis. Kč
Vykoupeny pozemky pro další rozvoj obce za 919 tis. Kč
Vydána kniha Na dobré hodince v Otnicích 129 tis. Kč
Vydána brožurka  MONAKO 18 tis. Kč
Brožurka k 120 výr. Sboru dobrovolných hasičů 8,5 tis. Kč
Oprava podlahy kabinetu ZŠ 130 tis. Kč
V knihovně byl nainstalován automatizovaný knihovní

systém na evidenci a vydávání knih.
Provedena oprava izolace ve sprchách tělocvičny základní

školy.
Z bezpečnostních důvodů byly stěny sálu základní školy

obloženy dřevem.
Vyměněny hrací prvky pro děti v parku sv. J. Nepo-

muckého.
Rekonstrukce části rozvodu kabelové televize - samostatné

napájení.
Ve spolupráci se Zemědělskou vodohospodářskou správou

byl vyčištěn otnický potok.
Na obci byla provedena kontrola Finančním ředitelstvím

Brno na obdržené dotace za období 1999 - 2002. Nebylo zjiš-
těno pochybení při nakládání s obdrženými dotacemi.

Byl pořízen nový vozík na rozvoz obědů po obci, který
odpovídá hygienickým předpisům.

Dokončen výkup pozemků pro výstavbu RD na ulici Pod
Vodárnou a současně byly zahájeny projektové práce na infra-
strukturu.

Obdržené dotace:
Knihovna 21 tis. Kč
Min. pro místní rozvoj za Modrou stuhu 400 tis. Kč
Úřad práce Vyškov 212 tis. Kč
Hypoteční banka ČMHB 65 tis. Kč
JMK referendum o vstupu do EU 23 tis. Kč
JMK projekt sportovního areálu 80 tis. Kč
JMK dotace hasičům na výzbroj 6 tis. Kč
Kursový zisk činil 147 tis. Kč

Rok 2004:

Rozšířen program kabelové televize o stanici Markíza.
Rychlá záchranná služba započala fungovat ze stanoviště

Slavkov.
Správa a údržba silnic JMK provedla opravu komunikace

III/4199 nákladem 4,5 mil. Kč.
Byla vybudována infrastruktura pro výstavbu nových rodin-

ných domů v lokalitě 
Pod Vodárnou celkovým nákladem 11 mil. Kč.
Vykoupen RD č. 111 540 tis. Kč
Vykoupeny pozemky pro rozvoj obce za 113 tis. Kč
Dokončena výměna sloupů veřejného osvětlení 180 tis.
Oprava kříže 5 tis. Kč
Oprava pomníku obětem II. sv. války 6 tis. Kč
Vybudováno soc. zařízení pro sport. areál 45 tis. Kč
Projekt rekonstrukce kuchyně ZŠ 134 tis. Kč
Vybudováno víceúčelové dětské (asfaltové) hřiště a objekt

rychlého občerstvení 5,6 mil. Kč
Změna připojení k internetu OÚ, namísto vytáčeného ISDN

- pevné ADSL.
Uskutečnily se volby do Evropského parlamentu.
Provedena oprava chodníku od křižovatky ul. Dědina po

hasičku 86 tis. Kč
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Zakoupen nový křovinořez.
Pokračovalo se s úpravou rozvodů kabelové televize

Chaloupky a U Parku - samostatné napájení.
Výměna okapových rýn a svodů na Katolickém domě.
Demolice rod. domu č. 111 a úprava prostoru před zdravot-

ním střediskem.
Obec získala administrativní budovu firmy Stavoartikel za

2,5 mil. Kč, budovu financovala z přijatého úvěru od České
spořitelny ve stejné výši.

Zastupitelstvo přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004
o místních poplatcích a č. 2/2004, kterou se ruší vyhláška
o příspěvku v MŠ.

Projekt sportovního areálu byl rozšířen o přístřešek nad
stoly a lavice - stavbu provedly sportovci svépomocí.

Uskutečnily se volby do zastupitelstva Jihomoravského
kraje.

Zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování kazety o obci.
Zahájeno jednání s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov

(VaK) a Tenza Brno o zpracování projektu čističky odpadních
vod (ČOV) a kanalizace Otnice ke stavebnímu povolení.

V základní škole bylo pořízeno nové vybavení kabinetu
fyziky a chemie (270 tis. Kč)

Zakoupen nový počítač pro vysílání infokanálu v kabelové
televizi.

Vypracován geometrický plán na oddělení pozemků okolo
potoka pro následnou výstavbu ČOV.

Výstavba infrastruktury Pod Vodárnou (16 stavebních
pozemků) - náklad 11 mil. Kč.

TJ Sokol vybudovala na hřišti dětský koutek (SO 06 
- 142 tis. Kč)

Obdržené dotace:
JMK sportovní areál 2 mil. Kč
Min. pro místní rozvoj - sport. areál 1 mil. Kč
Min. pro místní rozvoj - infrastruktura RD      1,28 mil. Kč
JMK dotace na provoz školy                           8,7 mil. Kč
JMK úroky z úvěru PRV 100 tis. Kč
JMK dotace hasičům 49 tis. Kč
JMK dotace na volby                                45 tis. Kč
Úřad práce Vyškov 419 tis. Kč
Hypoteční banka ČMHB 64 tis. Kč
JMK - bezúročná půjčka na infrastrukturu     1 mil. Kč

Úspěšná v získávání dotací byla i TJ Sokol:
40 tis. Kč od JMK na provozní činnost
42 tis. Kč od JMK na sportovní areál SO 06 - dětský koutek

Rok 2005:

Celý rok 2005 se nesl v rámci oslav 750 let obce
Sportovci si vybudovaly nové šatny u fotbalového hřiště

úpravou nevyužívaného kabinetu na základní škole. Obec hra-
dila materiál.

Zastupitelstvo rozhodlo, jak bude využita získaná budova
Stavoartiklu. V přízemí knihovna, první patro obecní úřad,
druhé obřadní místnost. Podkroví je možné pronajímat.

Byla uzavřena dohoda o zpracování projektu na ČOV
a kanalizaci mezi obcí, VaK Vyškov a firmou Tenza Brno.
Každý z účastníků hradil 1/3 nákladů tj. 200 tis. Kč.

Zastupitelstvo zrušilo vyhlášku č.6/2001 o čistotě, veřejném
pořádku a ochraně životního prostředí.

Zakoupena nová kopírka na OÚ (46 tis. Kč.)
Podařilo se prodat všech šestnáct nově vzniklých stavebních

pozemků - příjem 6,5 mil. Kč.
Započaly práce na novém územním plánu obce.

TJ. Sokol vybudovala za finanční pomoci obce ve výši 
7 mil. Kč. a státní dotace 9 mil. Kč., nové fotbalové hřiště
s umělým povrchem.

Podařilo se dokončit likvidaci společnosti Reavifi Vyškov,
v níž byla obec majetkovým podílníkem.

Byla vydána skládací brožurka o obci
Provedena celková oprava hlavního kříže na hřbitově 

(85 tis. Kč.)
Vydána kniha „Otnice ve fotografii“.
V tělocvičně základní školy byl opraven strop, obloženy

stěny dřevem a vymalováno.
Obecní úřad se přestěhoval do budovy nové radnice č.p.

479. Investice do vybavení budovy činily asi 1,9 mil. Kč. ( sta-
vební úpravy, nábytek, obřadní místnost, PC síť, server, tele-
fonní ústředna, el. zabezpečení atd.) 

V souladu s novým školským zákonem byla zřízena „Škol-
ská rada“ při ZŠ Otnice.

Zastupitelé schválili nákup interaktivní tabule pro multime-
diální výuku v ZŠ (100 tis. Kč.)

Zastupitelstvo schválilo OZV č. 2/2005, kterou se stanovu-
je požární řád obce.

Byla schválena OZV č. 3/2005 o místních poplatcích.
Podařilo se vykoupit pozemky za Dělnickým domem pro

další rozvoj obce.
Se zástupci obce Lovčičky bylo zahájeno jednání o změně

katastrálních hranic.
V rámci sdružení obcí CEZAVA byl vypracován projekt

revitalizace krajiny na k.ú. Otnice.
V měsíci říjnu jsme si připomněli 750. výročí obce, kde bylo

uděleno šestnácti občanům ocenění za zásluhy o rozvoj obce.
Natáčením v průběhu celého roku vznikla videokazeta

o naší obci, která bude sloužit nejen na prezentaci obce, ale
bude mít i historický význam.

Na obci byly provedeny následující kontroly od: Okresní
správy sociálního zabezpečení Vyškov, Jihomoravského kraje
na přezkum hospodaření a Finanční úřad Vyškov na obdržené
dotace za období 2001-2005. Vše bez závad.

Obdržené dotace :
JMK dotace hasičům 44 tis. Kč
JMK úroky z úvěru PRV        200 tis. Kč
JMK sportovní areál 300 tis. Kč
Úřad práce Vyškov 517 tis. Kč
Hypoteční banka ČMHB          38 tis. Kč

Kursový zisk 242 tis. Kč

Rok 2006:

Byla zakoupena sněhová radlice za traktor.
Podařilo se vykoupit  RD č. 198 pro rozšíření středu obce

(1,25 mil. Kč.).
Zastupitelstvo schválilo studii budoucího řešení středu

obce.
Velmi odpovědně projednalo záměr výstavby 6 ks větrných

elektráren na k.ú. Bošovice, které však budou velmi výrazně
působit na horizontu obce a k tomuto záměru schválilo stano-
visko.

Dobrá spolupráce s TJ Sokol pokračovala vytvořením pod-
mínek a prostoru na Dělnickém domě pro vznik Billiard klubu
Otnice.

Obec zakoupila digitální fotoaparát. 
Zastupitelé schválili vstup obce do Místní akční skupiny

(MAS), zakládané v rámci regionu Politaví pro snažší získá-
vání evropských dotací.
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V červnu se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.

Započala oprava chodníků v obci (750 tis. Kč), pokračovat
se bude v září na ulici Pančava.

V krajské soutěži Vesnice roku 2006, jsme byli oceněni
Modrou stuhou za bohatý společenský život v obci. Od
Jihomoravského kraje obdržíme dotaci 100 tis. Kč.

Je vydána vánoční pohlednice z Otnic.
Na základní škole byla provedena rekonstrukce kuchyně

nákladem 3,8 mil. Kč.
Správa a údržba silnic provedla opravu mostu na Pančavu,

investorem je Jihomoravský kraj, celkové náklady jsou 
7,5 mil. Kč.

V rámci dotace pro region CEZAVA se připravují nové
webové stránky obce.

Zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování materiálů z archí-
vů o „Historickém vývoji obce“, termín dokončení říjen 2006.

Provedeno porovnání a úprava skládky v bývalé cihelně 
(20 tis. Kč.)

Na budově mateřské školy provedena výměna oken v příze-
mí ze severní strany (36 tis. Kč.)

Je podepsána smlouva na vypracování projektu nového ryb-
níku pod Poltňou (120 tis. Kč.)

Na základě projektu žáků 7. třídy ZŠ se připravuje doplně-
ní dopravního značení u školy.

Byla zakoupena nová motorová čtyřkolová sekačka na
trávu.

Na veřejném zasedání byl projednán návrh Konceptu
územního plánu obce.

Zastupitelstvo schválilo  záměr výkupu RD č. 53 a přilehlé
zahrady pro následnou úpravu středu obce.

Obec se připojila k žádosti TJ Sokol o dotaci z evropského
fondu INTERREG IIIA.

Na Katolickém domě v prostoru po knihovně bude působit
nově založené Občanské sdružení Otnický SAD (Spolek aktiv-
ních dětí), jehož činností budou volnočasové aktivity dětí.

Ve spolupráci s Úřadem práce Vyškov zaměstnává obec
pravidelně  občany na Veřejně prospěšné práce.

Dokončuje se II. etapa oddělovacího geometrického plánu
na oddělení pozemků okolo potoka pro následnou výstavbu
ČOV.

Obec se zapojila do projektu Jihomoravského kraje na
vybudování vysokorychlostního internetu v obci, který bude
realizován ještě v letošním roce.

Obdržené dotace:
Min. financí (kuchyně ZŠ)                        3 mil. Kč
JMK úroky z úvěru PRV 133 tis. Kč
JMK kuchyně ZŠ 250 tis. Kč
JMK dotace hasičům 50 tis. Kč
JMK územní plán obce 137 tis. Kč
JMK za Modrou stuhu          100 tis. Kč

Celkové shrnutí volebního období:
Zastupitelé několikrát stáli před nelehkým rozhodnutím,

jehož dopad měl pro rozvoj obce nadčasový horizont.
Nejtěžší rozhodnutí bylo, zda vykoupit dva domy ve středu
obce, které následně budou odstraněny a střed obce zcela
změněn. Když však vzalo v úvahu, že se nová šance vykoupit
domy již nemusí naskytnout, rozhodlo o jejich výkupu, i když
se jedná o nemalé částky z rozpočtu obce.

Další nelehké rozhodnutí se týkalo vybrání vhodné lokality
pro umístění druhého otnického rybníku, mám za to, že i tato
volba se zdařila.

Svými rozhodnutími mění zastupitelstvo tvář obce a občané
mohou posoudit dopady těchto rozhodnutí až po jejich dokon-
čení.

Nemalou pozornost věnovalo zastupitelstvo budování spor-
tovních zařízení pro volný čas dětí a mládeže, obecní knihov-
ně, kde je každý rok ve spolupráci s knihovnou ve Vyškově,
doplňován knižní fond v hodnotě 15 - 20 000,- Kč.

Obec se také podílela v rámci sdružení Ždánického lesa
a Politaví na vydávání  ročního nástěnného kalendáře a propa-
gačních brožur o našem regionu.

Měli bychom být patřičně hrdi i na to, že jsme (jako jediní)
dvojnásobnými držiteli Modré stuhy - ocenění za společenský
život v Jihomoravském kraji. Ocenění i poděkování patří všem
občanům, organizacím, organizátorům za jejich aktivity.

Samostatnou kapitolu bych věnoval financování.
Troufám si říci, že financování bylo silnou stránkou tohoto

zastupitelstva.
Celkové shrnutí dotací a výše investic

Celková výše obdržených dotací činila: 19 615 000,- Kč
z toho: obec 10 533 000,- Kč

TJ Sokol 9 082 000,- Kč

Cizí investice do obce:
ZVS Vyškov - čištění potoka                    300 000,- Kč
JMK SÚS Vyškov - komunikace           4 500 000,- Kč
JMK SÚS Vyškov - most                       7 500 000,- Kč

Celkem: 12 300 000,- Kč

Celková výše investic z rozpočtu obce: 30 897 000,- Kč
TJ. Sokol: 16 000 000,- Kč 

z cizích zdrojů: 12 300 000,- Kč

Souhrnem v obci proinvestováno: 59 197 000,- Kč
(za volební období 2002 - 2006)

K 31. 6. 2006 má obec finanční prostředky ve výši: 5 893
394,56 Kč

Celková výše úvěrů k 31. 6. činí: 9 924 501,32 Kč
Z toho u České spořitelny         5 500 000,- Kč
Volksbank                   1 399 839,80 Kč
Hypoteční banka         6 024 661,52 Kč

Ad C) Další záměry obce:
Záměry obce jsou odvislé od aktivity zastupitelstva, obča-

nů, organizací, ale hlavně od finančních možností. Nelze také
pominout možné havárie na obecním majetku a tím přednost-
ní investice.

