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V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť...

…prosincový den. Po vydatném sněžení přišly teploty nad nulou.



babské Hody
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5. března 2012

Přiblížil se konec roku a většina z nás hodnotí, co jsme za uplynulý rok prospěšného vytvořili 
nebo pokazili. Kdo nepokazil, jsou tvůrci našeho Otnického zpravodaje. Čtvrtletně nám 
přibližují dění v obci až s filigránskou důkladností. Za touto činností vidím množství práce 
tohoto kolektivu. Aby jejich práce neskončila ve sběrných surovinách, jsou jednotlivá čísla 
obecním úřadem předávána ke svázání. Takto se stává zpravodaj trochu součástí kroniky, která 
k upřesnění dění v obci poukazuje na určité číslo zpravodaje, které dopodrobna informuje. 
Díky Vám, přátelé. 

Do další práce pevné zdraví Vám přeje Ludmila Kaloudová

Sníh, jenž napadl ještě před Vánocemi, překvapil. Zaměstnanci obce odhrnují a odmetají 
sníh zejména ve středu Otnic. Není však v jejich silách odstraňovat sníh na veškerých chod-
nících po obci. Děkujeme občanům, kteří svědomitě odklízejí sníh před svými domy. A to 
nejen na chodnících a nájezdech vlastních pozemků, ale i na přilehlých obecních chodnících. 
Všichni, kteří chodníky využívají, si cení vaší dobré vůle. Zejména však rodiče vozící svoje 
děti v kočárku a senioři. -red-
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ZÁŘÍ -  17. 9. 2012
2. Kontrola minulého zápisu:
- Bod č. 9 – Rybník v Hrubé dolině, tráva byla vysečena, ryb-

ník se napouští.
 
3.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  E. Matušů Heršpice – Sdělení st. úřadu k provedení oprav 

na RD 236 Otnice
b)  Ing. L. Matyáš 250 – Souhlas č 95/2012 s užíváním stavby, 

RD 250 
c)  P. Svoboda 157 – Souhlas č. 98/2012 s ohlášením stavby, RD 

157
d)  Beton Brož 484 – sloučené územní a stavební řízení, linka 

MASA
 
4.   MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  Obec Otnice – Závěrečná prohl., prodloužení vod. řadu ke 

sběrnému dvoru
b)  Povodí Moravy Brno – Záv. stanovisko - souhlas se zása-

hem do VKP (potok)
 
5.  MěÚ Slavkov – odbor dopravy a SH:
-  Prostavby Real Brno – zah. stav. řízení, SO 17 – komunika-

ce, Pod Vodárnou. 
 
6.   MěÚ Šlapanice – odbor výstavby a ÚP: 
-  Město Újezd u Brna – Územní plán vydán dne 18. 6. 2012. 
 K  územnímu plánu města Újezd u Brna nebyly vzneseny 

připomínky. 
 
7.  Schválení přijatých faktur:
a)  Ing. L. Matyáš Lovčičky – Fa: 201240, projekt chodníku a 

lávky
b)  Energy Benefit Praha – Fa: 22340132, energet. audit + žá-

dost, kotelna ZŠ
c)  Hřiště Brno – Fa: 1244156, houpačka na dětské hřiště
d)  Lacík s.r.o. Lovčičky – Fa: 27/2012, zemní práce Pod Vodár-

nou
e)  Artory s.r.o. Šumperk – Fa: 112114, zajištění žádosti o dota-

ci na dětské hřiště
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zá-
pisu.
 
8.   Rozpočtové opatření č.2/2012:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 2/2012. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 442 000,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
 
9.  JMK – informace o zákazu konzumace lihovin:  
Starosta informoval o dopise z Kanceláře hejtmana Jihomo-
ravského kraje, kterým se vyzývají občané, aby nekonzumo-
vali lihoviny a destiláty s nejistým původem. Jihomoravský 
kraj také zajistil pro občany bezplatné testování lihovin a 

destilátů. Kontaktní údaje jsou uvedeny na www.kr-jihomo-
ravsky.cz.

 
10. MV ČR – informace k novele zák. o místních poplatcích:
Starosta informoval o novele zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích „za odpad“ dle §10b. Obec musí vypracovat novou 
vyhlášku o místních poplatcích. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá Finančnímu výboru vypracovat návrh 
vyhlášky o místních poplatcích, v souladu s novelou č.174/2012 
Sb., zák. č. 565/1990 Sb., v termínu do 30. 11. 2012.  

       
11. VaK Vyškov – rámcová dohoda financování ČOV a kanali 

zace Otnice:
Zastupitelé projednali návrh „Rámcové dohody“ o upsání akcií 
při zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a ka-
nalizace, Vyškov a.s. 
Spoluúčast obce na financování projektu (ČOV a kanalizace 
Otnice) je tvořena podílem 50 % nákladů projektu po odečtení 
podpory z Fondu soudržnosti a podpory ze SFŽP ČR.  Předpo-
kládaná výše podílu obce cca 10 mil. Kč.
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh „Rámcové dohody“ a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem.    

12. Smlouva o dílo – Ing. Matyáš, Lovčičky:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o dílo s Ing. L. Matyášem 
Lovčičky 183, na vypracování projektové dokumentace chod-
níků a lávky přes potok u hasičky. Součástí nabídky je i vyřízení 
stavebního povolení.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s  Ing. L. Matyášem 
Lovčičky 183.

 
13. Plánovací smlouva – Prostavby Real a.s. Brno:
Zastupitelé projednali návrh Plánovací smlouvy mezi obcí a f. 
Prostavby Real a.s. Brno. Smlouva řeší financování technické a 
dopravní infrastruktury v připravované výstavbě RD v lokalitě 
Pod Vodárnou. Inž. sítě v této fázi bude financovat a.s. Prostav-
by Real, obec je následně může odkoupit. Ing. Bubla oznámil 
podjatost k projednávanému bodu, hlasování se nezúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plánovací smlouvu s f. Prostavby Real 
a.s. Brno.
            
14.  Přezkum hospodaření obce v r .2012:
Dle sdělení Jihomoravského krajského úřadu, se přezkum hos-
podaření obce (předaudit), uskuteční ve dnech 26.−27. 9. 2012. 
K auditu je nutno předložit i knihy zápisů kontrolního a finanč-
ního výboru
 
15. Žehnání zvonů dne 16. 9. 2012:
Starosta vyhodnotil průběh akce „Žehnání zvonů“ uspořádané 

Z p r á v a  o   č i n n o s t i  Z a s t u p i t e l s t v a
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v neděli 16. 9.2 012. Dle odezvy zúčastněných se akce vydařila. 
Na tomto hodnocení se shodli i zastupitelé.  
 
Různé, interpelace: 
-  Starosta informoval o vloupání do základní školy v noci 6. 

9. 2012. Je vyzvána firma na zpracování nabídky k zabezpe-
čení školy. 

 
ŘÍJEN -  8. 10. 2012

    
2. Kontrola minulého zápisu:
- Bod č. 14 – zastupitelé vzali na vědomí zápis z dílčího pře-

zkoumání hospodaření obce za rok 2012, kterou provedli 
pracovníci JMK. Zjištěna závada v chybném zápisu PD do 
pokladní knihy. Oprava zápisu bude provedena.

 3.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Prostavby Real Brno – Rozhodnutí č. 41/2012, stav. povole-

ní infrastruktury
b)  Prostavby Real Brno – Rozhodnutí č. 196/2012, novostavba 

RD
c)  J. Vymazalová 14 – Souhlas č. 42/2012 se stavební úpravou 

RD 14
d)  Ing. T. Plaček 461 – zahájení stav. řízení na přístavbu RD 

461
 4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
-  R. Sloup 330 – Rozhodnutí kterým se povoluje prodloužení 

vod. a kanal. řadu.
 
5. MěÚ Slavkov – odbor dopravy a SH:
-  Prostavby Real  Brno – stav. povolení, SO 17 – komunikace, 

Pod Vodárnou. 
 
6. Jihomoravský kraj – odbor ŽP: 
-  Beton Brož 484 – souhlasné stanovisko k  výstavbě linky 

MASA + plochy
 
7.  Schválení přijatých faktur:
a)  J. Sokol Bošovice – Fa:12260, údržba a oprava kopírky
b)  Respono Vyškov – Fa: 2312350020, likvidace odpadů ze SD 

Otnice
c)  Act Vyškov – Fa: 12010119, oprava sekací techniky
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
 
8.  Žádost manželů Blechových o pronájem sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost manželů Blechových Lovčičky o 
pronájem sálu Dělnického domu za účelem uspořádání oldies 
párty. Volné termíny jsou 3. 11. nebo 10. 11. Cena za pronájem 
3,5 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu Dělnického domu man-
želům Blechovým ve volném termínu. Cena jednodenního 
pronájmu je 3,5 tis. Kč.            
       
9. Žádost TJ Sokol o výpůjčku sálu DD:  
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu 
Dělnického domu na den 13. 10. 2012, za účelem pořádání 
Babských hodů.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu TJ 
Sokol Otnice dne 13. 10. 2012.     
             
 
10.  Dopis od MS Hubert Otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí děkovný dopis od předsedy Mys-
liveckého sdružení Hubert Otnice, za podporu obce v  rámci 
procesu schvalování uživatele místní honitby.
 
11. Rostěnice a.s. – smlouva o smlouvě budoucí:
Zastupitelstvo projednalo dopis od a.s. Rostěnice, o návrhu 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s   a.s. Rostěnice, na pro-
nájem obecních pozemků po provedených pozemkových úpra-
vách v k. ú. Lovčičky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o nájmu zemědělských pozemků“ v k. ú. Lovčičky s a.s. 
Rostěnice č. p. 47, za podmínek uvedených v návrhu.  

12.  Darování pozemků – Majorová Anna:
Zastupitelé projednali nabídku Anny Majorové Otnice 504 na 
darování pozemků v k. ú. Otnice vedených na LV 923 (mimo p. 
č. 1513) a na LV 575.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijmout pozemky vedené na 
LV 923 a 575 v k. ú. Otnice, darem.    
           
 
13. Darování pozemků – Obrová Alena:
Zastupitelé projednali nabídku Aleny Obrové Votice na daro-
vání pozemků v k. ú. Otnice vedených na LV 989 (mimo p. č. 
1509).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1344/35, 5121 a 
5122 v k. ú. Otnice, darem od Aleny Obrové 259 01 Votice, Me-
licharova 863.        
 
14. Oprava chodníku za DD ke Kasínu:
Zastupitelé se zabývali stavem chodníku za Dělnickým domem 
ke Kasínu. Bylo navrženo opravit stávající chodník v místě po-
škození předlážděním a dále odbagrovat vedle chodníku zemi-
nu do hloubky  cca 10 cm a dosypat asfaltovým recyklátem. 
Větší opravy se provádět nebudou.          
 