Předložené náměty proto berte prosím jako náměty pro
zamyšlení co dál:

- Oprava chodníků - pokračovat v dalších opravách
- Územní plán obce - dokončit v roce 2007
- Oprava komunikací - k firmě JASS, od hřbitova ke gará-

žím
- Sportovní areál - pokračování dle studie, výkupy pozemků
- Výstavba nových RD - výkup pozemků, další rozšíření

lokality pro nové RD
- Budova hasičky - současná se rozpadá - vadná statika, roz-

měrově nevyhovuje
- ČOV - nákladná investice, bude záležet i na přístupu

občanů
- Katolický dům - stále není jasné jeho možné využití +

oprava
- Penzion, nebo DPS - starší lidé jsou v domově důchodců

vytrženi z prostředí
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- Zeleň v obci - současná je přerostlá,
nový projekt osázení

- Průmyslová zóna - podpora zájemců
o industrializaci území- zaměstnanost

- Skládka - dokončit rekultivaci,
zalesnění, výkupy pozemků

- Rybník - pokračovat v revitalizaci
území dalším rybníkem

- Pozemkové úpravy - dořešení vlast-
nických vztahů

- Kabelizace rozvodů el. sítě - úpravy
veřejných prostranství, vzhled obce

- Bezdrátový rozhlas - odstranění části
nadzemního vedení, lepší slyšitelnost

- Rozhledna - podpora turistického
ruchu

- Revitalizace krajiny - naplňování
studie, vybudování naučné stezky

- Vinohrady, lesy - podpora nové
výsadby, dopad na životní prostředí

- Společenský život - podporovat
a dále rozvíjet, udržet současnou úroveň

- Střed obce - demolice 2 ks RD, cel-
ková úprava dle studie

- Sběrný dvůr - najít prostory +
výstavba

- Kabelová televize - přechod na digi-
tální vysílání

- Vysokorychlostní internet - možnost
přístupu k internetu všech občanů

- Hřbitov - zpevněné chodníky
- Škola - oprava podlah ve třídách
Jistě se najdou i další náměty pro roz-

voj naší obce.
Na závěr mé zprávy bych chtěl podě-

kovat zaměstnancům obecního úřadu za
dobrý pracovní kolektiv. Všem obča-
nům za spolupráci při prosazování
záměrů rozvoje obce a tolerantnost, i
když vše nebylo podle jejich představ.

Všem členům zastupitelstva za proje-
venou důvěru a podporu po celou dobu
volebního období, za korektní a slušné
vystupování při všech jednáních. Bylo
mi ctí stát v čele tak odborně fundova-
nému a vyváženému zastupitelstvu
a společně pracovat pro naši krásnou
obec. Pavel Prokop, starosta

Otnice v soutěži
„Vesnice roku“

Letos byl Spolkem pro obnovu ven-
kova, Svazem měst a obcí České repub-
liky a Ministerstvem pro místní rozvoj
společně vyhlášen již 12. ročník soutěže
Vesnice roku 2006. Soutěž si dává za cíl
povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, proká-
zat široké veřejnosti význam venkova
a poukázat na rozmanitost programů
podporujících rozvoj venkova. Soutěže
se mohou účastnit obce nebo jejich sídla
vesnického charakteru, které mají zpra-
cován vlastní Program obnovy vesnice. 

Od roku 2001 se krajské kolo soutěže
Vesnice roku v Jihomoravském kraji
koná pod záštitou hejtmana Stanislava
Juránka. Celkem se letos v Jiho-
moravském kraji do soutěže přihlásilo 22
obcí. Zúčastnila se i naše obec, a tak jako
v roce 2002 i letos se nám podařilo získat
ocenění za společenský život - Modrou
stuhu. Zisku předcházela návštěva hod-
notící komise, složená ze zástupců orga-
nizací a spolků působících v Jiho-
moravském kraji, která nás navštívila 
20. června 2006. Její členové měli mož-
nost prohlédnout si prostory radnice,
poté jim ve škole byl našimi žáky před-
staven projekt „Já, občan“. Zhlédli také
videokazetu „Otnice, obec mnoha tra-
dic“, v níž se porota měla možnost pře-
svědčit o tom, že náš kulturní život je
neméně bohatý a pestrý než v našem
vítězném roce, a závěrem zavítali i do
sportovního areálu. Nezbývalo než čekat,
jaký dojem zanechá naše obec letos. 

O výsledku soutěže jsme se dozvědě-
li z přílohy novin. Mimo výše psaného
se k nám touto cestou dostaly i další
výsledky krajského kola a informace
o vítězích ostatních ocenění. Vítězem
krajského kola a držitelem Zlaté stuhy
(za koncepční a vyvážený rozvoj obce
a vztah ke kulturnímu dědictví) se stala
obec Kobylí, Bílou stuhu (za činnost
mládeže) získala obec Lomnice
a Zelená stuha (za péči o zeleň a životní
prostředí) poputuje do Vážan nad
Litavou. Slavnostní předání stuh
a finančních odměn oceněným obcím
proběhlo ve vítězné obci Kobylí v sobo-
tu 26. srpna 2006. 

Dík za dobře odvedenou práci všem
organizacím, které se aktivně podílejí na
kulturním životě naší obce, ale také
všem občanům, kterým není lhostejné,
jak se v naší vesnici žije. 

Alena Machovcová

?



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Od 1. 9. 2006 se již cestovní pasy budou vyřizovat pouze
na obecních úřadech s rozšířenou působností podle místa trva-
lého pobytu tj. pro Otnice MěÚ Slavkov u Brna a u tohoto
úřadu lze rovněž cestovní pas převzít. Jedná se o pasy s bio-
metrickými údaji (zobrazení obličeje, údaje o otiscích prstů
budou vydávány od května 2008). Biometrické údaje se budou
ukládat do nosiče dat tzv. čipu zalisovaném v příslušném
cestovním dokladu. Správní poplatek za vydání tohoto pasu
činí 600 Kč, děti od 5 do 15 let - 100 Kč.

Do pasů s biometrickými údaji již nelze zapsat děti, tudíž
všechny děti budou muset mít svůj pas. Děti, které jsou zapsá-
ny v dosavadních pasech vydaných do 31. 8. 2006, můžou
cestovat s rodiči i po 1. září 2006. Jana Pavlovcová

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Co všechno se od 1. 9. 2006 mění:
• Pro občany od 5 let se zavádí tzv. e-pas, tj. cestovní pas se

strojově čitelnými údaji a nosičem dat biometrických údajů
(od 1. 9. 2006 obraz obličeje a od 1. 5. 2008 otisk prstů).
Tento doklad bude vyhotovat Státní tiskárna cenin Praha
a žadateli bude předán do 30 dnů.

• Zavádí se princip, že každý občan ČR bude muset mít
k cestě do zahraničí svůj cestovní pas. To platí i u dětí do 15
let s výjimkou občanů, kteří budou cestovat do států EU
a budou mít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
(vydávaný od r. 2000).

• Při vydání prvního cestovního pasu se musí předložit
doklad o státním občanství, např. platný OP nebo osvědčení
o státním občanství.

• Při podání žádosti o vydání e-pasu občan nebude vyplňo-
vat dosavadní dormulář a nepředkládá fotografii (pouze
doklady  potřebné k ověření totožnosti a osobních údajů zapi-
sovaných do pasu žadatele).

• Vyplnění, tisk žádosti, fotografování, sejmutí podpisu
a otisků prstů bude s občanem prováděno elektronicky na
výpočetní technice a na speciálním pracovišti Městského
úřadu Slavkov u Brna.

• Platnost doposud všech druhů vydaných cestovních pasů
zůstává nedotčena (platnost skončí uplynutím vyznačené doby).

• Pozor na děti zapsané v pase. Pokud přesáhnou věk 15 let,
musí mít svůj cestovní doklad.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (ČOV) − UPŘESNĚNÍ
Vlastníci pozemků po levém břehu potoka obdrželi od firmy
Vodovody a kanalizace Vyškov, zastoupené f. AQUATIS Brno
návrh „Smlouvy a výpůjčce a o budoucím zřízení věcného
břemene“. V současné době se připravují podklady pro územ-
ní řízení na ČOV a Vodoprávní úřad (stavební úřad) bez sou-
hlasu vlastníků územní rozhodnutí nevydá. Takto smluvně
zatížené pozemky hodlá obec vykoupit. Jedná se o pás v šířce
5 m od hranice potoka. Bližší informace budou zájemcům
podány u staroty obce.

Kdo z občanů má zájem
o DVD nebo kazetu

„OTNICE obec mnoha tradic“,
může si ji přijít objednat na OÚ.

Jedná se o sestřih dění v obci
za celý rok 2005.

Cena kazety 200 Kč, DVD 250 Kč.

Upozornění
Po obcích České republiky jezdí pan Radomil Janíček,

který má trvalý pobyt v obci Nivnice - Hoštáky 276
a údajně provádí kamenické práce (opravy pomníků
apod.)

Vybere od lidí peněžní zálohy za práci, kterou nevyko-
ná většinou vůbec nebo neprofesionálně a zpravidla se už
v obci neukáže.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s naším obecním úřadem

bude pořádat

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- peřové a vatové přikrývky, polštáře a deky

humanitární sbírka se v naší obci uskuteční
dne: v sobotu 16. září 2006
od: 9.00 hod do 12.00 hod 

místo: Dělnický dům

Prosíme všechny, kteří chtějí darovat nebo-li přispět
lidem v nouzi, aby byly věci zabalené nebo svázané
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily

transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Výbor sociálně zdravotní

Osoby 1426 38,22 14. 8. 1912 28. 3. 2006
Muži 704 37,28 14. 8. 1912 28. 3. 2006
Ženy 722 39,14 9. 2. 1913 31. 1. 2006
Děti do 15 let 244 7,75 26. 8. 1991 28. 3. 2006
Děti do 18 let 306 9,40 28. 8. 1988 28. 3. 2006
Starší 60 let 255 70,30 14. 8. 1912 17. 8. 1946
Možní voliči 1118 46,04 14. 8. 1912 20. 8. 1988

Statistika dat obyvatel ke dni 30. červnu 2006

C
el

ke
m

Pr
ům

ěr
ný

 
vě

k

D
at

um
 

na
ro

ze
ní

 
ne

js
ta

rš
íh

o 
ob

yv
at

el
e

D
at

um
 

na
ro

ze
ní

 
ne

jm
la

dš
íh

o
ob

yv
at

el
e

V měsíci září budou přistaveny
na obvyklá místa kontejnery na
domovní a zahradní odpad.
Přesné termíny budou vyhlášeny
místním rozhlasem.

Anna Lattenbergová

CESTOVNÍ PASY
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panu starostovi Pavlu Prokopovi

Adresováno obecnímu úřadu,

HOŘKÁ PRAVDA
o černých baronech

V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka
neměl ho kdo v dolech nakopat. A tak přišel prezident repub-
liky Klement Gottwald a jeho zeť, ministr obrany
JUDr. Alexej Čepička na spásný nápad, že by uhlí mohli
nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smut-
ně proslulý Bedřich Reicin, který později skončil na šibenici.
A tak byly utvořeny útvary PTP - pomocné technické prapory
a k nim byly povoláváni na „dobrozdání“ místních nebo měst-
ských národních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní
mi, čtenáři, dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým
se dostalo té cti“ u PTP sloužit.

Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnic-
ký původ“. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesá-
tých letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnic-
kého původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků.
Zde stačilo, když otec byl trafikant nebo matka hokyně
a synáček narukoval k PTP. Také to byli synové rodičů, kteří
vlastnili majetek - stačil rodinný dům.

Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli z politic-
kých důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se
po „vojně“ podařilo studium dokončit. Další skupinu tvořili
duchovní a věřící. Běda i mládenci, který před vojnou chodil
do kostela! A dál to byli příslušníci jiných politických stran
než KSČ.

K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než
české a slovenské. A ještě tu byli rebelové, jimž se stále něco
nelíbilo. K PTP byli povoláni také muži (nebo jejich příbuz-
ní), kteří ve druhé světové válce bojovali na západní frontě.
Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali
k našim útvarům z důvodu, že málo vtloukali do hlav žáků
a studentů marxismus. I ten voják, který měl příbuzného
v zahraničí (stačil bratranec), byl povolán k PTP, stejně jako
mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice
a byli při tom dopadeni. Nejméně početnou skupinu tvořili
šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní skupinu ti, kteří dostali od
obce či z města do posudku napsáno „z ostatních důvodů“.
Marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme litovali ty, kdo
byli k PTP povoláni na paragraf. Zde, ať mně čtenáři promi-
nou, že už si číslo tohoto paragrafu nepamatuji. Jednalo se
vesměs o starší muže, kteří měli základní vojenskou službu
dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří
se narodili v minulém století. 

Pomocné technické prapory byly takzvané lehké, kde vojá-
ci pracovali na stavbách, a těžké, kde pracovali v dolech,
v podzemí. 

Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale ti, kdo dostali
od obce či z města do posudku „návrat nežádoucí“, sloužili
déle, já kupříkladu plných třicet měsíců a deset dnů... Ti, kteří
četli knížku Miroslava Švandrlíka Černí baroni nebo zhlédli
stejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu, že jsme si
užívali legrace s hloupými důstojníky, vytloukali hospody
a chodili za ženskými. 

Je sice pravda, že naši velitelé byli s intelektem na štíru, ale
o to byli krutější.V tomto směru hlavně vynikl velitel praporu
Slovák Michal Lukáč a velitel roty - nadporučík, později kapi-
tán Jaromír Břešek, který vojáky nepouštěl ani k zubnímu
lékaři, i když se jednalo o bolestivý případ. 

Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci
s ostře nabitými samopaly a cvičenými psy.

A jaký byl náš denní režim? Bylo to osm hodin práce na
dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického
školení. Na práci v šachtě jsme nebyli zacvičeni, na bezpeč-
nost práce se moc nehledělo, na některých úsecích se praco-
valo v rychlém tempu, a proto docházelo k častým úrazům,
někdy bohužel i smrtelným.

A zatím, co my jsme sloužili beze zbraně u útvarů PTP, naše
rodiny doma byly krutě pronásledovány. Jediným štěstím pro
nás bylo, že se odebrali na věčnost sovětský krutovládce Josef
Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak
bychom svůj bídný život skončili v sovětských koncentrač-
ních táborech na Sibiři. Po propuštění do civilu nás čekalo
další šikanování...

Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem vylíčil, se skutečně
stalo, a to v polovině dvacátého století ve střední Evropě!

S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli, a na
ty, kteří se následkem útrap dnešních dnů nedožili. Čest jejich
památce. I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my
nikdy!

Bohuslav Skalský,
Černý baron z Poniké

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 25 − září 200612
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KDO IGNORUJE VČASNÝ ODPOČINEK,
NEBEZPEČNĚ SE PŘIBLIŽUJE

ODPOČINKU VĚČNÉMU.