15. Základní škola – nabídka zabezpečení:
Starosta předložil nabídku f. Datel plus Brno na elektrickou 
zabezpečovací signalizaci do základní školy. Zastupitelé se roz-
hodli pro bezdrátovou variantu z  důvodu rozlehlosti budovy 
školy. Předpokládaná cena cca 42 tis. Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Datel Plus Brno na instalaci 
elektrické bezdrátové zabezpečovací signalizace do Základní 
školy Otnice.              
 
16. Nabídka f. IKA Brno – střed obce:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. IKA Brno na zpracová-
ní realizační dokumentace úpravy středu obce. Dokumentace 
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bude použita pro podání žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod a 
také pro výběr dodavatele stavby. Nabídková cena 80 400,- Kč. 
Termín dodání 5 týdnů.
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. IKA Brno, s.r.o. na 
zhotovení realizační dokumentace středu obce.  
  
17.  Nabídka f. Renards – zateplení MŠ:
Starosta informoval zastupitelstvo, že žádost obce o dotaci na za-
teplení mateřské školy byla řídícím výborem SFŽP doporučena 
ministrovi ŽP k podpisu a realizaci. Celkové náklady 5 303 249,- 
Kč. Dotace 1 982 119,- Kč. Vlastní zdroje 3 321 130,- Kč.
Zastupitelé následně projednali nabídku f. Renards Brno na za-
jištění administrace průběhu realizace projektu (Dotační ma-
nagement) a nabídku f. Renards protender Brno na zajištění 
výběrového řízení dodavatele stavby.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Mandátní smlouvu s firmou RENARDS, s.r.o. Brno na za-

jištění dotačního managementu akce „Zlepšení energetic-
kých vlastností mateřské školy v obci Otnice“

b) Mandátní smlouvu s f. RENARDS protender, s.r.o. Brno na za-
jištění výběrového řízení na dodavatele stavby „Zlepšení ener-
getických vlastností mateřské školy v obci Otnice“.  

18. Chodník + lávka – výběr dodavatele:

Zastupitelé projednali nabídky na vybudování nového chod-
níku od autobusové zastávky u Markového k  parku sv. Jana 
Nepomuckého. Nabídky jsou na zemní práce bez lávky přes 
potok. Ing. Bubla oznámil podjatost k bodu a) a hlasování se 
nezúčastnil.
Dále zastupitelstvo projednalo nabídky na zhotovení a montáž 
nové lávky přes otnický potok u bývalé hasičky, dle projektové 
dokumentace Ing. Matyáše Lovčičky.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Prostavby a.s. Brno na 

zhotovení nového chodníku. Nabídková cena 103 216,- Kč. 
            

b)  Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. M. Tichého Otnice 223, 
na zhotovení a montáž nové lávky přes otnický potok. Na-
bídková cena 180 600,- Kč.

         
19. Úprava věžních hodin:
Instalací nových zvonů bude nutné oddělit „odbíjení“ hodin 
od vyzvánění zvonů. Odborný hodinář p. Kocourek doporučil 
instalovat nový tzv. „cimbál“ který bude odbíjet celou hodinu. 
Na odbíjení čtvrtek hodin, bude použit cimbál současný. Návrh 
na velikost a tón nového cimbálu bude konzultován s p. Jandou 
(kampanologem). Předpokládané náklady cca 30 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh řešení na oddělené odbíjení hodin 
od vyzvánění zvonů a objednání nového „cimbálu“.    

20.  Žádost Otnického SADu o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu 
Dělnického domu na den 28. 10. 2012, za účelem uspořádání 
divadelního představení.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu o.s. 
Otnický SAD, dne 28. 10. 2012.    
  
Různé, interpelace: 
- Pan Havelka informoval o Územní výstavě ve Slavkově 

(22.−23. 9. 2012), kde Zahrádkáři Otnice prezentovali naši 
obec. 

29. 10. 2012
    
2.  Kontrola minulého zápisu:
– Bod č. 14 – chodník za Dělnickým domem, zatím nebylo 

provedeno
-         Bod č. 16 – zástupce f. IKA Brno dne 23. 10. 2012 oficielně 

oznámil, že kancelář nemá kapacitu na zpracování provádě-
cí dokumentace úprav středu obce. Obec se má obrátit na 
jinou projekční kancelář.

 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Manželé Řípovi 141 – Souhlas č.1 15/2012, novostavba RD
b) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č. 144/2012, přístavba 

MŠ
c) Obec Otnice – vyjádření k záměru výstavby chodníku a lávky
d) HDP Trading Otnice 53 – závěr. kontr. prohlídka, Trafosta-

nice 22/04 kV
e) Beton Brož 484 – kontrolní prohlídka zám. dílny a skladu 

olejů + opatření
 
4. MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
-  Obec Otnice – Kolaudační souhlas, prodloužení vod. řadu 

ke SD odpadů
 
5. Jihomoravský kraj – odbor ŽP: 
- VaK Vyškov – zahájení spr. řízení o změnu provozovaného 

majetku Otnice
 6. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 312110311, svoz TKO za III. Q. 2012
b) Respono Vyškov – Fa: 2312350023, likvidace odpadů ze SD 

Otnice
c) REEX Modřice – Fa: 212114, tisk zpravodaje č. 49
d) V. Mekyska Brno – Fa: 111/12, grafické zpracování zpravo-

daje č. 49
e) V. Kocourek Křenovice – Fa: 1201022, oprava věžních ho-

din
f) J. Rybníček Silůvky – Paragon č. 11. natáčení akce Babské 

hody 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.

7. Jihomoravský kraj – kontrola na SD odpadů:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol o provedené kon-
trole“ na základě ustanovení §78 odst. 2 písm. a) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech.
Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje.
Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 
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8. Výbor ŽP:
-  p. Staňová J. 390 – žádost o povolení vykácení dvou jehlič-

nanů před RD 390
 
9.  Výsledky voleb do zastupitelstva JMK:  
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky voleb v  obci Otnice do 
zastupitelstva Jihomoravského kraje.
  1.  KDU ČSL 119 hlasů 26,8 % 
  2.  ČSSD 100 22,5
  3.  KSČM  96 21,6
  4.  ODS  35 7,8
  5.  TOP 09 a Starostové 17 3,8 
  6.  Sdružení nestraníků 16 3,6
  7.  Nezávislí 13 2,9
  8.  Moravané 12 2,7
  9.   Strana zelených 12 2,7
10.  Zemanovci 7 1,5
11.  Pirátská strana   6  1,3
12.  Dělnická strana   4 0,9
13.  Str. svobodných obč. 3 0,6
14.  Volte pravý blok   2 0,4
15.  Věci veřejné  1  0,2
16   Suverenita 1 0,2
 
10. ZŠ – otevření další třídy školní družiny:
Zastupitelé projednali žádost ředitele Základní školy Otnice, o 
souhlas zřizovatele s podáním žádosti o zápis změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení, k otevření druhé 
třídy školní družiny a zvýšení nejvyššího povoleného žáků z 25 
na 50, s účinností od 1. 2. 2013.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o zápis změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
školské zařízení – školní družina, jejíž činnost vykonává 
přísp. organizace Základní škola a Mateřská škola Otnice

b) Schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků z 25 
na 50 s účinností od 1. 2. 2013.

c) Pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Otnice, 
Mgr. Hynka Zavřela k podání výše uvedené žádosti Kraj-
skému úřadu Jihomoravského kraje.

                                  
11. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o příspěvek 
na proplacení hudby na akci Babské hody konané dne 13. 10. 
2012, ve výši  21 000,- Kč. Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 21 000,- Kč 
pro TJ Sokol Otnice.     
                                
 
12. Město Slavkov – veřejnoprávní smlouva:
Zastupitelé projednali návrh veřejnoprávní smlouvy s městem 
Slavkov u Brna, o zabezpečení provedení zápisů údajů do regis-
tru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Slav-
kov u Brna o zabezpečení provedení zápisů údajů do registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí.   

13. JMK – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh Darovací smlouvy s  Jihomorav-
ským krajem na přijetí peněžitého daru ve výši 85 000,- Kč, za 
získání Modré stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 
85 000,- Kč, od Jihomoravského kraje.   
  
14. Přijetí pozemků darem od p. Majorové:
Zastupitelé projednali nabídku p. Majorové Otnice 504 na da-
rování pozemků obci Otnice. Jedná se o osm pozemků v k. ú. 
Otnice.          
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem od p. Anny 
Majorové Lipová 504 Otnice. Jedná se o pozemky v k. ú. Otni-
ce, parcelní čísla: 1344/8, 2773, 2960, 3740, 3788, 3790, 4324 a 
4338. Náklady spojené s převodem hradí obec Otnice. 
 
15. Přijetí pozemků darem od p. Bartoňové:
Zastupitelé projednali nabídku Anežky Bartoňové Telč na da-
rování pozemků obci Otnice. Jedná se o dva pozemky v k. ú. 
Otnice.          
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem od Anežky 
Bartoňové Radkovská 452, Telč. Jedná se o pozemky v k. ú. Ot-
nice, parcelní čísla: 5145 a 5146. Náklady spojené s převodem 
hradí obec Otnice.  
 
16. MŠ zateplení – nabídka Ing. Němce:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Ing. Martina Němce na vy-
pracování dokumentace pro provádění stavby na akci „Zlep-
šení energetických vlastností mateřské školy v  obci Otnice“. 
Dokumentace je nutná pro výběr dodavatele stavby.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing. M. Němce na vypraco-
vání projektové dokumentace pro provádění stavby „Zlepšení 
energetických vlastností mateřské školy v obci Otnice“. 
                                  
 
17.  Výsadba dřevin u ČOV:
Starosta informoval zastupitelstvo o nabídce Ing. M. Petlá-
ka Milešovice, na vysázení stromů k  čistírně odpadních vod 
(ČOV). Jednalo by se o stromy vysoké 2,5 – 3,5 m, včetně 
ochrany. Celkové náklady 5 200,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výsadbu stromů okolo ČOV, kterou 
zajistí ing. M. Petlák Milešovice takto:
7 líp, 3 olše a 3 javory.                    
 
18. Stížnost p. J. Hlaváčka Lovčičky:
Zastupitelé vzali na vědomí stížnost p. J. Hlaváčka Lovčičky 
152, ve věci pozemků a jejích užívání v bývalé cihelně. Stížnost 
byla adresována obci Lovčičky. Společné projednání stížnosti 
se uskutečnilo dne 15. 10. 2012 na místě samém, za účasti Ing. 
Hrozková, Prokop P., Muric P. a Hlaváček J.
Z  jednání byl proveden zápis, se kterým všichni zúčastnění 
souhlasili.  
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 19. Dopis z Domova sv. Josefa v Žírči:
Zastupitelé vzali na vědomí dopis zástupce ředitele pro zdra-
votní a sociální služby v Domově sv. Josefa v Žírči, ve kterém 
vyslovuje prosbu o finanční příspěvek na provoz Domova.
Vzhledem k tomu, že se v tomto zařízení nenachází žádný z ob-
čanů naší obce a i vzhledem k připravovaným investicím, bylo 
rozhodnuto finanční příspěvek neposílat.  
 
20.  Knihovna – výměna knihovního systému:
Zastupitelé se zabývali výměnou zastaralého výpůjčního 
systému,  (v programu DOS), v obecní knihovně. Doporuče-
né systémy z knihovny Karla Dvořáčka Vyškov jsou značně 
drahé. Bude prověřeno, jaký systém používají v knihovnách 
okolní obce, a následně zastupitelstvo rozhodne o dalším 
postupu.
 
21. Úpravy středu obce – nabídka Ing. arch. Waltra:
Vzhledem k  tomu, že firma IKA Brno odmítla vypracovat 
prováděcí projekt na úpravy náměstí, obec oslovila projekč-
ní kancelář Ing. arch. Waltra Brno.
V  měsíci prosinci bude vypsána poslední výzva na podání 
žádosti o dotaci z ROP, osa 3.3.  Je nutné vypracovat projek-
tovou dokumentaci pro provedení stavby a zpracovat žádost 
o dotaci. Ing. arch. Waltr předložil nabídku na vypracování 
kompletní projektové dokumentace úprav středu obce, kte-
rou zastupitelstvo projednalo. Náklady 120 tis. + DPH.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo ruší svoje usnesení č. 16 ze dne 8. 10. 2012, 
ve věci nabídky firmy IKA Brno, na projektovou dokumen-
taci středu obce.
b) Zastupitelstvo schvaluje nabídku projekční kanceláře ing. 
arch. Waltra Brno na vypracování realizační dokumentace 
včetně položkového rozpočtu akce „Úpravy středu obce Ot-
nice“. 
 
Různé, interpelace:  Nebyly vzneseny. 

LISTOPAD - 19. 11. 2012
    
2. Žádost občanů ul. Pod Vodárnou:
Na jednání ZO se dostavila část občanů ulice Pod Vodárnou 
a předložila požadavek na řešení logistiky v průběhu výstav-
by infrastruktury a nových domků (Pod Vodárnou II). Dále 
vznesli požadavek na vybudování propojovací komunikace 
z  ulice Milešovská – ul. Pod Vodárnou a následného řeše-
ní dopravní obslužnosti území jednosměrným značením. 
K předloženým požadavkům proběhla diskuze, do které se 
zapojili přítomní občané a členové zastupitelstva. Starosta 
uzavřel diskuzi s  tím, že logistiku v  průběhu výstavby no-
vých RD bude řešit s dodavatelskou firmou a Obecní úřad 
bude průběh výstavby monitorovat. Požadavek na vybudo-
vání spojovací komunikace, ale i projektové dokumentace, 
z finančních důvodů odmítl. 

3. Kontrola minulého zápisu:
Bod č. 17 – výsadba dřevin u ČOV byla provedena dne 7. 11. 
2012

Bod č. 20 – nový knihovní systém se řeší, obec jedná s RNDr. 
Mohlem o instalaci jeho programu do obecní knihovny. Před-
pokl. náklady 8 tis. Kč.
 4.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Základní škola Otnice – vyjádření k záměru navýšení kapa-

city školní družiny
b)  Obec Otnice – zahájení řízení o prodloužení stavebního 

povolení středu obce
c)  Janepa Brno – závěrečná kontrolní prohlídka skladovací 

haly
d)  HDP Trading Otnice 53 – Kolaudační souhlas č.161/2012, 

trafostanice 
e)  Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 46/2012, veřejná vyhláška, 

linka MASA

5.  MěÚ Židlochovice – ÚP Těšany:
-  Obec Těšany – oznámení o vydání územního plánu opatře-

ním obecné povahy

6.  Jihomoravský kraj – odbor ŽP: 
-  VaK Vyškov – Rozhodnutí, kterým se mění pov. k provozo-

váním kanalizace

7.  Schválení přijatých faktur:
a)  Respono Vyškov – Fa: 20120431, likvidace odpadu ze hřbi-

tova
b)  Respono Vyškov – Fa: 2312350027, likvidace odpadů ze SD 

Otnice
c)  Perspekta Brno – Fa: 7120088, výzbroj pro zásahovou jed-

notku SDH
d)  M. Prosová 323 – Fa: 2312, posypová sůl
e)  V. Kocourek Křenovice – Fa: 1201024, oprava věžních ho-

din
f)  M. Petlák Milešovice – Fa: 8/12, výsadba dřevin u ČOV
g)  Artory Šumperk – Fa: 112147, projektový management III 

etapa, hřiště
h)  Renards Brno – Fa: 1120136, závěrečné vyúčtování, Sběrný 

dvůr odpadů
i)  V. Bláha 179 – Fa: 26/2012, výměna radiátoru topení na 

radnici
j)  EEIKA Sokolnice – Fa: 130100170, oprava veřejného osvět-

lení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápi-
su.        

8.   Inventury k 31. 12. 2012:
Místostarosta předložil složení dílčích inventarizačních komi-
sí. Fyzickou inventuru je nutné provézt k 31. 12. 2012. Složení 
komisí je přílohou zápisu.
 
9.  Výbor ŽP:
-  S. Beránková 417 – žádost o povolení vykácení smrku před 

RD 417
-  D. Müllerová 81 - žádost o povolení vykácení stříbr. smrku 

před RD 81
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-  Manželé Bublovi 410 - žádost o povolení vykácení modřínu 
před RD 410

 10.  Rozpočtové opatření č. 3/2012:  
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 3/2012. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 1.321.600,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2012.  

11. ZŠ a MŠ Otnice – materiály školy:
Zastupitelé vzali na vědomí:
Výroční zprávu o činnostech základní školy ve školním roce 
2011/2012
V noci z 31. 10. na 1. 11. 2012, opět došlo ke vloupání do 
školy. Škoda byla způsobena na výdejních automatech.
Zabezpečovací zařízení již bylo nainstalováno. 
 
12. Žádost o.s. Otnický SAD o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost  o.s. Otnický SAD o fi-
nanční příspěvek na činnost sdružení ve výši 10 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- 
Kč, pro občanské sdružení Otnický SAD.   
                               
13. E.ON – věcné břemeno NN, lokalita Pod Vodárnou:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ s E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice, s názvem „Otnice, kabel 
NN lok. 30xRD Prostavby. Jedná se o pozemky p. č. 994/61, 
994/2, 994/39, 994/78 a 10002 v k. ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice, na akci „Otnice kabel NN lok. 
30xRD Prostavby“.                  
 
14. Záměr výkupu pozemku p. č. 1652/2:
Zastupitelé projednali návrh na odkoupení pozemku p. 
č.1652/2 o výměře 492 m2. Na tomto pozemku hodlá Mys-
livecké sdružení Hubert Otnice umístit sochu sv. Huberta, 
patrona myslivců. Pozemek se nachází v Poltni.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemku p. 
č. 1652/2 o výměře 492 m2.    
                        
15. Retardéry na ul. Severní:
Zastupitelé se zabývali problémem s  plastovými retardéry 
umístěné na ul. Severní. Upevňující šrouby se neustále po-
volují a před RD 514 již chybí 2 ks retardérů.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje stavební úpravu retardéru před RD 
514. Plastový retardér bude nahrazen pevným ze zámkové 
dlažby. Záměr bude zapracován do plánu akcí na rok 2013. 
Retardér před RD 525 bude řešen ve vazbě na obytnou zónu 
ul. Pod Vodárnou.     
                            
16. MAS Za humnama - informace:
Zastupitelé vzali na vědomí písemnou informaci předsedy 

Občanského sdružení MAS Za humnama o činnosti a zámě-
rech na r. 2013-2015. Provozní náklady na roky 2013 a 2014 
by měli být financovány z příspěvků obcí. Výše příspěvku je 
navržena na 10,- Kč/obyvatele/rok.             

17. Respono a.s. – ceny na rok 2013:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení a.s. Respono Vyškov 
o výši cen za služby v r. 2013.  Ceny za služby (bez DPH) se 
nemění a zůstávají na úrovni r. 2012.

18. MŠ Otnice – úspora na vytápění:
Po ročním provozu nové kotelny v budově Mateřské školy Ot-
nice a podle fakturace za plyn, byla zjištěna úspora cca 8 tis. m3 
plynu. Stará kotelna měla spotřebu cca 28 tis. m3 plynu ročně, 
nová pak jen cca 20 tis. m3. V korunách činí úspora cca 100 tis. 
Kč.  
19. Modrá stuha – odměna od MMR ČR:
Za Modrou stuhu v  rámci soutěže v  Jihomoravském kraji by 
mohla obec získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
ve výši 600 tis. Kč. O peníze lze požádat podáním dobrého pro-
jektu a zajistit dofinancování (min 20 %). V diskuzi bylo navr-
ženo, v rámci úspor energií, připravit projekt na výměnu oken, 
rozvodů topení a radiátorů na Dělnickém domě a rekonstrukci 
rozvodů topení na Katolickém domě. Předpokládaná výše in-
vestice včetně spolufinancování 900 tis. Kč.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr vypracování projektu a podání 
žádosti o dotaci za obdrženou Modrou stuhu na výše uvedené 
stavební akce. Záměry budou zapracovány do plánu akcí na r. 
2013.                               

20. Rozpočet DSO Politaví:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu DSO Politaví na rok 
2013.
Příjmy:  671 100,- Kč
Výdaje:  671 100,- Kč 
21.  Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení  Otnický 
SAD o výpůjčku sálu dělnického domu na:
8. 12. 2012 – andělská show
16. 12. 2012 – divadelní představení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku 
sálu dělnického domu na 8.12 a 16. 12. 2012.  
                              

Různé, interpelace:  
Zpívání u vánočního stromu se uskuteční v  sobotu 15. 12. 
2012 v 17,00 hod., ozvučení zajistí místostarosta Pavel Mu-
ric.
Ve středu dne 19. 12. navštíví děti mateřské školy obecní 
knihovnu.
Předseda MO Zahrádkářů p. Havelka informoval o akci 
„Ukázka řemesel“, spojenou se zabíjačkou. Akce se konala 
na Dělnickém domě 17. 11. 2012. Platících návštěvníků 350.
Vánoční koncert se uskuteční v  neděli 2. 12. 2012 v  15.00 
hod. Hraje kapela Sobůláci.
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••	starostovy	starosti	••
Rok 2012 ukrajuje poslední 

dny ze svého kalendáře. Jaký byl 
z  pohledu dění v obci, co při-
nesl nového?  Dá se říci, že byl 
celkem klidný. Pro děti, mládež 
a maminky byly nainstalovány 
nové hrací prvky do ulice Nová 
a u fotbalového hřiště. Materi-
ál je tvrdé akátové dřevo, tak 
by měl něco vydržet. Na mostě 
v  Chaloupkách bylo vyměně-
no zábradlí, ve škole opravena 
umývárna pro sportovce, nová 
vrata na Katolickém domě a ke 
konci roku ještě nový chodník 
s lávkou k parku sv. Jana Nepo-
muckého.