Děkuji za možnost podělit se s Vámi
v tyto dny. 

Děcka počítají týdny prázdnin, my
dospělí dny dovolené. Srovnáváme, jak
to bylo s počasím v červenci a jak to je
teď - uprostřed srpna. Asi také nemalé
starosti provázejí ty, kdo by měli rádi už
pod střechou úrodu obilí. Není možné
též nezmínit, co prožívají ve válce oby-
vatelé Izraele a Libanonu.

V tom všem mám malou radost z útlé
knížky, kterou jsem dostal koncem škol-
ního roku. Jsou v ní postřehy kolegy -
kněze, jak je psal do podobného zpravo-
daje. Jedna úvaha se jmenuje „Dovolená
s anděly“. Když dovolíte, tak ji nabízím
Vám i sobě. Myslím, že je aktuální
a třeba nám může dát trochu naděje do
toho, co je před námi - po prázdninách
i dovolených:

Málokdy mívám zajímavé sny. Ale
tento snad zajímavý je. Zazvonili u dveří
podivní lidé. Prý pocházejí z planety

mimo naši sluneční soustavu. Jsou
poprvé na naší Zemi. Tu máš, řekl jsem
si. Měl jsem tušení, že ještě někde ve
vesmíru žijí lidské bytosti! „Tak jaképak
máte dojmy z vaší návštěvy u nás na
Zemi?“ Začali vyprávět. První dojmy
byly příznivé. Uvítání na letišti květina-
mi, jaké neznali. Hostina s neznámými
pochutinami. Starodávné stavby hlavní-
ho města. Nádherná příroda, klidnější
a vyváženější než u nich, mírné klima.
Automatizované výrobní podniky. Úplná
senzace při návštěvě jaderné elektrárny.
To vše úžasné až do té doby, než byli
svědky bitvy mezi skiny a Romy. Než sly-
šeli o prostituci, krádežích, vraždách,
válkách a podvodech. Začali studovat
povahu pozemšťanů, jejich dějiny a způ-
sob života. Nastalo zklamání. U nich
prý nic takového jako mravní zlo vůbec
neznají! Tady se prý musela odehrát
nějaká katastrofa, která to změnila...
Něco jako epidemie zla, která je
v našich podmínkách nevyléčitelná.
Proto se přišli ke mně informovat, když
zde viděli v kostelích lidi bít se kajícně
v prsa. Pomáhá to? Budou se vracet na

svou planetu s vděčností, že u nich je
ráj. Podají zprávu: “Na Zemi jsou
bytosti na první pohled šťastné, ale brzy
zjistí, že trpí jakousi zastaralou, zane-
dbanou mravní chorobou...“

Konec snu.
Byla doba prázdnin, dovolených. Byli

jsme daleko od domova, chodili po
lesích, loukách a městech. Potkávali
jsme veselé a šťastné lidi. Moc se nám
tam líbílo. Nebyli jsem přece jen něčím
zklamáni? Asi jako při návštěvě přátel.
Úsměvy, pohoda, rodinné nebe na zemi.
Jen do té doby, než jsme uslyšeli z hlou-
bi bytu hněvivá slova a nadávky. - Je
možné najít ráj na zemi? A kde? Nebo
proč ne?

Tři mniši kdysi odešli do světa hledat
ztracený ráj. Po daleké cestě přišli
konečně ke dveřím, kde jim bylo řeče-
no: Za těmito dveřmi hledaný ráj najde-
te. Dychtivě otevřeli - a stáli ve své
světničce. Již naši předkové znali
moudrost, že své štěstí nosíme v sobě -
viz české pohádky! Vysněná dovolená
skončila a my se vrátili domů, do ráje.
Ten musíme vytvořit sami - pro sebe
i pro druhé!

JUBILANTI
ve II. pololetí 2006

Je těžké a krásné žít život jako vy.
To však jen životní moudrost napoví.
Být lidmi dobrými tak jak jste vy,
znát zlo i dobro a svědomí mít čisté,
za to vše patří Vám dík. 

Kampas Jan                Pančava 
Divácký Jaroslav          Milešovská 
Kiršová Františka       Milešovská 
Procházka Oldřich      Pančava   
Plíšková Růžena         B. Němcové   
Košová Anežka          Pančava     
Fialová Dobroslava     Milešovská    
Žilka Václav            Dědina         
Kuchtová Františka     Pančava       
Partyková Františka     Pančava    
Sekaninová Vlasta     Lipová
Müllerová Emilie      Dědina  
Menoušková Josefa     Chaloupky   
Dřínovská Marie        Dědina      
Skulinková Božena    Dědina  
Lattenberg Jiří          Dědina   

Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí,
pohody Vám přejeme

Výbor sociálně zdravotní

��  Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ��

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

p. Pavel Buchta
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Na podzim, když je větší množství padaných jablek, si můžeme zkusit připravit
také méně známý recept

Jablečné čatní
1,5 kg jablek, 4 menší cibule, 1 hrníček cukru (krystal), 1 hrníček octa 8%, 1 lžíce

grilovacího koření, 1 lžičky kari, 3 stroužky česneku, sůl (nebo sojová omáčka)
Jablka oloupeme, vykrájíme jadřince a nakrájíme na větší kousky. Cibuli oloupe-

me a rozčtvrtíme. Pak jablka i cibuli pomeleme na masovém mlýnku. Dáme do kast-
rolu, podlejeme trochou vody a vaříme na mírném ohni. Do rozvařené směsi přidá-
me cukr a necháme rozpustit. Pak přidáme koření, utřený nebo rozdrcený česnek,
ocet a vaříme do husta. Dochutíme solí nebo sojovou omáčkou. Horkou směs vleje-
me do předehřátých skleniček a dobře uzavřeme. Výborně se hodí jako příloha ke
studenému masu, nebo uzeninám, tam kde bychom použili hořčici.

Posezení pod lípou
V pátek 11. srpna 2006 pořádali

otničtí zahrádkáři „Posezení pod lípou“
v zahradě pohostinství U Marků.
K tanci a poslechu hrálo velmi oblíbené
duo coutry HOBRA z Archlebova.
Škoda, že tento typ hudby nepřilákal
účastníky mladší generace.

Pěstujeme meruňky
Pro naše podmínky doporučuji z raných LESKORU a KAROLU dále VELKO-

PAVLOVICKOU, MAĎARSKOU, s pozdních BERGERON. Výsadbou těchto
odrůd si prodloužím sklizeň.

Výsadba na podzim má ráda přihnojení zvětralým vápnem. Na jaře před a po kve-
tení je nutné provést ošetření proti moniliovému úžehu přípravky ROVRAL Flo
nebo HORIZON nebo SPORGON, doporučuji přípravky střídat. Odrůdy náchylné
na hnití při dozrávání doporučuji postříkat 3 týdny před dozráním ROVRALEM Flo.

Hodně pěstitelských úspěchů přeje Jar. Kubiš, ZO Drnovice

MOŠTOVÁNÍ
OVOCE

Od 9. září 2006 až do
odvolání každou sobotu
od 9 do 12 hodin v moš−

tárně na Dělnickém domě

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ČZS Vyškov a ZO ČZS Slavkov u Brna
pořádají

ve dnech 23. - 24. září 2006

OBLASTNÍ VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
Ve velkém sále restaurace BONAPART ve Slavkově u Brna

Výstava bude otevřena vždy od 9.00 - 17.00 hodin
ZVOU POŘADATELÉ

Zvíře
v nouzi
Také vám není lhostejný osud poraněné-
ho či jinak potřebného zvířete?
Záchranou zraněných volně žijících zví-
řat se zabývají záchranné stanice. Tyto
přijmou za rok 10 000 živočichů. Asi
55% z nich se každoročně podaří vrátit
zpět do přírody. Snažíme se pomáhat
zvířatům v nouzi. Pomozte nám, pro-
sím, i Vy!

Český svaz ochránců přírody
Pošlete svůj dar na účet č.: 33 55 33
22/0800 u ČS, a.s., nebo pošlete dárcov-
skou SMS ve tvaru: DMS ZVIRE-
VNOUZI na číslo 87777.
(platí pro všechny operátory a Český
Telecom, účtování DMS: 30 Kč plus
DPH, z čehož příjemci Vaší pomoci
obdrží nejméně 27 Kč.)

Psí romance
Jiří Žáček

Náš hafan potkal hezkou fenku
a na patník jí napsal vzkaz:
V sedm tě budu čekat venku!
A ona přišla skoro včas.

Možná jí řekl: Já tě žeru,
nebo tak něco - kdo to ví?
Byl krásný večer, na mou věru,
nebem plul měsíc májový.

Hráli si spolu na honěnou,
dali si pusu u vrátek...
Dneska už mají hafan s fenou
pět chundelatých štěňátek.

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM

Zdařilý zájezd
19. srpna 2006 si vyjeli otničtí

zahrádkáři na tradiční jednodenní
zájezd, který se velmi vydařil a bude na
co vzpomínat.

Začínali jsme v Kunštátě na zámku,
navštívili galerii ve městě s možností
nákupu kunštácké keramiky. Pěkným
zážitkem byla prohlídka pískovcových
jeskyní blanických rytířů v Rudce
u Kunštátu. Na dobrém obědě jsme se
zastavili v Boskovicích. Pokračovali
jsme do Doubravice na pštrosí farmu
a do areálu zahradnictví, kde byly otev-
řeny prodejny, a tak jsme nakupovali
pštrosí klobásky, sádlo, ozdobné peří
a také květiny.

Hezkou vzpomínku budeme mít na
prohlídku zámku v Rájci-Jestřebí.
Provázeli nás průvodci v dobových
kostýmech s ukázkami ze života na
zámku. Byli skvělí i salvy vystřelili na
počest naší návštěvy.

Náš zájezd jsme zakončili výbornou
večeří a posezením v ORLOVNĚ
v Telnici.

Všichni účastníci byli spokojeni a plni
nových zážitků.

Vřelé poděkování patří hlavní organi-
zátorce zájezdu paní Jiřině Havelkové
a panu Miroslavu Hovorkovi už „naše-
mu“ řidiči autobusu za bezpečnou
a pohodovou jízdu.

Antonie Bočková

ZAHRÁDKÁŘI

obrázek štěňat
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Den dětí
V sobotu 3. 6. 2006 uspořádali otničtí

volejbalisté tradiční oslavy Dne dětí na
asfaltovém hřišti. Odpoledne plné spor-
tovních atrakcí, hudby a barevných
balónků uteklo příliš rychle. Mezi nej-
oblíbenější disciplíny patřila dvojice
obřích trampolín. Byli jsme potěšeni
velkou účastí dětí, které neváhaly opus-
tit svoje PC, TV či DVD a přišly se bavit
aktivně. Děkujeme všem obětavým
pomocníkům za jejich čas a firmě
ELSEREMO a.s. za finanční podporu
akce. 

Za otnické volejbalisty
Vladislav Pšenák

Rybářské závody
Sdružení otnických rybářů připravilo

pro malé rybáře i ostatní děti již 2. roč-
ník rybářských závodů. 

První termín konání se pro nepřízeň
počasí musel odvolat, ale 24. června
2006 se už na nás od rána usmívalo slu-
níčko.

Sešlo se tu 22 závodníků a všichni
napjatě očekávali, až uslyší povel
„Start!“. Pro každého soutěžícího jsme
měli připraveno občerstvení a samozřej-
mě spoustu cen. 

Na 1. místě neskončil tentokrát rybář,
ale rybářka Tereza Pospíšilová
z Bošovic, na 2. místě se umístil její
bratr Martin Pospíšil a 3. místo si
vybojoval domácí Jakub Brávek.
Největší ulovenou rybou se pochlubil
Josef Svoboda. Všichni závodníci byli

nakonec odměněni diplomem a malou
cenou. Děkujeme všem přítomným
divákům a zveme všechny 16. září 2006
na rybářské utkání tentokrát těch dříve

narozených rybářů i milovníků vody bez
rybářské povolenky.

Josef Vojáček,
Rybářské sdružení Otnice



Hody, největší svátek každé jihomo-
ravské vesnice. Jak všichni víme, otnic-
ké hody připadají na červen, kdy slaví
svátek patron našeho kostela sv. Alois.
Většinou na tento čas připadne krásné
teplé, dá se říci horké počasí, kdy se
honosné, naškrobené kyjovské kroje
vyjímají na letním slunci a mnohý z nás
se vrací vzpomínkami do dob, kdy hody
byly opravdu svátkem a na jejich průbě-
hu se podílela celá vesnice v čele se sta-
rostou. Zdá se, že těmto časům již
odzvonilo, alespoň v Otnicích asi ano.

Koncem dubna se začalo scházet
jedenáct párů budoucích stárků. Čtyři
z těchto párů byly jak se říká „„stárci
z povolání, tedy Ti, kteří oblékali kroj
již po několikáté; zbývajících sedm párů
byli začátečníci. Zkoužky se nesly
v duchu blížících se hodů, tedy zpívání,
tancování, nástup. Někdy to šlo, jindy
ne. Atmosféra byla všelijaká, někdy
pohodová, jindy zase hádavá, to když se
mladí nedokázali dohodnout. Přes
všechno toto úskalí se však přiblížil den
D a parta mladých, někdy ještě dětí,
byla připravena ukázat vesnici „čí só
hody“. Všichni jsme jim fandili a z celé-
ho srdce přáli ať to vyjde. Mnohý z nás,
kdo stárka nebo stárku neměl, neví jaká
je to řehole, jak pro mladé, tak pro rodi-
če. Hody se stárkem nebo hlavně stár-
kou v domě nejsou zdaleka levnou zále-
žitostí. A to by si měl každý z nás uvě-
domit. Všichni jsme velice rádi, že se
organizace letošních hodů, jako ostatně
každý rok, ochotně ujal SOKOL OTNI-

CE. Nebýt jejich vydatné finanční
pomoci, tato krásná tradice by u nás asi
již dávno zanikla, jelikož o kladném pří-
stupu OÚ v čele se starostou Prokopem
se nedá vůbec mluvit. Nejenže nezajistil
úklid nebo alespoň pomoc obecních
pracovníků při úklidu sálu a prostranství
před sálem, ale nedokázal zajistit ani
čistící prostředky kromě jednoho jaru
a dvou hader na podlahu! Přispěl však
dobrou radou: „Pokud to ze soboty na
neděli neuklidíte vy, zapojte maminky
a babičky.“ Ono nestačí, že se mladí dva
měsíce snaží, aby program hodů stál za
to, ještě unavení a ospalí měli uklízet
Dělnický dům, aby byl připraven na
neděli. Od poloviny týdne tj. od středy
se nezastavili až v pondělí po hodech.
Každý kdo za stárka byl, to zná.
Rozmarýny, mašličky, pro máju, stavba
máje, hlídání máje. Myslím si, že je

toho dost a tyto děti se toho zhostily na
výbornou. Zvláštní poděkování bych
chtěla projevit manželům Pavle
a Markovi Matouškovým, kteří ve svém
vlastním volnu přispěli mladým jak
radou, tak pomocí. Je to dobře, že se
mezi námi ještě najdou lidé, kteří pro
hody žijí a dýchají a je dobře, že jsou.
Při představě, že by se ke konání hodů
postavili jako pan starosta, již dávno by
tato krásná tradice zanikla. Proto ještě
jednou díky Sokolu Otnice, manželům
Matouškovým, stárkům a všem hodným
lidem, kteří poradili, pomohli. Věřme,
že další léto se hodování za podpory
otnických sokolů, ponese v lepším
duchu než letos, a že si ještě mnoho let
budou moci stárci říkat „ČÍ SÓ HODE?
NAŠE!“

Za otnické stárky a jejich rodiče,
Zdena Kadlecová

I letošní? Které nám horkem až bralo dech a po úmorném
suchu čtrnáctidenním chlazení deštěm div neutopilo?

Veškerá snaha vytvořit zábavu pro setkání občanů, kteří
náhodou neodcestovali, vyšuměla. Jen jedince dovedlo přilá-
kat divadlo, které připravila s dětmi škola. Jsme asi přesyceni
zábavou, která nabízí z převážné části zhoubný vliv kupecké-
ho ducha. Pryč jsou časy, kdy jsme po velmi těžké práci žní
ještě dokázali společnými silami uspořádat dožínky. Slavnost,
která skutečně oslavovala radost u práce. Dnes téměř vše
vykonají stroje a těm málo, kteří je řídí, na jakoukoliv zábavu
nezbývá sil. Doba, kdy většina omladiny se sjížděla domů,
aby o žních pomáhala sklízet, aby současně užívali prázdnin,
pominula, poněvadž většina odjíždí užít si prázdnin nicnedě-
láním co nejdál od domova. Škoda. A tak se těšíme na čas
druhé půle léta, kdy se příroda sklidní a my pocítíme potřebu
setkávat se, potřebu ohodnotit a zatleskat výkonům našich
dětí, naší lásky a naděje. Veškerá nepřízeň a trampoty se za
účasti přátel zmenší.

Já tleskám všem, kterým se daří nás stmelit. Co jsou pak
trable proti nekonečnu a vesmíru, jak říká v příloze PRÁVA
televizní moderátor Karel Voříšek „stojíme přece jen malou
ploškou našeho těla na nějaké kouli, která vlastně ani koulí
není a ještě navíc se sama točí a řítíme se rychlostí, kterou si
ani neumíme představit někam, ani pořádně nevíme kam.
Hlavu máme vystrčenou do nekonečna a kdyby se najednou té
síle, co nás drží na zemi nechtělo, tak se rozletíme, ani nebu-
deme vědět jak. Tak proč se nenaučit oddělovat podstatné od
nepodstatného!“ Já dodávám: proč místo toho, abychom oce-
nili nezištnou snahu těch, kterým jde o to, abychom se stme-
lili, a pohodlí svých přepychově vybudovaných soukromí
nanejvýš kritizujeme. Tleskám sokolům, zahrádkářům, mys-
livcům a v neposlední řadě škole, lidem, kterým doba smysl
pro pospolitost neubrala a doufám, že vzácný čas neutratí
a podělí se s námi všemi o svůj um.

Vrátí se čas ochotnického divadla, které u nás slavilo úspě-
chy? Dalo by nám šanci žít veseleji!

Většina z nás už kus světa viděla a dá mi jistě za pravdu, že
u nás je krásně. Ludmila Kaloudová

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 25 − září 200616

Aloiské hody

LÉTO, BUDIŽ POCHVÁLENO!



připravila IVANA POLÁŠKOVÁ
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DĚTI DĚTEM
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Školní družina ZŠ Otnice pracuje
v jednom oddělení a navštěvují ji žáci
od 1. - 4. třídy. Děti zde tráví svůj volný
čas po skončení vyučování, kde v rámci
činnosti a her mají možnost rozvíjet své
dovednosti, zájmy a fantazii. Pro děti
jsou pořádány soutěže: Zlatý slavík,
vtipnější vyhrává, maškarní karneval,
vánoční besídka s diskotékou.

Všichni žáci docházejí do školní dru-
žiny pravidelně v rámci výtvarné a pra-
covně technické činnosti, kde uplatní
svoji fantazii při kresbě: nejvtipnější
maska, pohádkový svět dětí, máme rádi
zvířata. 

Děti využívají při sportování prostor
sálu, tělocvičny i nového sportovního
areálu. Jejich soutěživost i zájem
o pohyb se projevuje při hrách kolektiv-
ních a individuálních. 

Družina je vybavena knihovnou,
DVD přehrávačem, videem, televizí,
šesti počítači. Děti také rády využívají
volného času k odpočinku při hrách
nebo četbě.

Podílejí se na výzdobě družiny, sálu
i školy u příležitosti vánočních a veliko-
nočních svátků, Dne matek, zúčastňují
se i okresních výtvarných soutěží
a vyrábějí různé dárečky. 

Žáci si také rádi povídají s paní
vychovatelkou o přírodě a zvířátkách,
o knihách, lidových zvycích, seznamují
se s novinkami ze světa a životem
v jiných zemích.

V rámci besed o Besipu je kladen
důraz na bezpečnost dětí mimo školu
a na vycházkách. Vzhledem k tomu, že
jsou ve školní družině děti různého
věku, projevuje se zde vzájemná
pomoc, tolerance a vztah ke kolektivu.

Martina Tomašíková

Školní družina

Již několik let pracuje na naší škole
dramatický kroužek, který také ráda
navštěvuji. Letošním rokem jsem ode-
hrála již pátou pohádku. Připravili jsme
starší, ale stále krásnou pohádku
„Princezna Lada“. Tentokrát jsme
museli lépe zvládnou text, protože se
rýmoval. Role byly rozděleny dobře,
někomu úplně „sedly na tělo“. Před pre-
miérou panovala v zákulisí tréma
a strach, hlavně u začínajících herců, ale
až na nějaké přeřeknutí nebo malý

Malí herci výpadek textu jsme hráli docela dobře.
Představení jsme sehráli už tradičně

v Otnicích, Milešovicích a Lovčičkách.
Jsem ráda, že i tento rok přišlo hodně
diváků, kteří nás ocenili svým potles-
kem. I chvála některých z vás nám dává
mnoho chutí do další práce.

Díky všem hercům, režisérům, p. uč.
Veselé a Vojáčkové, a také hudebnímu
doprovodu, p. uč. Kurdíkové, se naše
vystoupení zdařilo. Úspěšný rok jsme
všichni zakončili sladkou oslavou
v cukrárně a už se těšíme na další role.

Markéta Vojáčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mraveneček

Mraveneček s tykadly,
kouká na nás kukadly,
vydal se dnes na průzkum,
čím nakrmí celý dům.

Hledá v lese co se hodí,
rád pomůže sousedovi,
kousek listu, drobeček,
a už leze na kopeček.

Vrátil se zdráv nazpátek,
vítají ho u vrátek,
po dobrotách každý pase,
je rád, že je doma zase.

Všichni mají svoji práci,
jsou to velcí kabrňáci,
po lopotě, velké dřině,
večer touží po peřině.

Pavouček

Za skříní v koutě
pavouček bydlí,
houpá se v síti,
celý den prospí.

Stále jen souká,
mouchy se ho bojí,
když nějaké chytí,
hned je všechny pojí.

Nosí lidem štěstí,
co jim někdy schází,
přinese i radost,
zbaví nesnází.

Nebuďme ho ze spaní,
ať se nezlobí,
u nás je mu krásně,
on to dobře ví.

BÁSNIČKY PRO DĚTI
od paní Drahomíry Tišerové

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤



Nocování ve škole
Konec školního roku 2005/06 si žáci

1., 2. a 3. třídy zpestřili zajímavou akcí.
Třeťáci přišli s prima nápadem - přespat
ve škole. Velmi rádi se připojili druháč-
ci“ a „prvňáčci“. Pro tuto myšlenku se
nadchly i paní učitelky Lenka Vojáčková,
Hana Veselá a Dana Matyášová.
Souhlasila i paní ředitelka Hana
Krautová, a děti se mohly tedy těšit na
nová dobrodružství ve škole. Nocování
bylo pro děti dobrovolné, a nesměl tedy
chybět písemný souhlas rodičů.

V pondělí 27. 6. 2006 se všichni
zájemci sešli v podvečer před budovou
školy. Nejdříve si děti uložily batůžky,
karimatky a spacáky do svých tříd, roz-
loučily se svými rodiči  a spěchaly na
táborák ke hřišti. Opečené špekáčky
byly opravdovou pochoutkou a radostný
zpěv dětí s doprovodem kytary se rozlé-
hal do blízkého okolí. 

Po dvou hodinách ukončila zpěv bouř-
ka, před kterou jsme se všichni včas
schovali do budovy školy. Tam se žáci
rozdělili do tříd a se svými vyučujícími
se přichystali ke spánku. Spát se však
nikomu moc nechtělo, a tak přišly na
řadu zajímavé zážitky, dobrodružné pří-

běhy a pohádky. Malým dobrodružstvím
byla jistě pro děti cesta potemnělou
chodbou na toalety. Některým dětem se
dokonce zdálo, že se tam objevila školní
strašidla, ale ta se asi před námi dobře
schovala. Pohádka na dobrou noc všech-
ny uklidnila a škola se postupně zahalila
do ticha.

Noc byla opravdu náročná hlavně pro
paní učitelky, které spaly nejméně.
Ráno následovala ranní rozcvička

a osobní hygiena. Všichni jsme společ-
ně posnídali ve školní jídelně, kde nám
paní kuchařky připravily teplý čaj.
Povídání přítomných nebralo konce.
Děti si celé dopoledne vypravovaly své
zážitky a dojmy. Trochu smutné byly
jen ty děti, které s námi ve škole nespa-
ly. Příští školní rok si to s námi prý urči-
tě vyzkouší. Možná, že za rok objevíme
i nějaké to školní strašidlo.

Vyučující 1., 2., 3. třídy
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AZ−KVÍZ JUNIOR

DESATERO OTÁZEK
PRO IVANU POLÁŠKOVOU

Kdy ses přihlásila?
V prosinci 2005.
Co tě k tomu vedlo?
Úspěšná účast spolužáka Davida.
Kdy se AZ-Kvíz Junior natáčel?
25. dubna 2006

Kdy se vysílal?
18. června 2006 a 25. června 2006
Jaké bylo televizní studio?
Malé; v televizi působí mnohem větší.
Jak se choval televizní štáb?
Byli vtipní.
Jací byli soupeři, soupeřky?
Stejně staří; chytří.

Které otázky byly nejtěžší? 
Sportovní otázky.
Které naopak nejlehčí?
Otázky z dějepisu.
Co jsi vyhrála?
CD-ROOM angličtiny,
knížku „Bláznivý vesmír“,
sportovní hru a Atlas hub.

Další odvážnou školačkou místní ZŠ, kterou jste mohli
spatřit na televizní obrazovce, je třináctiletá Ivana Polášková
z Otnic. Nechala se inspirovat milešovským spolužákem
Davidem Masařem, který si soutěž AZ-Kvíz Junior vyzkoušel
letos v březnu (podrobně jsme o tom psali v minulém čísle).
Ivanka si vědomostní soutěž užila, a i přes přiznanou trému
byla úspěšná. Postoupila do velkého finále a z brněnského stu-
dia České televize si přivezla několik pěkných cen. Věříme, že
její odvaha a výsledky budou motivací pro další žáky naší
školy. Výbor pro mládež a tělovýchovu

Třídní schůzky
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Stalo se již tradicí, že se koncem školního roku loučí devá-
tá třída jak se školou a učiteli, tak mezi sebou. Ani my jsme
nebyli výjimkou. Ve středu 28. června 2006 na večer jsme se
všichni, tedy my žáci a učitelé, kteří s námi devět let prožili
hezké i krušné chvilky, sešli v Újezdě na Rychtě. Po krátkém
přípitku, který za obě naše třídy přednesli Bára Fialová a Petr
Matoušek, následovala večeře a pak už jsme si naposled uží-
vali společnosti jeden druhého a vzpomínali na to zlé i dobré,
co nás za ta léta potkalo. V pěkné pohodě uběhl večer jako
voda a my se rozcházeli domů s přáním, až se jednou budeme
scházet jako rodičové ratolestí stejně starých jako jsme dnes
my, ať vždy přijdeme všichni, ať na sebe nikdy nezanevřeme,
máme si stále co říct. Vždyť koho známe lépe než rodinu
a spolužáky. Šárka Kadlecová

Seznam žáků 9. A třídy
Arnošt Václav            Kuchař
Borovička Miroslav     SOŠ a SOU stavební
Břoušek Lukáš          Čalouník
Dosoudil Jakub          Obráběč kovů
Gruml Aleš                Podlahář
Hrozek Michal           Truhlář
Kováč Michal            Obchodník
Marek Lukáš             Silniční doprava
Bartáková Zuzana      Obchodník
Beránková Kateřina    Gymnázium Matyáše Lercha
Böhmová Barbora       Kadeřnice
Bublová Aneta           Gymnázium Matyáše Lercha
Burneková Barbora    Kadeřnice
Červinková Hana        Sociálněsprávní činnost
Dřínovská Eliška         Hotelnictví a turismus
Fialová Barbora          I. Německé zemské gymnasium
Jelínková Tereza         I. Německé zemské gymnasium
Kadlecová Šárka        Sociálněsprávní činnost
Kulhánková Hana        Obchodník

Seznam žáků 9. B třídy
Matoušek Petr SLŠ lesník
Meloun Josef ISŠ hotelnictví turismus 
Rolek Ivo SOŠ a ZŠ agropodnikání 
Sochor Václav ISŠ autoelektrikář 
Šebesta Pavel SOU a E programátor CNC 
Šimčík Zdenek SOU zedník 
Švábenský Radek SOŠ digitální telekom. technika
Tomašík Marek Sportovní gymnázium 
Valík Petr SOU autoklempíř 
Kaňová Klára Moravské gymnázium 
Mokrá Radka Gymnázium 
Odehnalová Jana SPŠS počítačová grafika 
Odehnalová Tamara SOUPS kuchařka 
Popelková Anna SZŠ zdravotní sestra 
Rampáčková Michaela SOU-SOŠ obchodník 
Schmiedová Markéta SOU-SOŠ obchodník 
Sedláková Kristýna SOU-SOŠ obchodník 
Urbanová Marcela Německé gymnázium 
Vokálová Markéta Gymnázium 
Volšová Jiřina SŠ pro ZP obchodní akademie
Zastavová Michaela SOU-SOŠ obchodník

Poslední společná akce absolventských tříd 9. A + 9. B

AUTOMATY VE ŠKOLE
Poslední dobou se ve školním parlamentu často projednává

téma: Školní automaty.
Poprvé se projednával automat s nápoji. Došli jsme k názo-

ru, že tento automat je zde zcela zbytečný, protože o pár metrů
dál od něj je pitný režim, za který se nedává stovka měsíčně,
jako do automatu, ale jen 40 Kč na začátku roku.

Děti a mládež tak nejen sypou zbytečně moc peněz do pití,
ale také si škodí na zdraví. Nápoje z automatu typu Coca-
Cola obsahují veliké množství cukrů a dusíku. Možná ale
někdo namítne, ale co Coca-Cola Light? Možná je bez cukru,
ale podle výzkumu se v ní nachází jakási látka, která prý škodí
zdraví.