Lze říci s  trochou nadsázky, 
takové menší údržbářské prá-
ce. Důležitá akce, tj. vyčištění 
otnického potoka se neustále 
odsouvala. Věci se však daly 
do pohybu a Povodí Moravy 
již vybralo dodavatelskou fir-
mu (Sates Morava z Valašského 
Meziříčí), která začne s  čiště-
ním 7. ledna 2013. Hotovo by 
mělo být do konce února. Vě-
řím, že počasí dovolí nasazení 
veškeré techniky a nenastanou 

větší problémy. Obec se bude 
snažit jak dodavateli, tak inves-
torovi vyjít maximálně vstříc. 
V  letošním roce jsme počítali 
s tím, že budou zahájeny práce 
na komplexních pozemkových 
úpravách. Bohužel, celá záleži-
tost již více jak rok leží u Úřadu 
na ochranu hospodářské soutě-
že a nikdo neví, kdy bude roz-
hodnuto. Na dopis obce úřad 
nereagoval.

Největší událostí bylo získání 
Modré stuhy v  soutěži Vesni-
ce roku Jihomoravského kraje. 
Ještě jednou děkuji všem obča-
nům, spolkům a organizacím, 
kteří se o Modrou stuhu zaslou-
žili. Náš úspěch podtrhuje i to, 
že Tvarožná Lhota, která nás 
porazila, skončila v celostátním 
kole na druhém místě. Oceněné 
obce mohou žádat o dotaci na 
Ministerstvu pro místní rozvoj. 
Za Modrou stuhu, když je dob-
rý projekt, lze obdržet až 600 
tis. Kč. Podíl vlastních zdrojů je 
minimálně 20 %. Připravujeme 
žádost o dotaci na rekonstrukci 
dělnického domu, zaměřenou 

na úsporu energií, tj. výměnu 
starých netěsnících oken za 
plastová a rekonstrukci tope-
ní.   

Investic, a to nemalých, při-
pravujeme na rok 2013 více. V 
základní škole budou plynové 
kotle z  roku 1997 vyměněny 
za tepelná plynová čerpadla a 
budou rekonstruovány rozvody 
topení. Předpokládané nákla-
dy asi 6 mil. Kč. Termín akce, 
červen až srpen.  Další investič-
ní akcí je kompletní zateplení 
mateřské školy. Předpokládané 
náklady 5,5 mil. Kč. Termín 
plnění květen až srpen. Vzhle-
dem k tomu, že tyto akce budou 
financovány z  národních, ale 
hlavně evropských peněz, nelze 
jakoukoliv přípravu podcenit. 
Systém přípravy akcí, veřejných 
zakázek, ale i profinancování je 
velmi náročný.

V současné době finišují pro-
jektové práce na prováděcím 
projektu úprav středu obce. 
Regionální rada soudržnosti 
Jihovýchod sice vypsala posled-
ní výzvu v  ose 3.3, tj. úpravy 

venkovských sídel, ale finanční 
alokace je pouze 110 mil. Kč. 
Když vezmeme v úvahu, že tyto 
peníze se budou dělit i pro kraj 
Vysočina a výzva je rozdělena 
na projekty pro mateřské školy 
i veřejná prostranství, pak je 
otázkou, zda je vůbec šance do-
taci získat?  Uzávěrka přihlášek 
je v únoru 2013. Pokud by naše 
žádost byla úspěšná, pak její re-
alizace by se mohla uskutečnit 
v roce 2014.

Pevně doufám, že se v  příš-
tím roce již rozjedou také kom-
plexní pozemkové úpravy.

Připravované investiční zá-
měry budou projednávat jak 
příslušné výbory, tak zastupi-
telstvo obce. Návrh rozpočtu 
a plán akcí na rok 2013 bude 
předložen veřejnosti na zasedá-
ní v březnu, kdy již budou zná-
my výsledky hospodaření roku 
2012.    

Věřím, že společnými sila-
mi se podaří veškeré záměry 
zvládnout tak, jak se podařily i 
ty v minulosti.

Pavel Prokop, starosta

Vážení spoluobčané,

uzavíráme další rok života naší obce. 
Každý z nás na něj bude ve svých 
vzpomínkách vzpomínat různě. Pro 
někoho byl dobrý a vše se mu dařilo, jiný 
měl starosti a problémy, pro někoho bude 
smutný. To vše patří k životu, který žijeme 
společně vedle sebe, jako dobří sousedé.
Dovolte, abych nejen jménem svým, 
ale také jménem zastupitelstva obce 
a zaměstnanců obecního úřadu, popřál 
požehnané vánoční svátky v rodinném 
kruhu, pohodu a klid.
Do nového roku 2013 všechno nejlepší, 
pevné zdraví, úspěch v osobním 
i pracovním životě.
Naší obci pak, aby se nám v ní společně 
dobře žilo.

  Pavel Prokop
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obecní úř ad informuje
• POPLATKY
Poplatky za odvoz směsného komunálního 
odpadu (500 Kč/os./rok) a psy (100 Kč) na 
1. pololetí 2012 můžete uhradit v kancelá-
ři Jany Pavlovcové na obecním úřadě od 2. 
ledna 2013. Firma RESPONO a.s. bude do-
movní odpad vyvážet bez známky do konce 
března 2013.

• PODĚKOVÁNÍ
Ve středu 10. října 2012 proběhl po obci 
sběr papíru. Celkem se posbíralo 3 480 kg 
starého papíru, za který obec dostala 3 480 
Kč. Výtěžek byl věnován dětem do ZŠ na 
nové učebnice.

• V  SObOTu 24. LISTOPADu 2012 se 
v dělnickém domě uskutečnila humanitár-
ní sbírka ošacení a jiných potřeb pro Dia-
konii Broumov. Za všechny přinesené věci 
děkujeme.

• NOVÉ STROMKY 
V listopadu byla 
provedena v naší 
obci výsadba 13 
kusů stromků: 3 
olše, 7 líp srdčitých 
a 3 javory klen. 
Stromky byly vysá-
zeny v lokalitě před 
čističkou odpadních 
vod Miroslavem 
Petlákem z Milešo-
vic, který stromky 
dodával. Peníze na 
nákup a výsadbu 
stromků  ke zlepšení 

životního prostředí v obci Otnice byly pou-
žity z rozpočtu obce.

• PROVOZ SbĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr bude na 2. svátek vánoční – 
26. prosince 2012 uzavřen. Provozní doba 
ve středu a v  sobotu zůstává i nadále beze 
změn.

• VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit nejpozději do 31. 
12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro 
jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají 
platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 
119/2012 Sb.)
Více na www.vymentesiridicak.cz

Otnice v knihách
Na obecním úřadě u Jany Pavlovcové si můžete zakoupit knihy, které 
vyšly o naší obci. Zároveň také různé brožurky a pohlednice. Pokud 
vám některá z  knih ve vaší sbírce chybí, neváhejte si ji pořídit, třeba 
jako dárek pro potěšení ať už sami sobě nebo někomu blízkému k Vá-
nocům.

OTNICE V PROMĚNÁCH ČASu 
Kolektiv autorů 
Cena: 250,-
Otnice ve fotografii
Kolektiv autorů
Cena: 200,- 

NA DObRÉ HODINCE 
V OTNICÍCH
Marta Králová

Cena: 135,- 

Z MINuLOSTI OTNIC
Kolektiv autorů        
Cena:  135,- 

MONAKO
Vilém Mrštík 

Cena 50,-
ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ   
Setkávání minulosti s přítomností
Kolektiv autorů
Cena: 100,-

•  ZÁSObNÍKY NA POSYP
Zaměstnanci obce vyrobili zásobníky na po-
sypový materiál, který může posloužit našim 
občanům v zimním období. Zásobníky byly 
umístěny v ulici Na Kopci a Za Drahy v uličce 
přes kopec k dělnickému domu.

• NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE
Naše obec získala dotaci z Jihomoravské-

ho kraje přes region „Cézava“ na nákup 12 
kusů nových odpadkových košů. Odpadko-
vé koše byly rozmístěny v říjnu po obci.

• POSuN OZNAČENÍ ObYTNÉ ZÓNY
Z důvodu častých stížností na neukázněnost 
řidičů byla cedule označující obytnou zónu 
posunuta od vodárny na začátek ulice Lipo-
vá. Upozorňujeme řidiče, že již v tomto místě 
platí povolená rychlost 30 km/hod.

Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze tak učinit dvěma způsoby.
Hotově – peníze předat na farním úřadě Pavlu Buchtovi, který vám vystaví potvrzení o předané částce, nebo na obecním úřadě

u Jany Pavlovcové. Obec vystaví potvrzení o přijatém daru a peníze předá farnosti.
bezhotovostně – lze zaslat peníze na zvláštní účet zřízený Farností Otnice, který slouží jen pro sbírku na zvony:

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

Prokopa. Potvrzení o daru lze uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu.

i n F o r M a c E 	 p r o 	 d á r c E
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Většina z nás má ještě v živé paměti loňský 
25. listopad. Byl to velmi mrazivý den a od sa-
mého rána nesliboval, co se počasí týče, žádný 
krásný den. Na tento den jistě nevzpomínají 
jen žáci základní školy, odění do  otnických 
krojů, promrzlí ten den až na  kost, ale jistě 
všichni, kteří se zúčastnili slavnostního oteví-
rání tří velkých projektů – čistírny odpadních 
vod, sběrného dvora odpadů a nové hasičky. 
I přes nepřízeň počasí vzpomínáme na tento 
den rádi, protože byl pro obec velmi sváteč-
ní. Tato místa oslavila rok své činnosti a my se 
ptáme, co je po roce na těchto třech místech 
nového.

Na  pár otázek týkajících se provozu čis-
tírny odpadních vod jsem se zeptala ve-
doucího provozu Vodovodů a  kanalizací 
Vyškov střediska Slavkov u brna – bučovice 
Valdemara Lifky.

Čistírna odpadních vod v Otnicích je již 
více jak rok v trvalém provozu. Zvládá čis-
tírna vše sama?

Před uvedením do  trvalého provozu byla 
čistírna provozována v  tvz. zkušebním pro-
vozu, během kterého se odstraňovaly drobné 
nedostatky. Mimo vlastní čistírnu jsou v obci 
provozovány čtyři čerpací stanice, které pře-
čerpávají splašky do hlavních stok k ČOV.   