Dale se projednával automat na občerstvení. Když jdete
kolem něj, povšimnete si jistě alespoň letmo, co obsahuje za
produkty: sladkosti, slané občerstvení (brambůrky!!!) a opět
další zdroje pitného režimu. Rozdíl je jen v tom, že se Fruko
neprodává v pet-lahvích, ale v papírové krabičce a Fanta je
v plechovce. Navíc je tento automat i s jeho druhým kamará-
dem od vedle na takovéto normální základní škole velmi nees-
tetický a blízko jídelny, což taky není ku prospěchu.

Školní časopis ZŠ Onice se jmenuje STOP.GO a o jeho obsah se starají žákyně ze školního parlamentu LUCIE
TOMANOVÁ, KRISTÝNA SVOBODOVÁ, NIKOLA KRATOCHVÍLOVÁ, IVA PAVLÍČKOVÁ, všechny z letošní 9. B.
V posledním čísle vyšlo:

Školní parlament se domnívá, že škola jistě nějaké výhody
z automatů má, ale už nikdo neřeší, jaké to má zápory, kterých
je více než těch kladů. Tak například rodiče některých žáků se
jistě nestačí divit, jak rychle jejich peněženky připomínají čer-
nou díru, jak někteří jedinci rychle přibírají, což dokazuje
nezdravé stravování. Nechceme modernizaci stravovacích
prostředků úplně zarazit, ale poukázat na to, co necháváme
dostupné mladým generacím. Když se podíváme podrobněji
do budovy školy, mnohdy slyšíme po chodbách věty: Neběhej!
... Zavaž si tkaničku! atd. Učitelé se snaží děti i mládež vycho-
vávat, v hodinách rodinné výchovy posloucháme teorie
o zdravé výživě a pak se nám pod naše nosy a rozmlsané pusy
podstrčí tyto monstrózní přístroje připomínající barevnou
krávu. Myslíme si tedy, co by se stalo, kdyby se tyto velmi
nezdravé produkty vyměnily za trošku prozatím zdravější výži-
vu. Dalo by se to také jen vyzkoušet, alespoň by se o přestáv-
kách po chodbách nepotulovaly obludy např. s brambůrami
v rukou a v pusách.

Tímto bychom chtěli oslovit a poprosit paní ředitelku, jestli
by automat na nápoje nemohl být odvezen ze školy a v auto-
matu na jídlo by se místo brambůrek objevily raciolky, sójové
kmety či fit tyčinky. Děkujeme
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Součástí sportovního areálu je asfaltové hřiště. Zelenou
betonovou zdí je přehrazeno na ideální dvě poloviny: první
tvoří hřiště na basketbal, druhé na tenis, příp. nohejbal. Po
sundání tenisové sítě vznikne hřiště na kopanou (na hřišti jsou
dvě fotbalové brány). Zpočátku tam bylo i osm dřevěných
laviček. Ty však záhy zmizely. Těžko říct kam, těžko říct čí
vinou. (Jejich montáž v betonu nebyla kvalitní, nebo je mají
na svědomí vandalové?) Jedna vymontovaná tam zůstala
a děti si ji přesouvají; snad aby na ně nesvítilo sluníčko.
(Původní namontované lavičky byly na té straně, kam celo-
denně pražilo slunce.) Hřiště je využíváno prakticky celoroč-
ně: od jara do podzimu, nejčastěji přes letní prázdniny, v zimě
méně, ale díky letošnímu nenasytnému mrazivému počasí
bylo dobré i na zimní radovánky. Potkáte zde děti, mládež
i dospělé; ti si buď bez diváků hrají nohejbal, či dohlížejí na
své malé ratolesti. Nejčastějšími návštěvníky je mládež škol-
ního věku. Nejaktivnější jsou kluci, milovníci fotbalu.

Jistě si děti i rodiče libují: děti, že se můžou venku vydová-
dět; rodiče, že jim děti nesedí doma. Určitě jsou rádi i obyva-
telé bydlící blízko dětských koutků na Nové a v Chaloupkách.
Hluku ze shromážděných mladých si užili ažaž. Radost však
asi nemají současní sousedé asfaltové plochy. Stížnosti na ruch
do pozdních hodin byly (alespoň částečně) vyřešeny tak, že se
osvětlení na hřišti automaticky v určitou hodinu večerní vypne.
Pro bezpečnost přítomných obec umístila ke vstupu přivádějí-
cího chodníku ceduli: ZÁKAZ VJEZDU VŠECH
MOTOROVÝCH VOZIDEL POD POKUTOU 1000,- KČ.
VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. K pořádku a čistotě
slouží pouze jediný tmavomodrý barel na odpadky, který stojí
za zelenou zdí. Pravidelný úklid se zde nekoná. Pro úplnou
informaci: správcová sportovního areálu paní Naďa
Matoušková úklid a údržbu asfaltového hřiště nemá na staros-
ti. Pokud zde uklízí, tak dobrovolně a zadarmo. Hřiště je
majetkem obce a ta by se měla postarat o zajištění pořádku
a bezpečí - samozřejmě v rámci svých možností: pracovníci
obce na VPP by mohli občas zkontrolovat provozní opotřebe-

ní konstrukčních prvků, zda-li z brány, plotu či kovových kon-
strukcí nevyčnívá hřebík, mohli by umístit koš na odpadky ke
vstupu hřiště, apod. Pokud jim nezbývá na kontrolu a údržbu
čas, měla by obec v zájmu nás všech nalézt jiné řešení: např.
určit správce, který by se o asfaltové hřiště staral, nebo alespoň
stanovit a umístit ke vchodu hřiště provozní řád.

DĚTEM A MLÁDEŽI:
- važte si toho, že si máte kde hrát, sportovat a scházet

se (ne všechny děti z malých obcí mají tuto možnost)
- hřiště slouží všem, buďte tolerantní k ostatním, kteří si

též chtějí hřiště užít  (domluvte se mezi sebou, např. kdy
budete hrát kopanou vy, kdy ti druzí, nebo hrajte společně)

- buďte ohleduplní k mladším dětem - (neuplatňujte právo
staršího)

- nelezte na plot, nevěšte se na sítě branek, na tenisovou
síť, na konstrukci basketbalových košů

- nepřenášejte fotbalové brány, hrozí nebezpečí až smrtel-
ného úrazu

- nekuřte
- udržujte pořádek: neodhazujte odpadky na hřiště ani

v okolí, nýbrž do popelnice
Rodiče tímto žádáme, aby své děti poučili o slušném a bez-

pečném chování na hřišti. Chceme přece, aby  naše děti pobý-
valy v útulném prostředí. Výbor pro děti a mládež

ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ

K zamyšlení Jedno teplé červnové odpoledne jsem šla
s dcerou na hřiště. Jsem ráda, že má kde jezdit na „odrážed-
le", aniž by ji ohrožoval silniční provoz. V tu dobu na bočních
schodech seděl hlouček dítek školou povinných. Některé z nich
pojídaly třešně z větví, jejichž torza držely v rukách. Začala
jsem je za lámání větví kárat. Těch stromů je mi líto. Přidal se
ke mně kolemjedoucí tatínek, který chtěl své dva potomky učit
jezdit na kole. Kvůli velkému nepořádku a hroznému pachu na
hřiště nakonec nejeli. Rozčilení neskrýval a než odjel, přítom-
né mládeži za „bordel“ nadal. Reakce? „To my ne!“ bránily
se děti. Šla jsem se podívat doprostřed hřiště a musela páno-
vi dát zapravdu: papírky, střepy, nedopalky cigaret, ulámané
větve z nedalekých třešní, nepopsatelný zápach, hejna mušek
nad spoustou třešňových pecek... Skoro všechny přítomné děti
jsem učila. Byly bezproblémové. Netvrdím, že zrovna (jen) ony
za to mohly. Ale znáte děti: “Já ne, to on.“ Někteří zapřou
i nos mezi očima. Po mém téměř výchovném monologu klopi-
ly zrak a myslely si své. Odešla jsem co nejdál od ohniska
zápachu. Po chvíli za mnou přišla dvě děvčata: „Paní učitel-
ko, my to zítra po škole přijdeme uklidit.“ „Svědomí?“pomys-
lela jsem si a byla zvědavá na zítřek. Opravdu: druhý den
dorazila Barča Böhmová - v ruce smeták. Michalka Staňová
si koště půjčila z naší bytovky, Patrik Vašíček přinesl z domu

lopatu. Jali se veškerý nepořádek uklízet. Kousek po kousku.
Pracovali necelé dvě hodiny. Výsledek byl znát. Poděkovala
jsem a slíbila, že si to nenechám pro sebe. Při loučení vzájem-
ně tipovali, jak dlouho zůstane hřiště jakžtakž čisté. Uklizeno
vydrželo 8 dní. A staré hrnky, které dívky přinesly (možná
nejen) na pecky, visely pod lavičkou skoro 14 dní. Jak to tam
vypadá dnes? Udělejte si čas na procházku a běžte se podí-
vat… Dagmar Kovaříková



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 25 − září 200622

Dne 9. 7. 2006 jsme exhibičním
vystoupením jednoho z nejznámějších
a nejlepších hráčů v naší
republice pana Zoltána
Kováče otevřeli v bývalé
obřadní síni Dělnického
domu v Otnicích hernu
kulečníkového klubu TJ
Sokol Otnice.

Tento klub je určen
nejen k tréninku a soutěž-
ním utkáním, ale i pro
všechny zájemce o karambolový kuleč-
ník z řad veřejnosti, kteří si chtějí zahrát
v pěkném, nekuřáckém prostředí tuto
krásnou a inteligentní hru.

Dovolte mi teď pár slov k pravidlům

a uspořádání soutěžních utkání. Hráči
jsou registrováni v Českomoravském

billiardovém svazu. Hrají
se dvoukolově, doma
a venku, ve tříčlenných
družstvech tři zápasy
v jednom kole.

Hraje se na třech stolech
o rozměrech hrací plochy
210 x 105 cm se třemi
koulemi. Každá hra má
určený maximální počet

náběhů (možností jít ke stolu) a maxi-
mální počet bodů podle náročnosti hry.

Hra končí, když hráč vyčerpá buď počet
náběhů nebo určených bodů. Každý
druhý hráč dohrává, aby počet náběhů
byl stejný pro oba. V běžné soutěži se
hrají hry: volná (omezení ve vyznače-
ných rozích na 1 karambol), kádr (ome-
zení na 1 karambol ve vyznačených
polích na stole) a jednoband (před nebo
mezi dotykem druhé a třetí koule se
musí hraná koule dotknout nejméně jed-
noho mantinelu). Nejtěžší hrou je troj-
band (kvarty), kdy mezi doteky koulí
musí být nejméně 3 mantinely. Tato hra
se hraje v samostatné soutěži.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
NOVÁ SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ INICIATIVA V OTNICÍCH

Jak jsme začínali?
V roce 1997 jsme založili Billiard

klub z hráčů, kteří chodili hrát do res-
taurace U Paseků v Újezdě u Brna jen
tak pro zábavu. Díky panu Pasekovi,
který zakoupil další 2 soutěžní stoly,
jsme se mohli přihlásit do ČMBS a hrát
regulérní soutěž. Během několika let
jsme dosáhli slušné výkonnosti a se
třemi družstvy ve třech výkonnostních
soutěžích jsme začali mít problémy se
soutěžními zápasy i tréninkem v hluč-
ném a zakouřeném prostředí restaurace.
Proto jsme intenzivně hledali dostatečně
velký prostor na umístění tří závodních
stolů, a také podporu této nemalé inves-
tice.

Díky přestěhování obřadní síně do
nové radnice a hlavně díky vstřícnosti
starosty a představenstva obce jsme zís-
kali pěkný a vyhovující prostor bývalé
obřadní síně v Dělnickém domě
v Otnicích.

Nemalou zásluhu na uskutečnění
našeho snu mít vlastní kulečníkový sál
a hrát v důstojném prostředí mají otnič-
tí sokolové, kteří nás vzali mezi sebe
jako další sportovní oddíl. Děkujeme
jim nejen za to, ale také za materiální
podporu při zařizování naší klubovny.

Jménem celého našeho klubu musím
velice poděkovat těm našim hráčům,
kteří se zasloužili organizačně, finančně
a hlavně nezištnou pomocí na dobudo-
vání tohoto našeho splněného snu.

Jménem vedení klubu
Zdeněk Procházka



Dorostenecký turnaj, konaný 15. července 2006 byl pojat
jako memoriál Františka Kosíka. Jako poděkování za jeho
celoživotní přínos pro otnickou kopanou. Tímto jsme mu chtě-
li za jeho snažení in memoriam poděkovat a myslíme, jak se
dočtete níže, že se nám to povedlo. 

Na řadu přišlo rozlosování. V prvním zápase se utkala druž-
stva Moutnic a Tvarožné. A do druhého zápasu jsme nastou-
pili my proti družstvu Dambořic, což byl tým pozvaný z I. A
třídy, do které jsme postupovali. Po rozlosování jsme s našimi
trenéry odešli položit kytky na hrob pana Kosíka a v prvním
našem zápase jsme mu ještě poděkovali minutou ticha. 

Po celkem jednoznačné hře vyhráli v prvním zápase borci
z Moutnic. My jsme po vyrovnaném utkání nakonec zdolali
družstvo Dambořic, a tak jsme postoupili do finále. Do zápa-
su o třetí místo tedy nastoupila družstva Tvarožné
a Dambořic. Ale již od první minuty šlo vidět, že družstvo
Dambořic hraje výše než Tvarožná. Ve finále to už tak jedno-
značné nebylo. Po zcela vyrovnané základní části přišly na
řadu až penalty. A když jsme předvedli 100% proměnění
pokutových kopů a po výborném zachytání našeho brankáře
bylo již jasné, kdo skončí na prvním místě. Náš brankář byl
nakonec po právu zvolen nejlepším brankářem turnaje.
A mohlo se jít slavit… 

Chtěli bychom poděkovat účastníkům tohoto turnaje za
účast a popřát mnoho zdaru v jejich soutěžích.

Za otnický dorost Miroslav TICHÝ

Úvodem chci říct, že tohoto úspěchu nelze dosáhnout ze
dne na den. Otnická mládežnická kopaná je dlouhá léta na
velice dobré úrovni a otnický dorost se již dlouhá léta umisťu-
je maximálně do třetího místa v okresním přeboru. Tento
vynikající stav vyvrcholil v roce 2002, kdy se odehrála baráž
s Drnovicemi o postup do vyšší soutěže, ale po vysoké prohře
v Drnovicích postupovali domácí borci. Takže všichni vidíte,
že základ pro tento úspěch pramení z práce několika generací
fotbalistů a trenérů z dřívějška.

Po velice dobře rozehrané podzimní části sezóny 2005, kde
jsme se umístili na druhém místě, jsme si řekli, že to s kluka-
ma začneme dělat trochu „jinak“, abychom i my navázali na
úspěch tzv. „drnovického dorostu“ a reprezentovali náš oddíl
co nejlépe a třeba pomýšleli na ještě lepší umístění v tabulce
okresního přeboru. Měli jsme totiž velice kvalitní sportovní
kolektiv mladých fotbalistů, kteří budou hrát ještě minimálně
dva roky spolu, což jim umožní jejich roky narození. Ale je to
hlavně vynikající partie, která spolu drží nejen na trávníku a to
je podle nás to nej.

Takže jsme zahájili zimní přípravu. Myslím si, že byla veli-
ce kvalitní, ale fyzicky velmi náročná, jak jsem slyšel z úst
některých dorostenců. Ale všichni jsme věřili, že se úspěchy
musejí dostavit. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu
Skládanému, který v mládežnické kopané je pojem a vynika-
jící sportovec. Poradil nám po několika přátelských návště-
vách, jak zkvalitnit a zefektivnit tréninky a přípravy na něj.
Před začátkem jarní části sezóny jsme ještě získali Marcela
Cupáka, který hrával v první lize a jeho zkušenostmi nám
pomáhal s dopilováním věcí na tréninku.

ZAJÍMAVÉ MEZNÍKY V JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2005:
ŠARATICE - po lajdáckém výkonu jsme dostali 3:2
BOHDALICE - doposud neporažený tým jsme přejeli 6:1

a tím jim vrátili porážku
LETONICE - tým, který nás vysoko porazil na podzim,

jsme porazili také vysoko 6:1
VELEŠOVICE - po stárkovských povinnostech už nezbyly

síly na zápas
Ale to vše nestačilo, protože jsme nakonec skončili na dru-

hém místě - pouhých pět bodů za prvními Bohdalicemi. Ale
co jsme se nedozvěděli, nebylo jasné, jestli chce postupovat
tým Bohdalic. A naštěstí pro nás se nakonec rozhodli nepo-
stoupit a automaticky postupové právo připadlo druhému
týmu tabulky, tedy nám. Všichni jsme měli obrovskou radost,
že se nám to povedlo a dík patří všem, kteří se na tomto úspě-
chu podíleli. Nejenom samotných hráčům, ale zejména také
našim TRENÉRŮM. Do vyšší soutěže nám pomohli svými
výkony také hráči, kteří nás opustili z důvodu dovršení doro-
steneckého věku a s námi si již ve vyšší soutěži nezahrají.
Těmto čtyřem hráčům také patří náš dík. 

Takže fotbalový svaz nás obsadil do tzv. „Slovácké skupi-
ny“, což je 1. A třída skupina C.

Protože budeme v této soutěži noví a neotrkaní, budeme
potřebovat podporu fanoušků nejen na domácích zápasech. Po
prvních neúspěších v této vyšší soutěži nás hned, prosíme,
nezatracujte a nelámejte nad námi hůl. Fanděte nám dále
a věřte, že na trénincích a v zápasech se snažíme odevzdat co
nejvíce. Také pro nás to je nová zkušenost.

Za otnický dorost Miroslav TICHÝ
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Tabulka po skončení soutěže:

Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Bohdalice 26 22 1 3 149:37 67
2. Otnice 26 20 2 4 105:42 62
3. Velešovice 26 18 3 5 101:30 57
4. Šaratice 26 15 4 7 89:49 49
5. Hodějice 26 13 2 11 84: 65 41
6. Vážany 26 11 5 10 50: 63 38
7. Vyškov 26 11 1 14 55: 65 34
8. Křenovice 26 10 3 13 69: 82 33
9. Brankovice 26 10 1 15 78:100 31

10. Vícemilice 26 8 5 13 51: 98 29
11. Bošovice 26 8 3 15 58: 93 27
12. Letonice 26 7 5 14 69: 96 26
13. Nížkovice 26 5 3 18 41:111 18
14. Hoštice 26 3 4 19 36:104 13

Naši střelci: Chvátal Ondřej 19
Kalouda Jan 15
Kropáček Tomáš 15
Polouček Lukáš 14
Gruml Aleš 9
Brávek Ludvík 6
Fiala Jakub 5
Kalvoda Roman 5
Heřmanský Jiří 3
Kropáček Michal 3
Tichý Lukáš 3
Švábenský Radek 3
Ondra Lukáš 1
Svoboda Michal 1
Čermák Pavel 1

DOROSTENECKÝ TURNAJ

POSTUP DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE − SEN NĚKOLIKA GENERACÍ DOROSTU

JAK SE TO STALO?



„Před potokem“ - brankář: Z. Latten-
berg, střelci gólů: J. Hložek, L. Fiala.

„Za potokem“ - brankář: M. Ondra
st., střelci: J. Bělohoubek, P. Kašpa-
řík, P. Čermák.

Rozhodčí obou zápasů byl Zdeněk
Žilka.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem
divákům za podporu a fandění. A vzká-
zat kritikům, že příští rok se k nám snad
přidají a z jednoho srandamače se stane
pěkná nová tradice.

Poděkování patří též bratrům Polouč-
kovým, kteří nám celé odpoledne a večer
dělali hudební a komentátorský dopro-
vod za pomoci Kalvodových otec-syn.

Postesknutí závěrem:
My, hráčky, jsme pohoršeny nad člán-

kem, který vyšel ve Vyškovských novi-
nách a byl doplněn fotkou mužů při
zápase. Vždyť jste se všichni přišli podí-
vat na nás! Že?

Leona Leváková

POTOK ROZDĚLIL VESNICI
Před potokem, za potokem

Dnes nastal rozhodující den,
kdy setkají se proti sobě 
dvě družstva žen.

Chlapům jistě ukáží,
co všechno na hřišti dokáží.
Je to jen přátelské klání,
ale bojovnost u družstev je k mání.

Před potokem holky
nažhavený jsou,
dnes to ženám za potokem
pěkně natřou.

Avšak ani holkám za potokem
dravost nechybí,
čekají, co druhé družstvo
udělá za chyby.

I když to nehrajeme tak dobře,
ale jen tak pro radost,
na hřišti je nás všude dost.

Naše kypré tvary na hřišti,
při fandění otnických chlapů
nejedna bečka zasviští.

My jim ale ukážeme,
že mohou být pyšní,
nejsme dobré jen doma,
ale i na tom hřišti.

A tak všem účastnicím přeji,
ať se jim zápas zdaří,
pobaví se, zahrají si,
nehledě na stáří.           Lenka Fialová

Krásného sobotního odpoledne, dne
22. července 2006, se naše obec rozdě-
lila na dva proti sobě soupeřící tábory.
Hrálo se utkání žen a mužů ve fotbale
„před potokem, za potokem“.

Po několika týdnech příprav a 2
vyčerpávajících trénincích, které měly
baby za sebou, konečně zazněl hvizd
píšťalky a šlo se na to.

První minuty zápasu se odehrály
v mírném tempu, ale brzy opadl ostych
a ženské se pustily do boje s vervou jim
vlastní. Za velké podpory trenérů a divá-
ků jsme sehrály 2 x 20 minut vyčerpáva-
jícího fotbalu. Padly 3 góly. Dva do sítě
týmu „před potokem“ brankářka Jitka
Brtníková. Střelkyně gólu Iva Čermá-
ková a Leona Leváková. A jeden do
sítě týmu „za potokem“ brankářka Anna
Kosíková, střelkyně Aneta Blechová.

Zajímavé momenty, originální přístup
k míči, zakopávání a malé fauly. To vše
se obešlo bez větších zranění hráček.
Drobné pohmožděniny a kopance
nejsou zranění, že?

A tak po 40 minutách hry, kdy zvítězi-
lo družstvo žen „za potokem“, jsme podě-
kovaly divákům a odbelhaly se do kabin.

Po ženách naklusali na trávník chlapi.
Měl to být zápas mužů nad 35 let, ale
vzhledem k tomu, že těch, kteří se pře-
dem sami přihlásili, bylo málo, vzali
jsme hráče mladší, ovšem neregistrova-
né fotbalisty. K překvapení všech se
nakonec v kabinách sešlo tolik chlapů,
že na některé bohužel nezbyl ani dres.

Oba týmy předvedly, že fotbal je
doména mužů a všem dokázali, že pro
srandu, utužení kolektivu a dění v obci
jsou někteří ochotni udělat cokoliv.
Důkazem toho je např. pan František
Buchta, který i ve svém věku podlehl
kouzlu fotbalu  a nastoupil na trávník
jako kapitán týmu „před potokem“.

Technický, bojovný ale i smíchem
provázený zápas mužů nakonec dopadl
výsledkem 3:2. Zvítězilo mužstvo „za
potokem“.
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ZAČÍNÁME CVIČIT 5. 10. 2006
Každý čvrtek od 16 hodin v tělocvičně ZŠ bude probíhat cvičení rodičů s dětmi. Na
všechny malé cvičence a jejich rodiče či prarodiče se těší Dana Sekaninová. Bližší
informace na tel.: 544 240 948

Každý čtvrtek od 20 hodin v tělocvičně ZŠ budeme pravidelně cvičit AERO-
BIC. Na pokročilé i začátečnice se těší cvičitelka Lenka Kurdíková

za potokem

před potokem



kolo datum den hodina utkání výsl.

1 13. 8. neděle 14:15 Kněždub − Otnice 1:4
2 19. 8.  sobota 16:30 Otnice − Krumvíř 2:0
3 27. 8.  neděle 14:15 Dambořice − Otnice 3:3
4 2. 9.  sobota 16:30 Otnice − Rohatec
5 10. 9.  neděle 14:15 Hovorany − Otnice
6 16. 9.  sobota 16:00 Otnice − Velké Pavlovice
7 24. 9.  neděle 13:45 Vacenovice − Otnice
8 30. 9.  sobota 15:30 Otnice − Dubňany
9 8. 10.  neděle 13:00 Bučovice − Otnice

10 14. 10.  sobota 15:30 Otnice − Mutěnice
11 22. 10.  neděle 12:45 Šlapanice − Otnice
12 29. 10.  neděle 11:45 Lanžhot − Otnice
13 4. 11.  sobota 13:30 Otnice − Slavkov u Brna
14 11. 11.  sobota 13:30 Otnice − Kněždub

kolo datum den hodina utkání výsl.

1 29. 10. neděle 10:00 Šaratice − Otnice
2 3. 9.  neděle 14:15 Otnice − Bošovice 
3 10. 9.  neděle 14:00 Křenovice B − Otnice
4 volno
5 23. 9.  sobota 14:00 Heršpice − Otnice
6 1. 10.  neděle 13:15 Otnice − Milešovice
7 8. 10.  neděle 13:30 Kobeřice − Otnice
8 15. 10.  neděle 13:15 Otnice − Lovčičky
9 21. 10.  sobota 15:00 Nížkovice − Otnice

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2006
DOROST ŽÁCI
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kolo datum den hodina utkání výsl.

1 13. 8.  neděle 10:00 Vícemilice − Otnice 3:3 
2 20. 8.  neděle 16:30 Otnice − Mor. Málkovice 3:3
3 27. 8.  neděle 16:30 Pustiměř − Otnice 6:1
4 3. 9.  neděle 16:30 Otnice − Kobeřice
5 10. 9.  neděle 16:30 Vážany n. Litavou − Otnice
6 17. 9.  neděle 16:00 Otnice − Nesovice
7 24. 9.  neděle 10:15 Rousínov − Otnice
8 1. 10.  neděle 15:30 Otnice − Křenovice
9 8. 10.  neděle 15:30 Hoštice − Otnice

10 15. 10.  neděle 15:30 Otnice − Letonice
11 22. 10.  neděle 15:00 Křižanovice − Otnice
12 29. 10.  neděle 14:00 Kučerov − Otnice
13 5. 11.  neděle 13:30 Otnice − Pačlavice
14 12. 11.  neděle 13:30 Otnice − Vícemilice

kolo datum den hodina utkání výsl.

1 13. 8.  neděle 10:00 Lovčičky − Otnice B 1:1
2 20. 8.  neděle 10:00 Otnice B − Slavkov u Brna 2:4
3 27. 8.  neděle 16:30 Mouřínov − Otnice B 8:2
4 3. 9. neděle 10:00 Otnice B − Křenovice
5 10. 9. neděle 16:30 Zbýšov − Otnice B
6 17. 9.  neděle 10:00 Otnice B − Rašovice
7 23. 9.  sobota 16:00 Heršpice − Otnice B
8 1. 10.  neděle 10:00 Otnice B − Milešovice
9 8. 10.  neděle 10:00 Kobeřice − Otnice B

10 14. 10.  sobota 10:00 Otnice B − Křižanovice
11 22. 10. neděle 10:00 Nížkovice − Otnice B

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI „A“ MUŽI „B“



DOMOV PRO
POSTIŽENÉ DĚTI A

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
V OTNICÍCH

úryvky z časopisu ARCHITEKT
(redakčně upraveno a zkráceno):

Nezávislý měsíčník ARCHITEKT leden 2001

Koncepce domova vychází z úvah
o přístupu k lidem, jejichž životní smě-
řování není orientováno na výkon,
o vztahu k dětem, které nemusí naplňo-
vat představy o své budoucnosti, o vzá-
jemném kontaktu mezi lidmi. Tyto
a jiné úvahy daly vzniknout pojetí
domova jako objektu přebírajícímu tra-
diční stavební formu kláštera.

Ohlas klášterního útvaru vedl k vytvo-
ření klidného interního prostoru - raj-
ského dvora -, který je součástí klášter-
ních objektů.

Inspirací se stal bývalý kartuziánský
klášter v Brně-Králově Poli. Rozdílné
regule jednotlivých řádů mají svůj speci-
fický odraz ve stavební formě.
Kartuziáni žili separovaně - obývali
samostatné pavilony s vlastní zahrádkou,
jimž byl raský dvůr lemován po obvodu.

LILA je domovem s vnitřním rajským
dvorem, který je intimním a tichým pro-
středím. Světu se otevírá transparentním
pojetím tří heren orientovaných do
nového parku. Klášter i domov pro
postižené děti jsou funkčně odlišnými
objekty. I charitativní činnost, kterou
některé z řádů vyvíjejí, se odehrává
v objektech ke klášterům přidružených,
popř. zcela samostatných.

Společné je však to podstatné - služba
bližním.

Nový objekt byl investován Minister-
stvem zdravotnictví spolu s Okresním
úřadem Vyškov. Tím bylo odstartováno
naplnění nové koncepce středu obce.

Vznikl otnický Cenralpark, kolem
něhož je sdružena většina důležitých
budov. Kýženého efektu bylo dosaženo
asanací pěti chátrajících domů a vybudo-
váním nového domova LILA a zdravot-
ního střediska, které investovala obec.

Bývalé středisko bylo provozováno
v budově staré školy, jejíž havarijní stav
si vynutil investici obce do nového
objektu.

Úkol byl zajímavý i svou návazností
na hřbitov - je osazen přímo u hřbitovní
zdi. Členění štítové zdi je inspirováno
historickými příklady. Výklenky ještě
čekají na dokončení „havranů“, „slun-
ce“ a „měsíce“ v dílně Jindřicha Kučery.
(Tento brněnský výtvarník sponzorsky
věnoval Ptáka Ervina hnízdícího na
kašně uprostřed atria LILY).