Jak získáváte z čistírny data o stavu vody?
ČOV a čerpací stanice jsou plně automati-

zované a data z těchto zařízení jsou přenášena 
na centrální dispečink do Vyškova,  kde je 24 
hodinová pohotovostní služba, která v přípa-
dě poruchy informuje poruchovou službu. 

Jak je čistírna kontrolována a dočkala se 
již nějaké větší kontroly?

V běžném pracovním týdnu jezdí naši pra-
covníci 3x týdně na  pravidelnou   kontrolu 
provozu ČOV a čerpacích stanic. V případě 
vydatnějších dešťových srážek automaticky 
vyjíždějí následující den. 7. prosince 2012 
byla na  čistírně kontrola z  inspekce život-
ní prostředí, která prověřovala předepsané 
technické a technologické parametry čistírny 
včetně plnění limitních hodnot na  odtoku 
z ČOV s výsledkem bez závad. Stanovisko in-
spekce životního prostředí mě osobně velice 
těší a musím poděkovat zaměstnancům stře-
diska Slavkov za příkladný přístup k provozo-
vání této ČOV. 

Co Vás osobně nebo čistírnu trápí? Vy-
skytly se již nějaké větší problémy?

K příležitosti ročního provozu ČOV v obci 
Otnice bych chtěl požádat občany o zamyšle-
ní nad otázkou, co patří a nepatří do kanali-
zace. Veškeré chemické látky, ropné produkty 
a tuky z vaření nám ničí čistící proces, a jeho 
obnovení je finančně nákladné a  časově 
zdlouhavé. Dále se potýkáme s  problémem 
hygienických vlhčených ubrousků, které nám 
ucpávají čerpadla a další technologická zaří-
zení. Z dalších věcí, které musíme vytahovat 
z čerpacích stanic, jsou např. plastové sáčky, 
plastové tašky (igelitky), dětské plastové hrač-
ky, pecky z ovoce, znehodnocené ovoce aj.    

O  novinkách ve  sběrném dvoře jsem si 
povídala s pracovníkem RESPONA Vyškov 
panem Petrem Havelkou.

Pane Havelko, co je za ten rok ve sběrném 
dvoře nového, kromě toho, že kontejnery 
a skladovací plochy již nejsou prázdné? Při-
bylo kromě odpadu něco nového, například 
ve vybavení dvora?

Díky Vám, Zdeňko, jsou viditelně označeny 
jednotlivé kontejnery. Velké cedule na každém 
kontejneru již od  vjezdové brány napovídají, 
ke kterému z nich s odpadem zamířit.

Předpokládám, že dvůr nejvíce využívají 
občané Otnic. Jaký je zájem občanů z okol-
ních obcí, pro které je sběrný dvůr také ur-
čen?

Ano, nejvíce a  opakovaně využívají dvůr 
Otničtí, ale také občané z  Milešovic a  Lov-
čiček. Občany z  Kobeřic a  Šaratic již jsou 
ve sběrném dvoře vídáni méně. Každou ote-
vírací dobu navštíví dvůr 15 až 35 zájemců, 
několikrát během dne.

Který odpad nejvíce občany doma tíží, 
čeho nejvíce ve dvoře přibývá?

Nejvíce objemný odpad, biologicky rozlo-
žitelný odpad, stavební suť, nebezpečný od-
pad, papír, sklo a kovy. Ze zpětného odběru 
EEZ nejvíce televizory, monitory, počítače, 
lednice a veškeré domácí spotřebiče, které již 
dosloužily.

Jaký mají občané přehled o  tom, který 
odpad kam mohou ve dvoře odložit?

Ukládání je řádně označeno, v  Otnickém 
zpravodaji vyšel i letáček s informacemi o tří-
dění odpadů ve  sběrném dvoře, přesto stále 
zákazníky o  uložení odpadu informuji, dů-
razně a opakovaně. 

už se nějaký zaplněný kontejner vyvážel? 
Ano, objemný odpad se vyváží každý mě-

síc, nebezpečný odpad se vyvážel již 6x, bio 
odpad 4x, papír a plasty se vyváží průběžně. 

ROk POtÉ
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A  také sklo se již vyváželo. Za  rok provozu 
sběrného dvora bylo odvezeno 58 kusů ledni-
ček a 59 kusů televizorů a 29 monitorů. Také 
klec s drobnou elektronikou byla odvezena.

Zaznamenal jste během toho roku také 
nějaké problémy, které jste musel řešit? 

O  Velikonocích praskl přívodní ventil 
ve stěně přívodu vody na WC. Protože nebyl 
provoz ve dvoře, voda zatopila správní budo-
vu. Jiné drobné problémy řešíme průběžně 
s obecním úřadem.

Nyní jedna otázka přímo na vás – než jste 
začal ve  dvoře pracovat, musel jste projít 
nějakými školeními o  provozu takového 
dvora? 

Ano, před zahájením provozu sběrného 
dvora v  Otnicích jsem absolvoval školení 
v RESPONU ve Vyškově a poté jsem zkušeb-
ně navštívil několik sběrných dvorů, které již 
byly v provozu, například ve Vyškově, Slavko-
vě nebo Ratíškovicích.

Je někdo, kdo provoz dvora kontroluje?
Provoz kontroluje můj nadřízený Ing. Kou-

delka, pracovník RESPONA Vyškov. Ve sběr-
ném dvoře již také proběhla kontrola pracov-
níky životního prostředí z Brna. Odevzdaný 
odpad je řádně evidován a výkazy pravidelně 
měsíčně odevzdávány do RESPONA ke kon-
trole a fakturaci.

Na dotazy ohledně nové hasičky odpoví-
dal Miroslav Kalouda

Pane Kaloudo, začnu stejnou otázkou, 
kterou jsem položila panu Havelkovi. Před 
rokem byly prostory nové a  prázdné. Jak 
jste si prostory hasičky zařídili?

Prostory jsme si zařídili podle našich mož-
ností. Věci a  materiál jsme sehnali, kde se 
dalo. Ještě nemáme vše hotové. Momentálně 
jsme dodělali šatnu pro zásahovou jednotku. 
Většinu místností máme vybavenou. Na-

příklad klubovnu, sociální zařízení, garáže 
a  sklep. Ale ještě je v hasičce spousta práce, 
aby byla podle našich představ.

Pořizovali jste nějaké nové hasičské vy-
bavení? 

Teď momentálně čekáme na dva zásahové 
komplety pro členy zásahové jednotky. Po-
stupně se doplňuje vybavení v autě. Potřebo-
vali bychom ještě spoustu věcí a ochranných 
prostředků, ale musíme brát ohled na finan-
ce. Jsme však rádi za vstřícný přístup radnice.

Jak vám nové prostory slouží? Sejdete 
se zde i  mimo výjezdy, např. na  pracovní 
schůzky?

Prostory nám slouží nejen jako zázemí, ale 
dost času trávíme zlepšováním a zdokonalo-
váním vybavení, i když dost často máme roz-
lišné názory. Od začátku jsme odpracovali asi 
400 hodin na vybavení a údržbě techniky.

Jaký byl rok u  otnických dobrovolných 
hasičů? V  minulém zpravodaji jsme četli 
o ocenění, které jste dostali za zásah při po-
žáru v bzenci. Absolvovali jste i další nároč-
nější výjezdy?

Bzenec byl výjimečný svou rozlohou a slo-
žitostí zdolávání požáru. Měli jsme několik 
výjezdů, jako na  požáry trávy, požár pilin 
v Hruškách. Nejvíce náročný byl požár v Ša-
raticích začátkem roku, kde zásah kompliko-
val velký mráz.

Jak se vám daří v soutěžích? Je jich během 
roku stále dost, a kde jste se soutěží zúčast-
nili?

Soutěží je opravdu hodně, ale v první řadě 
dbáme na vybavení a zdokonalování zásaho-
vé jednotky, proto se jich neúčastníme. Jedi-
ný závod, na kterém kluci byli, byl okrskový 
a umístili se na 1. místě.

Děkuji všem za rozhovor.
Zdeňka Křivánková

Foto: Miroslav Kalouda, Petr Havelka
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Ekologicko-charitativní projekt Sbírej toner pokračuje od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 pátým 
sběrným rokem. Projekt pomáhá dvojnásobně – šetří přírodu a zlepšuje život potřebným. Fir-
my nebo jednotlivci sbírají prázdné kazety od tonerů a cartridží a posílají je organizátorům 
k recyklaci – peníze tak získané jdou na zařízení pro postižené v  konkrétním kraji.  Jihomo-
ravský kraj sbírá pro nás. Ve čtvrtém sběrném roce od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 se v České 
republice nasbíralo přes 45 000 tonerů, to je zhruba 23 tun nebezpečného odpadu, který by 
jinak skončil na skládkách. V Jihomoravském kraji přihlášené firmy pro nás odevzdaly tolik 
tonerů, že výsledná částka byla 55.365,-Kč. 

K projektu se mohou přihlásit firmy a organizace, které mají IČO na www.sbirej-toner.cz 
nebo je možné sbírat díky Občanskému sdružení Otnický SAD, který sbírku organizuje u nás 
v Otnicích a sběrný box je umístěn v chodbě Katolického domu v Otnicích.

Organizátorům projektu a  všem zúčastněným sběračům zejména Otnickému SADu moc 
děkujeme. 

Ludmila Pšenáková

Na přání vydávajících náš zpravodaj nejdříve několik informací z naší 
kostelní věže. Bylo třeba a podařilo se díky šikovným slapským rukám 
zpevnit stolici, na které jsou nové zvony. A dále vyřešit, jak bude odbíjet 
čas. Hlavně, když se ohlašuje „celá“. Doposud kladívko dopadalo na náš 
„starý“ zvon. Toto se nedoporučuje, a proto hodinář z Křenovic nabídl 
pomoc a zajistil nový cimbál. Nyní odbíjí čtvrt, půl a tři čtvrtě do jed-
noho a celou hodinu do druhého. Těšíme se, že o letošních vánočních 
svátcích budeme zváni melodií, kterou jsme si moc přáli.

O dnech, které jsou před námi, jsme vždy něčím překvapováni. A 
máme radost, když to zůstává v srdci, jako krásná vzpomínka, zážitek. 
Dovolte, abych se také o jeden podělil, z toho, co někdo skutečně prožil.