JAROMÍR WALTER, JIŘÍ KŘÍŽEK

Autor LILY je též tvůrcem sousední budovy zdra−
votního střediska s byty, které vzniklo v rozmení
roku 2000 a svědčí o neobyčejných organizačních
schopnostech starosty, který elegantně vyřešil
v průběhu jednoho roku několik dlouhodobě se kupí−
cích problémů...

Je nutno ještě zmínit ušlechtilý záměr vedení
obce, vytvořit uprostřed Otnic park, do kterého se
částečně provoz LILY otevírá, a připomíná tak obča−
nům v konfrontaci s neradostou realitou, že být
zdravý a „normální“ není zase až tak málo.

Zdravotní středisko s byty je pojato jako hřbitovní
zeď a neopominutelnou skutečností se zde stává
opět motiv trojice. Přilehlá LILA dominuje nejsilněj−
ším hmotovým motivem tří předstupujících oddělení
a tato stavba je rovněž traktována v třetinovém
rytmu. ...Vůči sousední, poněkud robustní LILE, je
objekt elegantní svými proporcemi a především pul−
tovou střechou. Poněkud odbočím, ale pultová stře−
cha mrakodrapu CITICORP v New Yorku z něj dělá
rovněž jednu z nejelegantnějších siluet v panorama−
tu města. Problém osvětlení ze strany přivrácené
k hřbitovu vyřešil autor velmi zdařile. (Z hygienic−
kých důvodů nesmí být orientována okna přímo na
pozemek bezprostředně sousedícího hřbitova.)
Osvětlení z této strany je zajištěno nirami, vyplněný−
mi sklobetonem, na instalaci soch do těchto prostor
zatím nedošlo, bohužel. 

...Domnívám se, že toto dílko, především díky
výjimečné urbanistické situaci, ale i invenčnímu
uchopení nastavené problematiky, představuje zají−
mavý a zaznamenání hodný příklad na naší archi−
tektonické scéně konce tisíciletí. Navštivte Otnice
a posuďte, zda jde o výjimku, či normální situaci
v obce s necelými 2000 obyvateli.

DVĚ NOVOSTAVBY V OTNICÍCH RECENZUJE
KAREL DOLEŽEL (AUTOR JE ARCHITEKT,
PEDAGOG NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY VUT
V BRNĚ)

Otnice; co její jméno čtenáři říká? Patrně nic. Na
1800 obyvatel, 745 let stará obec jihovýchodně od
Brna, nedaleko slavkovského bojiště, nadaleko zná−
mější obce Šaratice, proslulé svojí kyselkou...

Zdá se, že některé obce mají štěstí na své staros−
ty, jiné méně. Otnice patří k těm prvním. Již v letech
1946−51 zde realizoval architekt Tymich pozoruhod−
nou školu, patrně na objednávku osvíceného inves−
tora. Impozantní rozvoj zde nastal po revoluci 1989,
kdy obec vykupovala staré domy v centru a nabídla
jejich převážně starším obyvatelům bydlení v novo−
stavbách. Je příznačné, že nové bytové domy navr−
hovali opět vcelku renovované firmy a tvůrci, včetně
administrativní budovy Stavoartikel.

Nicméně vraťme se k samotné budově LILA...
Tvůrce se podvědomě v souvislosti s Božími dětmi
přiblížil i koncepci božího sídla, místa přemítání
a víry, vědy, osvícení, ale i destrukce a ponížení
(Umberto Eco, Jméno růže) a vytvořil, patrně pod
vlivem blízkého kostela sv. Aloise, místo asociující
klášterní strukturu s rajským dvorem uprostřed
a nejnovějšími technologiemi (varna, prádelna atd.)
kolem.

Nelze zde neocenit konzistentní přístup a preg−
nantně vyjádřenou myšlenku. Klášter se svojí raj−
skou zahradou, ukrytou pohledům voyerů a zvědav−
ců, umožňuje dětem jistou intimitu, zároveň princip
otevřenosti trojicí bloků oddělení do nově koncipova−
ného veřejného parku je odpovědí na vynucenou
segregaci postižených a snahou o jejich integraci do
běžného života.

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
1 vstup
2 šatna zaměstnanců
3 kanceláře
4 mateřská škola
5 ošetřovna

6 herny
7 ložnice
8 elektroléčba
9 vodoléčba
10 jídelna
11 kuchyň

12 prádelna
13 hospodářský dvůr
14 atrium

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
1 ubytování zaměstnanců

2 tělocvična
3 skladová část
4 denní místnost zaměstnanců
5 kotelna
6 strojovna vzduchotechniky
7 údržba
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Deník MF Dnes 6. 6. 2006

PLATY V KRAJI ROSTOU,
I TAK ZAOSTÁVAJÍ

Mzda na jižní Moravě má k celostátnímu průměru stále
daleko. Víc berou lidé v pěti krajích republiky

Bere devět tisíc. V ruce
obrací každou korunu...

Zajít si na oběd do restaurace a večer vyrazit s přáteli
do kina a na flámu popíjet koktejly. O tom si může
prodavačka Lenka Divišová nechat jenom zdát.

„V kině už jsem nebyla ani nepamatuju. Do hospody na
oběd jsem si jednou málem zašla, ale pak jsem se podívala do
peněženky a rychle jsem si to rozmyslela,“ posteskla si dvace-
tiletá dívka, která pracuje v supermarketu v centru Brna. Její
výplata se totiž pohybuje mezi osmi a devíti tisíci měsíčně.

Když zaplatí všechny účty, zbudou jí zhruba dva tisíce. A to
ještě ušetří na jídle a nájmu. „Žijeme s maminkou v podnájmu
v Otnicích. Přispívám jí jednou čtvrtinou na nájem a jídlo.
Chtěla jsem se odstěhovat do Brna, ale prostě na to nemám,“
krčí rameny Divišová. Šetří, kde se dá. Oblečení nakupuje jen
po velkých sezonních slevách, dražší věci na splátky, a když si
jednou za měsíc vyrazí s kamarádkami „zapařit“, pozorně sle-
duje, kolik už utratila. „Velmi rychle jsem zjistila, že nejvý-
hodnější je pít pivo. Moc nestojí a dlouho mi vydrží,“ shrnuje.

Práce prodavačky jí připadá nedoceněná. „Myslím, že by
všechny prodavačky obecně měly mít vyšší plat. Lidi dokážou
být pěkně nepříjemní,“ podotýká.

VERONIKA SKÁLOVÁ

Deník ROVNOST 16. 6. 2006

Novák: Masožravé rostliny jsou
horší než domácí zvíře

Někteří lidé pěstují bonsaje či kaktusy, jiní dávají přednost
botanickým kuriozitám. Patří k nim i Jan Novák z Otnic.
Ve skleníku totiž pěstuje tisíce masožravých rostlin.

S částí jeho sbírky se v těchto dnech mohou seznámit návštěvníci
vyškovského zooparku.

„Vždycky mě lákalo něco exotického a masožravky moje předsta-
vy přesně splňují. První z nich jsem si do Otnic přivezl ještě z Brna.
Asi před šesti lety jsem navštívil jejich výstavu a od té doby mi ve
skleníku přibývají další a další. V dnešní době jsme asi na osmdesá-
ti metrech čtverečních,“ popisuje Jan Novák.

Kdo by čekal samé obří rostliny, podobné té z filmu Adéla ještě
nevečeřela, mýlil by se. „Některé z nich jsou opravdu nenápadné
a dají se pěstovat třeba na parapetu. U nás v republice roste asi jede-
náct druhů masožravých rostlin a člověk by to do nich ani neřekl,
jsou to kytičky, které mají tři, čtyři centimetry,“ vysvětluje pěstitel.

A jak je to s jejich pověstným apetitem? Například mucholapka
podivná jako jediná aktivně loví hmyz, láčkovky z pralesů jsou zase
schopny strávit myš nebo malého ptáčka. Nebezpečné pro člověka
ale tyto rostliny určitě nejsou,“ ujišťuje Novák.

On sám má ve skleníku celé spektrum druhů, které ve světě exis-
tují, a rozhodně není sám. „Existuje společnost pěstitelů masožra-
vých rostlin Darwiniana, kde jsou sdružení šílenci, jako jsem já. Tam
se dá nastřádaný materiál vyměnit, pořádají se také společné objed-
návky z ciziny,“ doplňuje.

Největším zážitkem je však podle něj vidět tyto rostliny v přírodě
na vlastní oči. „Proto se vydávám na cesty do Jižní Ameriky, byl
jsem v Argentině a Chile, příští rok v lednu se chystám do Peru,“ říká
pěstitel.

Po návratu do vlasti pořádá přednášky, o své dojmy se dělí také se
svými žáky, které v otnické škole učí přírodopis a chemii. „Moje
vášeň se s mým povoláním docela prolíná. Je to ale velký žrout času,
bez podpory školy, kde mám výborné podmínky, a mojí rodiny, která
mi pomáhá se o rostliny starat, bych to nemohl dělat. Taková masož-
ravá rostlina je totiž horší než domácí zvíře,“ přiznává Novák.

PETRA CIDLICKÁ
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OTNICE A OTNIČTÍ V MÉDIÍCH

Týdeník VYŠKOVKÉ NOVINY 30. 6. 2006

Školáci z Otnic se zapojili
do projektu Já, občan

Letošní školní rok žákům sedmých tříd Základní školy
v Otnicích zpestřil malý experiment. Pedagožka Ivana Čer-
máková se ujala vedení projektu Já, občan. Hned na první

schůzce se žáci shodli, že se chtějí pokusit vyřešit dopravní situaci
v okolí škol. Každý týden se po vyučování scházeli a pracovali na
nákresech, zjišťovali statistiky dopravních nehod, kontaktovali sta-
rosty v okolních obcích, zpracovávali dotazníky a hledali optimální
řešení. Potřebnou radu a pomoc jim neodmítl major Alois Gryc z vyš-
kovského policejního ředitelství a Libuše Pilátová ze slavkovského
odboru dopravy.

Celoroční práci zakončila úspěšná prezentace na obecním zastu-
pitelstvu, kde se dětem podařilo přesvědčit starostu i zastupitele obce
o nutnosti umístit dopravní značky upozorňující na děti, použít zpo-
malovací retardéry ke snížení rychlosti a vybudovat chodník v ulici,
která směřuje ke škole.

Další prezentace byla přímo regionální. Všichni řešitelé obdob-
ných projektů se sešli na Krajském úřadě v Brně, kde předvedli své
zapojení do komunální politiky. Přestože otničtí žáci patřili k nej-
mladším, za svoji práci byli ředitelkou a koordinátorkou krajského
setkání pochváleni. (zo)
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Deník MF Dnes 14. 7. 2006

Vesnicí roku se v kraji stalo Kobylí
Výsledky krajského kola:
V rámci krajského kola byla udělena následující ocenění:

Zlatá stuha - VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA - obec KOBYLÍ
(za koncepční a vyvážený rozvoj obce opírající se o vizi spolu-
práce s okolními obcemi, otevřenou a působivou prezentací obce
a vztah ke kulturnímu dědictví).

Modrá stuha - za společenský život - obec Otnice (za pestrý
kulturní a společenský život obce a sportovní aktivity, neformál-
ní spolupráci zájmových a společenských organizací se samos-
právou obce a zapojení handicapovaných dětí do života obce).

Bílá stuha - za činnost mládeže - obec Lomnice (za vytváře-
ní kvalitních podmínek pro činnost mládeže a její zapojení do
života obce s bohatými kulturně-historickými památkami a tradi-
cemi a příkladnou péčí o rozvoj školství).

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec
Vážany nad Litavou (za rozvinutou péči o krajinu a zeleň, začle-
nění obce do krajiny, realizaci ekologických prvků a protipovod-
ňových opatření).

V rámci krajského kola krajská hodnotitelská komise dále
udělila: diplom za vzorné vedení obecní knihovny - obec Lysice,
diplom za rozvíjení lidových tradic - obec Prušánky, diplom za
kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obec
Nikolčice, diplom za vzorné vedení kroniky udělen nebyl.
Zvláštní ocenění: za nápadité úpravy centrálního prostoru a pro-
vázanost na potenciál krajiny - obec Vilémovice, za obnovu pří-
hraniční obce - obec Hnanice.

Deník MF Dnes 4. 7. 2006

Vesnicí kraje je Kobylí
...Kobylí není jedinou oceněnou vesnicí. Modrou stuhu za

pestrý kulturní a společenský život, mimo jiné za „zapojení
handicapovaných dětí do života obce“, získala obec Otnice na
Vyškovsku...

Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 14. 7. 2006

Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 7. 7. 2006

Stuhy putují i do okresu
Otnice, Vážany nad Litavou
Nejsme sice úplně nejlepší, ale v něčem vynikáme. To si po

vyhodnocení krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2006
mohou říct obyvatelé Otnic a Vážan nad Litavou ve vyškov-
ském okrese.

Zlatou stuhu a tedy celkové vítězství si vydobyla obec
Kobylí z Břeclavska. Ale z dalších tří stuh hned dvě putovaly
na Vyškovsko

Modrou stuhu za společenský život v obci získaly Otnice.
Hodnotící komisi se líbila pestrá kulturní činnost a sportovní
aktivity, neformální spolupráce zájmových a společenských
organizací se samosprávou a také zapojení handicapovaných
dětí z otnického domova Lila do života obce.

Vážany nad Litavou získaly zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí a za budování ekologických opatření.

Úspěch obou vesnic je o to větší, že v posledních dvou
letech se z Vyškovska k takovému ocenění nedostala ani jedna
obec. (mor)

Otničtí mají kulečníkovou hernu

Velmistrova výuka. Padesátinásobný mistr republiky
v kulečníku Zoltán Kováč v neděli asistoval při otevření
nové herny zasvěcené sportu zeleného plátna v Otnicích.
Jak zdůraznil při úvodní přednášce, špatné návyky se
mladí hráči později už těžko odnaučí.

Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 28. 7. 2006

Otnice rozdělil potok na dva týmy

OTNICE A OTNIČTÍ V MÉDIÍCH

Nelítostný souboj. Novou tradici založili představitelé fot-
balového oddílu v Otnicích. Při nultém ročníku Srandacupu,
jak bylo klání nazváno, se střetly ženské i mužské celky, tvo-
řené obyvateli bydlícími takzvaně před a za Otnickým poto-
kem. V obou kategoriích vyhrálo po urputných bitvách
s výsledky 2:1 a 3:2 družstva Za potokem. (macl)          -red-
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Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti - ať už vlastní, nebo
vnoučata, neteře, synovce, nebo studenty… přečtěte si něco
pro zasmání:

Kdykoli máte pocit, že jsou děti nezvladatelné, můžete najít
útěchu v tom, že dokonce ani všemohoucnost našeho Pána
nedosahovala k Jeho vlastním dětem.

Poté, co utvořil nebesa a zemi stvořil Bůh Adama a Evu.
Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil, jim také řekl:

„Nesmíte!“
„Nesmíme co?“ zeptal se Adam.
„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh.
„Zakázané ovoce?
My tu máme zakázané ovoce?
Hele, Evo, my tu máme zakázané ovoce!“
„Kecáš!“
„Ne, vážně!“
„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!““ zopakoval Bůh.
„Proč?“
„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám to!“ odpověděl

Bůh a sám si říkal, proč neskončil s tvořením světa hned poté,
co udělal slony.

Pár minut nato Bůh viděl, jak Jeho děti svačí jablko a roz-
hněval se.

„Neřekl jsem vám snad, že nemáte jíst zakázané ovoce?!“
zeptal se.

„Ehm, jooo.“ Odpověděl Adam.
„A tak proč jste neposlechli?“ zeptal se Otec.
„Já nevím,“ řekla Eva.
„Ona začala!“ ozval se Adam.
„Neee!“
„Ale jo, začalas!“
„Nee!“
Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že

budou mít vlastní děti.
Tím momentem se stalo něco, co se dodnes nezměnilo.
Ale přece jen je v tomto příběhu útěcha!
Pokud se trvale a láskyplně snažíte předávat svým dětem

moudrost a ony ji odmítají, nebuďte k sobě tak přísní.
Pokud i Bůh měl problém s výchovou dětí, kdo řekl, že vy

byste to měli mít snadné?
Něco k zamyšlení:
1. První dva roky jeho života učíte své dítě chodit a mluvit.

Pak strávíte dalších šestnáct let tím, že jim říkáte, ať si sednou
a mlčí.

2. Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste nezamordova-
li své vlastní děti.

3. Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata pojídají své
mladé.

4. Děti se málokdy spletou když vás citují. Ve skutečnosti
zopakují každičké slovo, které jste neměli vyslovit.

5. Hlavní důvod pořádání oslav narozenin vašich dětí je ujiš-
tění se o tom, že vlastně existují ještě horší děti něž jsou ty vaše.

Rada dne:
Buďte hodní na své děti, jednou vám budou vybírat domov

důchodců!
Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy, udělejte to, co radí

příbalový leták na Aspirinu:
„Vezměte si dvě tablety… a … držte (se) z dosahu dětí.“
Teď rychle pošlete tento dopis dalším deseti lidem. Pokud

to neuděláte… nic se nestane, ale pokud ano, deset lidí se na
chvilku zasměje.

NÁVRAT DO STŘEDOVĚKUPro (nejen) dříve narozené aneb Koluje na internetu

PROČ BŮH STVOŘIL DĚTI (A NÁSLEDNĚ VNOUČATA) Již třetím rokem se uskutečnilo v sobotu 15. července 2006
v Otnicích na prostranství za místním hřbitovem rytířské
klání. Od pátku se sjížděli rytíři z Čech i Moravy. Přijelo tři-
náct skupin historického šermu, celkově devadesát šermířů.
Program začínal druhý den ve 12 hodin průvodem šermířů po
Otnicích. Průvod provázeli bubeníci z Jemnice. V 15 hodin se
uskutečnila bitva. V programu bylo vystoupení dvou šlechti-
ců, kteří se potkali pod Strážkou v Otnicích a oslavovali vítěz-
nou bitvu v Olomouci. Po bitvě následovaly soutěže pro děti
i dospělé. Dospělí soutěžili o pěkné ceny v běhu. Děti si
mohly vyzkoušet střelbu z luku a zkusit si zašermovat s mla-
dými rytíři. Velký úspěch měla i tombola pro nejmenší.
Odpoledne se vydařilo, celkově přišlo okolo 200 diváků.

Rytíři země Moravské chtějí poděkovat sponzorům:
Staropramen a pila Hrušky. Michal Kraus
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CO ZNAMENÁ BÝT OBČANEM
Žijeme v době, kdy se něco neustále

mění a vyvíjí, podobně jako živý orga-
nismus. Mění se i tvář a život v obci.
Některé ze změn vítáme, jiné nám život
dokáží znepříjemnit.

Hodně věcí začíná u toho, že jednou
za čtyři roky jdeme k volbám a zvolíme
si své obecní zastupitelstvo. Pokud
v něm chceme mít oporu, neměli
bychom volit toho, kdo..., ale toho, kdo
umí ve svých programech pojmenovat
problémy, které nás pálí, nabídnout
jejich řešení.

Je dobré znát zastupitele osobně
a hodnotit jejich práci.

Vaši zastupitelé rozhodují nejméně
o dvou velmi důležitých věcech, které
výrazně ovlivňují náš život. Je to rozpo-
čet obce a územní plán. Každoročně
zastupitelstvo obce rozhodnutím o roz-
počtu schvaluje rozdělení financí na jed-
notlivé akce a činnosti placené z veřej-
ných peněz. Proto je také tento rozpočet
veřejný - vy ho jako občani můžete
nejen znát, když už je hotový, ale podí-
let se přímo i na jeho přípravě.

Zastupitelstvo schvaluje rovněž
územní plán obce, jeho změny a doplň-
ky. Příprava územního plánu je podle
stavebního zákona rovněž věcí veřejnou
a musí být veřejně projednán postupem,
který určuje stavební zákon.

Podle zákona o obcích je jednou
z hlavních pravomocí zastupitelstva
obce příprava a schvalování programu
rozvoje obce. Tento program (strategie
obce) by měl stanovit to nejdůležitější

v rozvoji obce, zformulovat cíle
a navrhnout postupy, jak k těmto cílům
dospět. Neměl by být programem jedné
nebo více politických stran, ale dohodou
všech obyvatel obce, respektive zastupi-
telů.

O podobě obce, ve které žijeme, roz-
hodují významně politici zvoleni ve vol-
bách. Zvolení by mělo znamenat to, že
představy, které strana či politik před-
kládá, odrážejí do jisté míry potřeby
občanů - voličů. Život je ale pestřejší
než jakýkoliv volební program a řada
problémů, které je třeba řešit, vyvstává
aktuálně, někdy nečekaně, anebo tyto
problémy mají naopak tak dlouhodobý
charakter, že je za čtyři roky velmi těžké
něco s nimi udělat.

Při aktuálních záležitostech může
občan využívat jednání zastupitelstva,
kontaktovat samotné zastupitele, pří-
slušné výbory, může se účastnit veřejné-
ho zasedaní zastupitelstva.

V následujícím období nás čekají
volby do obecního zastupitelstva. Pokud
vám není osud obce lhostejný, k volbám
přijďte. Přijďte a zvolte si zastupitele,
kteří budou hájit vaše zájmy a názory
v životě, a uvědomte si, že ve volbách
do obecního zastupitelstva není důležitá
a prioritní sympatie k politické straně,
nýbrž důvěra ke konkrétním lidem na
kandidátní listině. Měli byste si zvolit
takové zastupitele, kteří jsou schopni
realizovat výše uvedené.

Přeji Vám správnou volbu!
Hana Třetinová

Lovčičky Bošovice

11.-12. 11. 2006

Martinské
hody

11. 11. 2006

Bošovský
jarmark

Šaratice

18. 11. 2006

8.
Babské
hody

CO SE DĚJE V SOUSEDSTVÍ

... obřadní síň by mohla být využí-
vána i k jiným příležitostem: např. by
v ní mohly být slavnostně předávány
první občanské průkazy patnáctile-
tým...

...doufáme, že další (tolik potřeb-
ná) obnova chodníků bude pokračo-
vat dříve než za čtyři roky před vol-
bami...

...mohly by se postavit obecní
bytovky, spousta mladých se chce
osamostatnit; možná budoucí zastu-
pitelstvo...?

Nově otevřená

PĚSTITELSKÁ
PÁLENICE

ve Velkých Hostěrádkách
oznamuje, že

zahajuje provoz
4. září 2006

a příjímá objednávky na pálení
ovoce.

Bližší informace u pana Rumla
na tel.: 519 419 512

Velké ucho
aneb

Vyslechly jsme v ulicích

1. 10. 2006

Václavské
HODY
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V termínu, kdy se měla konat neckyá-
da, pršelo. Country kapela, která měla
hrát večer na rybníku, byla zamluvená
a za zrušení akce by požadovala 80%
z dohodnutého honoráře, proto se
country přesunulo na hřiště. Všem, kteří
přišli tuto akci svolanou na rychlo pod-
pořit, moc děkujeme. Vážíme si toho.
Chápete, že ocenění vesnice modrou
stuhou za kulturní život není za sezení
doma u televize.

Děkujeme mnohokrát.
Termín 3. otnické neckyády byl

posunutý o týden a to zřejmě narušilo
vám, soutěžícím, plány. Nedostavil se
nikdo s plavidlem, a tak se vymyslela
náhradní disciplína. Moderátor z rádia
Krokodýl se svým nápadem udělal
z neckyády „špalkyádu“. Kdo se nej-
rychleji dostane na špalku k lávce, je
vítěz. Velmi zajímavá podívaná jak na
samotný závod, tak i na soutěžící těsně
po něm.

1. místo Josef Vašák
2. místo Lukáš Tichý
3. místo Roman Kalvoda
Sluníčko moc nesvítilo, ale i tak se

našli borci (většina již osvěžených
vodou z první soutěže), kteří sedli na
kolo, aby i letos ujeli co nejdelší vzdá-
lenost na 20 cm široké lávce. Vítězem
se nakonec stal Miroslav Tichý (18 m),
druhý byl Pavel Muric (13 m) a na tře-
tím místě Roman Veselý (11 m).

I třetí, vskutku originální, soutěž dvo-
jic - přejezd lávky s trakařem. Odvážní
borci naložili své zátěže a co nejrychleji
se s nimi sunuli na druhý břeh.

Vítěznou dvojicí s časem 52 sekund
se stali Pavel Muric a Renata
Lattenbergová. O šest vteřin déle trva-
la cesta Miroslavu Tichému
s Dominikem Levákem. Na třetí pozici
se umístili s časem 2,5 minuty Radek
Pečinka s „Krokodýlem“.

Kdo měl hlad, nadlábl se u „Pepíčka“
na prasátku, ale ceny pro vítěze i ceny
za slosovatelné vstupenky se už rozdá-
valy v tempu velmi rychlém, protože
nás počasí hnalo domů. Mírný deštík se
změnil v dlouhotrvající liják a my chtě
nechtě museli pryč.

Ujeli nám i krokodýli, kteří letos
dětem přivezli zmrzlinu a balonky a tak
počasí zkazilo radost i těm nejmenším.
Vždycky není všechno 100%, ale
poznámky, které se nesou vesnicí po
akci, jsou pro nás jako jehličky do poza-
dí.... Leona Leváková

Ohlasy - negativní? Pozitivní?
Zdroj - co se šuškalo:
...kde dnes máte lodě - pořadatelé?...
...proč je tak blbý datum pořádání

neckyády, vždyť je zima?...
...na co vybíráte 20 Kč vstupné?...
...to jste té cestě dali! ...to nevíte, že

když zaprší, že se tam nedá jezdit?...

Lodě? Ty snad mají přivézt soutěžící -
diváci. My jsme pořadatelé - od slova -
pořádat - ne soutěžit.

A datum? To se vybírá někdy na jaře.
A jak mělo být v srpnu podle předpově-
dí? Víme, milí spoluobčané, víme. My
to všechno víme, ale nikdo si přece
nepřál, aby pršelo. Zkuste tam nechat
100 lidí jen tak stát, nasednout do auta
a odjet! Jde to? Asi ne, že???

20 Kč vstupné, je to moc?
Všechno něco stojí:
- moderátor z Krokodýlu
- zapůjčení lavek a stolů
- WC
- benzín do centrály
- ceny pro vítěze, do tomboly a rekla-

ma (plakáty) atd.
A ještě tam musí být pár hlupáků,

kteří to ve „svém“ volném čase udělají.
Pořád se vám zdá 20 Kč moc?

Tak to příští rok můžete zkusit vy.
Nám už nějak spadl řemen nebo co!
Všem, kteří nás podporovali, moc děku-
jeme. Možná to nebyl poslední ročník,
ale momentálně jste nám vzali vítr
z plachet.

Neznámá Otnická organizace

NECKYÁDA
trochu jinak
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30. září 2006

Taneční večer
pro starší a pokročilé

Dělnický dům 20 hodin

14. října 2006

Babské
HODY
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listopad 2006

Den otevřených dveří
v Základní škole Otnice

4. listopadu 2006

DISKOTÉKA
PRO ŠKOLÁKY

6. prosince 2006

Mikulášská

ŠOU

3. prosince 2006

VÁNOČNÍ
KONCERT

V 15 hodin v Dělnickém domě



OZNÁMENÍ
V Otnicích byla založena nezisková organizace Občanské sdružení

Otnický SAD (spolek aktivních dětí). Cílem sdružení je organizování volno−
časových aktivit dětí a mládeže se zapojením občanů obce. Sídlo SADU je
v Katolickém domě, v prostorách bývalé knihovny. Obě místnosti jsou k dis−
pozici: jedna bude pro nejmenší − děti do 6 let − a jejich maminky, druhá bude
pro zájmovou činnost dětí od 7 let a pro mládež. Místnosti budou postupně
zařízeny a vybaveny pro potřeby dětí.

Zda−li bude centrum otevřeno jednou či vícekrát týdně, záleží na vás,
milí dospělí. Oslovujeme tímto oznámením širokou veřejnost: 

Hledáme maminky, které by pravidelně (1x týdně či 1x za 14 dní
max. na hodinu) docházely dopoledne do centra a nejmenším a jejich
doprovodu zajistily v dětské herně dohled (příp. na několik minut výchovně
zábavný program). Záměrem sdružení je, aby se alespoň jednou týdně na
chvíli sešly maminky s batolaty (do 2 let věku). A nejméně jednou týdně děti
od 2 do 6 let s rodiči či prarodiči. Ve většině měst se centra či kluby pro
maminky s dětmi stávají běžnou záležitostí a setkávají se s velkým ohlasem.
Místnost pro starší děti by sloužila organizování volného času dětí a mláde−
že v odpoledních hodinách. 

Hledáme dospělé, kteří by tak pravidelně (1x za týden či 1x za 14
dní) vedli zájmový kroužek (např. šachy, rybářský, stolní hry, myslivecký,
ruční práce, batikování, malého kutila, …) nebo mládežnický oddíl se
zaměřením např. na přírodu, turistiku, apod. Trendem jsou též zařízená cent−
ra, kam děti a mládež docházejí nepravidelně. I našim záměrem je alespoň
jedno odpoledne věnovat neorganizované činnosti, kdy se děti sejdou, aby
si popovídaly, zahrály si. Nutností je ovšem opět dozor. Pokud se chcete
dětem věnovat, ale neumíte batikovat ani hrát šachy, přijďte (1x týdně
nebo 1x za 14 dní) na ně dohlédnout právě v tomto „volném odpoledni“.
Doufáme, že se najdou mladí i dospělí, kteří pochopí cíl Občanského sdru−
žení Otnický SAD a podpoří nás.

Pokud nám chcete s činností pomoci, ať už jako vedoucí kroužku,
dozor či jen s organizováním příležitostných akcí, přijďte na informač−
ní schůzku do centra (Dědina 46, 1. poschodí) 3. října 2006 v 18.00 hodin.
Uvítáme také nápady na další činnost i akce.

Za otnické děti a mládež děkuji.
DAGMAR KOVAŘÍKOVÁ,
předsedkyně sdružení