VÁNOČNÍ ANONYM
Po několik roků, pravidelně týden před Vánocemi, přinášel listonoš 

paní Magdě větší peněžní obnos. Poprvé na uvedenou adresu odesílatele 
poslala poděkování, ale bylo vráceno s poznámkou „adresát neznámý“. 
Adresa byla fingovaná, a proto už paní nikdy nepoděkovala. Bylo jí jas-
né, že ji někdo podporuje, když má manžela na dlouhé roky ve věze-
ní „za podvracení republiky“. Když se pak vrátil po osmi letech na 
amnestii, ani on nepřišel na to, kdo by manželce věnoval každoročně 
vánoční nadílku v  penězích. Až jednou. Zemřel příslušník Krajské 
správy ministerstva vnitra. Při hledání jeho poslední vůle se nalezly 
ukryté peněžní stvrzenky na různé adresy manželek politických věz-
ňů. Bylo to veliké překvapení pro jeho rodinu. Oni se totiž domnívali, 
že si vydržuje nákladnou milenku, když ze své bohaté gáže odpočí-
tával tak opatrně obnosy potřebné pro chod domácnosti. A on zatím 
šetřil pro postižené režimem! Tak se stalo, že při jeho pohřbu mluvil 
nad rakví bývalý politický vězeň. Neinformovaní lidé se tomu všichni 
divili a nemohli to pochopit. Při návštěvě svého rodiště rád někdy 
postojím před pomníkem tohoto člena SNB na hřbitově. Někdy po-
tkávám jeho vnučku s kočárkem: ví vůbec něco o duši svého dědečka?

Rád bych věděl, zda někdo dostane vánoční dárek od neznámého člo-
věka. Asi ano, vždyť nám dochází dost proseb od různých charitativních 
institucí. A tak když vám zůstanou nějaké peníze po Vánocích, protože 
jste ušetřili na dárcích, můžete obdarovat Tři krále, kteří k vám přijdou 
ve svůj svátek 6. Ledna. Výtěžek z jejich úředně zapečetěné pokladničky 
třeba dostane nějaká paní Magda, která má sice manžela doma, ale bez 
práce a podpory. P. Pavel Buchta, farář

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

kopa. Potvrzení o daru lze uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu.

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

OTNICE
24.12. 22.00
25.12. 9.30
26.12. 9.30
31.12. 16.00
1.1.2013 9.30

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2013 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

BOŠOVICE
24.12. 20.30
25.12. 8.00
26.12. 8.00
31.12. 15.00
1.1.2013 8.00
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m a t e ř s K á  a   Z á K l a d n í  Š K o l a

„Mami, představ si, že paní učitelka lez-
la na strom!“ s vykulenýma očima a gesti-
kulací rukou odpovídal syn na otázku, jak 
se měl dnes ve školce. Následovala záplava 
zážitků z  dopolední vycházky za  kaštany. 
„Filda říkal, že u  jejich jsou kaštany.“ Jen-
že ouha, pod jírovcem maďalem na Severní 
neležel to dopoledne téměř žádný. Pohledy 
dětí do  větví mluvily za  vše: ale na  stro-
mě jsou. A  tak obětavě paní učitelka lezla 
na strom, aby zatřásla větvemi. Podařilo se! 
Děti s nadšením sbíraly popadané kaštany 
jako mravenečci.

Tvoření pavouků z  vlastnoručně nasbíra-
ných kaštanů těšilo děti o to víc. Náš dětský 
pokojíček zdobí hned dva pavouci. Koulejí 
oči na  barevného dráčka z  papíru. I  toho si 
syn přinesl hrdě ze školky.

„Mami, dnes jsme na  procházce  
viděli kombajn a  traktor!“ hlásilo jiné  
odpoledne naše dítě hned v  šatně školky. 
Opět následovalo chrlení nekonečných  
vět o  obrovských vozech. (Kombajn  
i  traktor jsme v  okolí domu viděli ně-
kolikrát. Ale chápu, že obdivovat „velké  
mašiny“ spolu s  Viktorem, s  Vojtou  

a  Vojtou i  ostatními „kámoši“ je nenahra-
ditelné.)

Poděkování náleží učitelkám za  odhodlání 
změnit stereotypní pobyt na školní zahradě za ob-
časné vycházky. Děkuji také za nápady a trpělivost 
při tvoření podzimních výrobků i s těmi nejmen-
šími dětmi. Pro syna Jirku nebyl letošní podzim 
pestrý díky barevnému listí, ale díky nevšedním 
okamžikům ze školkových vycházek.

Pro nás rodiče je nesmírně důležité, aby 
se dítě do školky těšilo. Nejen na kamarády, 
na hraní, ale i na neobyčejné zážitky.

Dagmar Kovaříková

Podzim nám do mateřské školy přináší každoročně spoustu námětů 
pro práci s dětmi. Příroda v tomto období nabízí plno barevných plo-
dů, listů a jiných přírodnin, které přímo vybízejí k tvoření.

Výroba podzimních dekorací nás letos přivedla na  nápad zapojit 
do dění v MŠ rodiče. Blížila se naše tradiční podzimní slavnost ,,za-
mykání zahrady“, a tak jsme s dětmi požádali rodiče o pomoc při vý-
robě podzimních klobouků a doplňků na tuto akci. V pátek 2. listopa-
du 2012 se do mateřské školy od rána začaly scházet děti proměněné 
v  ty nejroztodivnější skřítky ,,Podzimníčky“. Za  léta praxe již víme, 
že rodiče nikdy nezklamou, ale tentokrát nás doslova zaskočili. Svými 
nápady a výtvory předčili naše očekávání a velice mile nás překvapili. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale ,,skřítkové“ si svůj den opravdu užili. 
Navíc chvíle strávené společně s rodiči při výrobě klobouků jim nikdo 
nevezme a hlavně ničím nenahradí. Děkujeme za ně. 

Kolektiv učitelek MŠ 

Zamykání zahrady

Pestrý podzim
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V letošním roce žáci, kteří přišli do naší školy z Bošovic a Milešo-
vic byli začleněni pouze do jedné třídy. Byl to tedy zcela nově vznik-
lý kolektiv, který musí překonávat problémy nového prostředí, no-
vých vztahů. Ve třídě je celkem 19 dětí, z toho 13 chlapců a 6 děvčat. 
V mnoha školách základních i středních se pro takové nové skupiny 
pořádají adaptační kurzy.

Co to vlastně je takový adaptační kurz?
Adaptační, chcete-li seznamovací kurz, je výbornou příležitostí, jak 

hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k 
tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou. Ale nejen 
to, aby se vytvořilo pouto také mezi žáky a jejich třídním učitelem. Je 
mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při 
hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Při přechodu na novou vel-
kou školu jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adap-
tační kurzy jim pomohou toto překonat.

 Náš pobyt se uskutečnil ve škole/ ušetřili jsme tedy peníze za do-
pravu, ubytování atd./. Součástí celé dvoudenní akce bylo nejen strávit 
noc ve škole, ale hlavně formou netradičních zážitkových her a týmo-
vých aktivit vytvářet ve třídě prostředí kamarádských a nekonfliktních 
vztahů. Zpestřením programu se stala večerní schovávaná a táborák. 
Druhý den po vydatné snídani jsme se pustili do výroby vlastních 
školních triček s  otisky rukou kamarádů. Děti při hrách zjistily, co 
mají s  ostatními společného, jakým koníčkům a aktivitám se rádi 
věnují, při mnoha činnostech musely spolupracovat, aby dosáhly 
cíle. Na úplný závěr si třída vytvořila vlastní pravidla, která si spo-
lečně odsouhlasila a která přispějí k tomu, aby se všichni ve třídě 
cítili dobře.  

Doufám, že tato akce pomohla dětem se lépe adaptovat v no-
vém prostřední a v  budoucnu i předcházet takovým jevům jako  
je šikana.

  Ivana Čermáková, třídní učitelka

adaptační	pobyt	žáků	5.	b	třídy

V  uplynulých dvou letech se ZŠ Ot-
nice zúčastnila projektu Moje volba 
– moje budoucnost, kde bylo hlavním 
cílem žákům představit řemeslné a 
technické obory a jejich jednotlivé pro-
fese. Formou besed, odborných exkurzí 
do firem a oborových dnů na středních 
školách se děti seznámily s oblastí stro-
jírenství, stavebnictví, potravinářství, 
dřevovýroby, oblasti elektro, autodo-
pravy aj. S  ohledem na pozitivní ohlas 
jak žáků, tak rodičů se rozhodla ISŠ 

Sokolnice, coby realizátor projektu, po-
kračovat v této činnosti.

A tak se od září 2012 rozjíždí další pro-
jekt s  názvem Najdi si cestu k  technice, 
který bude po tři následující roky žákům 
přibližovat stejnou formou jako v  minu-
lém projektu vzdělávání technického směru 
v oblasti elektrotechniky a přidruženě pak 
strojírenství. Žáci budou motivováni pro 
další získávání znalostí a dovedností v obo-
rech, čímž se pro ně zvyšuje reálná možnost 
uplatnění na trhu práce.

V  souvislosti s  tímto projektem, které-
ho se naše ZŠ účastní, je nutné, aby rodiče 
žáků 7. až 9. tříd vyjádřili souhlas se zpra-
cováním osobních údajů, pořízením a pou-
žitím fotodokumentace, a to podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
to vše samozřejmě v rámci tohoto projektu.

Děkuji rodičům touto cestou za pocho-
pení.

 Mgr. Hana Třetinová
  Výchovný poradce pro volbu povolání

Projekt: nAJDi Si ceStU k technice

tento	projekt	je	spolufinancován	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	rozpočtem	České	republiky

Dne 13. září 2012 se na pozemcích Mende-
lovy univerzity konala soutěž ŽIRAFA (tzn. 
život, radost, fantazie), která byla součástí 
Mezinárodního festivalu vědy spojeného se 
190.  výročím narození Johana Mendela.

Díky nápadu p. uč. Šťastné nám byla na-
bídnuta účast v  této soutěži. Náš pětičlenný 
tým ve složení: Tereza Doležalová, Jiří Horák, 
Ondřej Klvač za 9. třídu a Tina Kubíčková a 
Kateřina Horáková za 8. třídu.

Součástí naší návštěvy Mendelovy univer-
zity byla prohlídka zahrad a skleníku, který se 
věnoval především pěstování orchidejí.

Soutěžilo se v  oblastech biologie, fyziky, 
chemie a geologie. Nejzáživnější pro nás bylo 
stanoviště fyziky, kde jsme si, mimo jiné, vy-
zkoušeli měření hustoty skleněných kuliček 
za pomoci odměrných válců. Na stanovišti 
geologie jsme rozpoznávali nerosty a horniny. 
Na biologickém stanovišti jsme odpovídali na 

otázky z rostlinné říše a chemie byla tvořena 
námi vylosovanými otázkami v různých bo-
dových rozestupech.

Dařilo se nám vcelku obstojně, z možných 
40 bodů jsme získali 32 a tímto jsme se umís-
tili na 3. místě mezi ZŠ a gymnázii z  Brna  
a okolí.

Kateřina Horáková, Tereza Doležalová, 
Ondřej Klvač, Jiří Horák, Tina Kubíčková

Žákovská vědomostní soutěž Žirafa

návštěva  Mendlovy univerzity v Brně
Mendlova univerzita pořádala ke 190. výročí narození G. J. Mendela Den otevřených dveří. 

Veřejnost mohla navštívit vybraná pracoviště této univerzity, na kterých zaměstnanci předvá-
děli přístupnou formou svoji vědeckou práci.

Žáci 5.A se také vydali na tuto zajímavou akci.
Nejprve navštívili špičkové výzkumné laboratoře, kde se věnují analýze přírodních produktů 

elektrochemickou detekcí. Potom se podívali na kouzla s dusíkem, ochutnali i zmrzlinu vy-
robenou s  jeho pomocí. Děti pokračovaly ochutnávkou nových druhů zeleniny, prohlédly a 
vyzkoušely si zařízení laboratoří virtuální reality a roboty. 

Nakonec se podívaly na výzkum výroby olejů a dozvěděly se, jak se vyrábí len.
Děti si zasloužily pochvaly a obdiv vědeckých pracovníků, zejména v laboratořích a na pra-

covišti výroby olejů a lnu pro svůj velký zájem, znalosti a bezvadné chování.
Jeden příspěvek od dětí:
Líbily se nám tam počítače APPLE, roboti, jízda MHD, virtuální realita, pokusy, zmrzlina 

z tekutého dusíku, lepivé koberce, ochutnávky plodin, ochutnávky olejů (byly hnusné), počíta-
dlo zrnek, ohňostroj.   Hana Šťastná
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návštěva
divadla

Ve čtvrtek 4. října 2012 zhlédli žáci 7. a 9. 
třídy Moliérovu komedii Scapinova šibalství. 
Přestože naši žáci byli mezi divadelním pu-
blikem středních škol nejmladší, nenechali 
se zahanbit jak společenským oděvem, tak 
chováním. Místa v  předních řadách, skvělý 
výkon herců, vtipné dialogy doplněné po-
známkami z  aktuálních událostí současnos-
ti, bravurní hra se slovy, to vše bylo zárukou 
pohodového kulturního dopoledne. Tak, jak 
si komedie žádá, bavili jsme se téměř po ce-
lou dobu představení. Smály se dokonce 
i  introvertní děti, na jejichž tvářích je široký  
úsměv vzácností. Činohru v  Mahelově di-
vadle v  Brně jsme vybírali a  rezervovali již 
na jaře. A že byl výběr zdařilý, o tom svědčil 
dlouhý a zasloužený potlesk po skončení při 
závěrečné „děkovačce“.  

 Dagmar Kovaříková

Pokud si najdete v období vánočního sho-
nu čas, můžete na programu ČT2 vidět žáky 
9. třídy Základní školy Otnice v televizní sou-
těži „Bludiště“. Ze čtyř soutěžících uvidíte Te-
rezu Doležalovou z Lovčiček, Pavla Kašpaříka 
a Pavlínu Vokálovou z Otnic a Jiřího Horáka 
z Bošovic. Jde o sportovně-vědomostní sou-
těž, kterou natáčela v ostravském televizním 

studiu Česká televize. Máme velikou radost, 
že se mezi těžkou konkurencí naši žáci ne-
ztratili a  opravdu zaslouží za  bojovnost vel-
kou pochvalu. Výsledek však neprozradím, 
pokud chcete vědět více, zapněte si v uvedené 
dny program ČT2 a držte palce.

Mgr. Hynek Zavřel
Foto: Mgr. Hynek Zavřel

 

TERMÍNY VYSÍLÁNÍ: 
18. 12. (úterý) v 17.20 ČT2
28. 12. (pátek) v 17.35 ČT2
   2.   1. (středa) čas není znám

 

Žáci z Otnic v Bludišti nezabloudili
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Jako každý rok i letos již od poloviny lis-
topadu šplhala celá škola, tedy všechny děti, 
které do ní chodí, na tyči. Připravovaly se tak 
na závody, které jsme před pěti lety nazvali 
Otnický čertík. Konají se vždycky v době, kdy 
chodí obcí i školou Mikuláš s andělem a s čer-
ty. Vítězové prvního i druhého ročníku tehdy 
dostali plyšové čerty. Bohužel už se v součas-
nosti nevyrábí, proto se vítězové museli spo-
kojit s jinými cenami.

Mezi žáky 5., 6. a 7. tříd byl mezi chlapci 
nejrychlejší Nikolas Bulva ze 6. A. Po tyči vy-
šplhal za 4,26 s, druhý skončil Radim Kovář 
ze 6. B za 4,57 s a třetí byl Radim Cupák ze 7. 

třídy za 4,60 s. Nejrychlejší dívkou v této ka-
tegorii byla Pavlína Menoušková ze 6. B, která 
tyč zdolala za 5,56 s, druhá byla Sára Sadílko-
vá z 5. A za 5,82 s a na třetím místě skončila 
Tamara Schwecová ze 6. A za 6,09 s.

Mezi žáky 8. a 9. třídy byl z  chlapců nej-
rychleji nahoře za 3,36 s Pavel Kašpařík z 9. 
třídy, druhým nejrychleji šplhajícím se stal 
deváťák Kristián Konečný za 3,57 s a na tře-
tím místě skončil Michael Bartík z  8. třídy 
s časem 4,09 s. Mezi dívkami byla nejrychlejší 
Tina Kubičková z 8. třídy s časem 6,49 s, na 
druhém místě se umístila do 9. třídy chodící 
Veronika Hrbáčová a na třetím místě se umís-

tila také deváťačka Adéla Špičáková za 9,81 s.
Byla jsem poněkud zaskočena rozdílným 

přístupem jednotlivých žákyň k této soutěži. 
Vždycky vybíráme tři nejlepší z každé třídy. 
Bohužel z osmé třídy tentokrát závodila pou-
ze Tina Kubičková. Další dvě opravdu dobré 
závodnice šplhat odmítly se slovy, že se přece 
nebudou ztrapňovat. Naopak některé dívky 
podaly výkon na hranicích svých možností. 
Odcházely s  odřenými nárty, s  bolestivými 
grimasami, ale přesto si myslím, že byly na-
konec spokojené, že překonaly nejen bolest, 
ale i samy sebe. Na ty jsem opravdu pyšná.

Drahomíra Floriánová

otnický	čertík	aneb	šplhá	opravdu	celá	škola

S P O R t O v n í  k U k á t k O

Ve středu 31. října 2012 se naši žáci a žá-
kyně zúčastnili ve Vyškově okresního turnaje 
ve stolním tenisu. Potěšitelné je, že obě druž-
stva po velmi dobrých výkonech získala vý-
borná umístění. 

Chlapci ze 6. a 7. třídy (Radim Cupák, Voj-
těch Daňhel, Dominik Křivánek a Václav Fi-
ala), svou kategorii s přehledem vyhráli, když 
ve třech zápasech se ZŠ Tyršova, ZŠ Rousínov 
a ZŠ  Morávkova ztratili pouze jediný set. Vy-
zdvihla bych výkon Radima Cupáka, který 
nedal ve  svých utkáních soupeřům žádnou 
šanci a  Dominika Křivánka, který všechny 
zúčastněné překvapil obranářským pojetím 
stolního tenisu, na  kterém si všichni jeho 
soupeři vylámali zuby. Ale stejně dobře hráli 
Vojta Daňhel i Vašek Fiala. Vypadá to tedy, že 
máme o úspěchy ve stolním tenisu na několik 
let dopředu (díky otnickému stolnímu tenisu) 
dobře postaráno. A to ještě s námi nebyl nej-
lepší stolní tenista této kategorie na naší škole 
Jan Šebeček. 

Ani děvčata (Marcela Procházková, Jitka 
Jadrná a  Monika Kolaříková) v  kategorii 8. 
a  9. třídy se svými výkony ve  Vyškově ne-
ztratila. V  každém zápase podala velmi 
dobrý výkon naše nejlepší hráčka Marcela 
Procházková, která byla naprosto suverénní 
a zdá se, že v Bošovicích, po Míše Marko-
vé, vyrostla další výborná stolní tenistka. 
Velmi dobře si mezi až o  tři roky staršími 

soupeřkami vedla šesťačka Monika Kola-
říková. Po  prvním zápasu, kdy na  ní byla 
trochu vidět nervozita, se rozehrála k  mi-
mořádnému výkonu a  přispěla tak velkou 
měrou k  výbornému třetímu místu našich 
děvčat a zisku bronzových medailí. Na Jit-
ce Jadrné, která se s  Marcelou soustředila 

na  čtyřhry, byla vidět menší zkušenost se 
stolním tenisem, ale ani ona nezklamala, žád-
né utkání nevypustila a bojovala ze všech sil. 
A to vždycky všichni ocení. 

Přeji tedy našim stolním tenistům do bu-
doucna samé úspěchy. 

 Drahomíra Floriánová

Stolní tenis ve vyškově

Foto na této straně: Drahomíra Floriánová
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Na  počátku byla domluva čtyř vyuču-
jících: Ivany Čermákové, Hany Šťastné, 
Ludmily Vojáčkové a  Drahomíry Flori-
ánové, že svým žákům, kteří chodí do  5. 
a  6. Tříd, uspořádají akci stmelující třídní 
kolektiv. Protože se o  prázdninách konaly 
Letní olympijské hry v Londýně, padla vol-
ba na takové olympijské hry v malém. Ko-
naly se 4. října odpoledne. Nejprve jsme si 
všichni nastoupili před školou, kde vlajko-
vá četa vytáhla na stožár olympijskou vlaj-
ku a pak se rozběhly soutěže. Děti závodily 
v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, 
ve skoku do dálky a ve vybíjené.

Celkovými vítězi OH se stali žáci 6. B, 
druzí byli žáci 6. A, třetí děti navštěvující 5. 
A a na čtvrtém místě skončili žáci 5. B.

Ve skoku do dálky byl první Radim Kovář 
ze 6. B, druhý skončil Nikolas Bulva a třetí Jan 
Rafaj, oba ze 6. A. Mezi dívkami byla nejlepší 
Míša Babejová ze 6. A, na  druhém místě se 
umístila Andrea Hanáková a  třetí Pavlína 
Menoušková, obě ze 6. B.

V běhu na 60 m byl nejrychlejší Barnabáš 
Lacík z 5. A, druhý se umístil Nikolas Bulva 
ze 6. A a na třetím místě skončil Radim Ko-
vář ze 6. B. První z dívek byla Míša Babejo-
vá ze 6. A, druhá skončila Sára Sadílková 
z 5. A a nejrychlejší byla Pavlína Menouš-
ková ze 6. B.

Soutěž v hodu kriketovým míčkem dopad-
la následovně: vyhrál Nikolas Bulva ze 6. A, 
druhý skončil Radim Kovář ze 6. B a na tře-
tím místě se umístil Tomáš Cekl ze 6. B. Nej-
lepší z dívek byla Sára Sadílková z 5. A, druhá 
skončila Míša Babejová ze 6. A  a  třetí byla 
Pavlína Menoušková ze 6. B.

Turnaj ve vybíjené vyhrála 6. A třída.
Olympijské odpoledne jsme zakončili vy-

hlášením vítězů pod olympijskou vlajkou, 
předáním zlatých, stříbrných a  bronzových 
medailí a spuštěním olympijské vlajky.

Pak se všichni účastníci mohli sejít u ohně 
a opéct si špekáček.

Doufám, že se všem zúčastněným olympij-
ské odpoledne líbilo alespoň stejně 

jako mně. 

ZÁTOPKOVA ŠTAfETA
V pátek 5. října se na naší škole již po šesté 

konaly Zátopkovy štafety. Na počest nejlepší-
ho sportovce minulého století Emila Zátopka 
na  mnoha školách po  celé republice běhají 
děti určený úsek a předávají si štafetový kolík 
jako symbol přátelství, sportovní houževna-
tosti a vytrvalosti. V letošních závodech naši 
žáci právě tyto hodnoty naplnili mírou vrcho-
vatou. Běhali s velikým úsilím, rychle a snaži-
li se k sobě chovat velmi slušně a kamarádsky. 
Myslím si, že jejich třídní učitelé z nich měli 
v tu chvíli velikou radost.

Protože nemáme ve všech třídách 25 žáků, 
jak je v  propozicích pro Zátopkovy štafety 
požadováno, počítáme pro určení pořadí tříd 
průměrný čas třídy na půl kola okolo fotba-
lového hřiště pro 1. stupeň a celého kola pro 
2. stupeň.

Mezi žáky 1. stupně byla nejrychlejší 5. 
A paní učitelky Hany Šťastné, na 2. stupni do-
minovali žáci a žákyně 9. třídy paní učitelky 
Šárky Hanákové.

Chtěla bych vyzdvihnout výkon žáků 2. 
třídy, kteří svým rychlým během předběhli 
třeťáky a žáky 6. A, kterým se povedlo totéž 
a skončili ve štafetě před žáky 7. třídy.

COCA COLA ŠKOLSKÝ POHÁR
V  úterý 9. října jsme u  nás na  otnickém 

fotbalovém hřišti přivítali reprezentanty Zá-
kladní školy Újezd u  Brna, abychom s  nimi 
změřili síly ve  fotbalovém utkání turnaje 
Coca Cola Školský pohár. Pravdou je, že jsme 
na rozjezd v turnaji nemohli dostat vyrovna-
nějšího soupeře. 

V chladném počasí rozhodčí Milan Heřman-
ský zahájil utkání. V prvním poločase to vypa-
dalo pro naše hráče docela dobře. První polo-
čas se nám podařilo vyhrát 2:0, když se trefili 
do soupeřovy branky Jan Jeřábek a Josef Vorel. 
Ve  druhém poločase nás začali žáci újezdské 
školy víc tlačit na naši polovinu, a když se nám 
některé šance nepovedlo proměnit, bylo dokon-
ce zápasu vyrovnáno na 2:2. Nastoupily ke slovu 
penalty. Naštěstí nás v tuto chvíli náš opravdu 
výborný brankář Radim Kovář podržel, jednu 
z penalt chytil, a tak jsme se nakonec z postupu 
mohli radovat my.

Další fotbalová utkání nás tedy budou če-
kat na jaře. S jakými soupeři? Další rozlosová-
ní nám přidělilo za soupeře ZŠ Jana Broskvy 
a ZŠ Krásného z Brna a ZŠ Šlapanice. Tak uvi-
díme. Drahomíra Floriánová

Foto na této straně Drahomíra Floriánová
 

Olympijské odpoledne na ZŠ Otnice

14. ledna 2013
Třídní schůzky 

k prvnímu pololetí

17. ledna 2013 
Zápis do 1. třídy
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Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak.
Zvysoka se dívá na svět, … (Josef Kožík) 

V pátek 28. září 2012 se ne jeden, ale pa-
desátka draků vznášela nad naší vesnicí. Již 
po šesté totiž naše sdružení spolu s výborem 
pro mládež, tělovýchovu a rodinu připravilo 
nejen pro děti, ale i jejich rodiče a prarodiče 
další Drakiádu. 

Bylo krásné slunečné počasí, jen proměn-
livý vítr některým závodníkům draky odnesl 
a jeden drak zůstal uvězněn v koruně topo-
lu. Jestli se vydáte na procházku za hřbitov, 
můžete se podívat, zda-li tam drak stále je. 
Naštěstí uletěli jen draci, ale děti zůstaly na 
zemi, a tak mohlo proběhnout předávání cen 
za draky vlastnoručně vyrobené, draka co lé-
tal nejdéle, nejvýš a nejdál. Všichni účastníci 
si odnesli pamětní listy a sladkou odměnu.

Říjnový Den plný her jsme letos pořádali 
v době podzimních prázdnin. Centrum vol-

ného času tak nabídlo dětem možnost strávit 
odpoledne jinak, než u televize či počítače. 
Obě místnosti byly zaplněny hráči s vášní pro 
deskové hry. Nadšení přítomných bylo veliké, 
a tak si téměř všichni zahráli tradiční Cink! i 

netradiční novou hru Harry Potter.
Všechny přítomné děti jsme ocenili jako 

vítěze, neboť zvítězili nad leností, stereoty-
pem a hrály fair play.

Komu svítí doma malý svícínek, tak určitě ne-
chyběl na tvořivé dílničce v Sadu. Na začátku lis-
topadu ji připravila Lenka Sloupová. Děti si měly 
možnost vyrobit svícen z netradiční Fimo hmoty.

Další tradiční akcí Občanského sdružení Ot-
nický SAD je podzimní lampiónový průvod. 
V podvečer 17. listopadu jsme se sešli na hřišti 
s rozsvícenými lampióny. Všechny děti musely 
před samotným průvodem zdolat malou stezku 
odvahy. Jít po stopách hořících svíček, na konci 
čekaly dvě bílé paní, které dětem na cestu věno-
valy malé duchy z reflexního materiálu. Po malé 
procházce jsme se opět vrátili na hřiště, tam na 
příchozí čekala várnice s  teplým čajem a pro 
všechny malé účastníky byla připravena odmě-
na od firmy RACIO.

Dana Sekaninová

Z činnOSti Z á JMOvých SDRUŽení
o b Č a n s k é 	 s d r u ž E n í 	 o t n i c k ý 	 s a d 	 – 	 s p o L E k 	 a k t i v n í c h 	 d ě t í

Foto: Dana Sekaninová a Lenka Sloupová
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I v Otnicích jsme mohli zhlédnout nejhra-
nější autorskou komedii současnosti. Don 
Quijote de la Ancha je didaktická klauniki-
áda na motivy románu Miguela Cervantese 
Saavedry uchopená dle vzoru velkého čes-
kého emigranta Jana Ámose Komenského. 
Představení se uskutečnilo v rámci projektu 
COMENIUS 2012 - Podpora kultury v EU. 
Organizačně zajistilo a zaštítilo Občanské 
sdružení Otnický SAD s podporou obce.

V ten slavnostní den, 28. října, navštívil 
naši malebnou ves přední světově uznávaný 
chůdoherec z Francie, pan Lennoire Montai-
ne z divadla Klauniky. Představil se nám jako 
2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a 
literatury. S sebou do Otnic vzal i svou přítel-
kyni, notně otylou vychovatelku z kominic-
kého internátu ve Šlapanicích, 120 kilogramů 
vážící slečnu Anchu. Návštěvníci v dělnickém 
domě se ocitli uprostřed improvizované třídy, 
zdobené portréty mistra Komenského, aby si 

s notnou dávkou humoru oživili příběh zná-
mého hrdiny Dona Quijota a jeho věrného 
přítele Sancho Panzy. 

Jak jsme se dozvěděli již z plakátů, hra 
vznikla pod taktovkou komika Bolka Polív-
ky. Bylo tedy zřejmé, že o historické drama 
o životě rytíře Quijota zdaleka nepůjde. Kdo 
se ale na „Dělňák“ ve sváteční nedělní večer 
vypravil, aby se od srdce zasmál, byl na správ-
ném místě. Už pohled na herce pohybujícího 
se na chůdách či na jeho kolegyni oděnou 
do neforemného oblečení obřích rozměrů 
vyvolalo salvy smíchu v hledišti. Co diváci 
při příchodu netušili (a ani tušit nemohli), 
bylo, že se sami ujmou některých rolí! A to 
jsme v Otnicích ještě neměli… Chtě nechtě 
si někteří Otničáci vyzkoušeli, jaké to je stát 
na podiu před zraky všech ostatních divá-
ků. Nutno zmínit, že dvěma otnickým (ne)
hercům se jejich role asi nelíbila, a tak vzali 
během představení nohy na ramena. I přesto 

si jistě tito dva zaslouží dodatečný potlesk a 
staletou slávu po celé vsi. Opravdový herec-
ký talent se ale během hry projevil u Dagmar 
Menouškové, která ztvárnila jednu z hlavních 
rolí – princeznu Dulcineu. Všichni, jež před-
stavení navštívili, už vědí, že jej svou přítom-
ností poctil i pan prezident. Patříte-li mezi ty, 
kterým toto tajemství ještě nebylo sděleno, 
budiž vám nyní prozrazeno. Je to tak, vážení, 
v  otnickém dělnickém domě byl pan prezi-
dent i s první dámou. Došlo tu i k velkému 
faux pas – oba tito významní hosté byli do-
nuceni si na podiu zout boty! Naštěstí oba 
situaci přešli s úsměvem. Celý večer se sálem 
linula humorná jména všech (ne)herců, která 
dostávali od pana profesora. Zmiňme napří-
klad paní Svetříčkovou, Šátečkovou, Spor-
tovníčkovou, Zebřičkovou, Ofinku, Optiho, 
Bloudie, Vinnetoua, slečnu Bundičkovou, 
Vyřechtanou, pana Kudrlinku, Veltlínka a 
Jacksnovky. Všichni, kteří se aktivně zúčast-
nili této improvizované divadelní show, byli 
náležitě odměněni přímo na podiu. 

Druhý den se ozývaly ranním autobusem 
otázky, co že se to dělo večer na „Dělňáku“. 
Prý všichni dole v kasinu slyšeli hrozné rány, 
až se třepal strop. Tak aby byla tato záhada vy-
řešena – nic zvláštního, jenom spadl mlýn a 
pan profesor se procházel. Nedávají vám tyto 
řádky vůbec smysl? To jste asi v neděli raději 
seděli doma a nechali si ujít tuto brilantní im-
provizovanou parodickou didaktickou klau-
nikyádu. Litujete? Tak příště nesmíte chybět! 

Nikola Valiánová
DIVADLO KLAUNIKY – založeno žáky 

Boleslava Polívky, Ing. Zdeňkem Mazáčem a 
PhDr. Zdeňkem Korčianem v roce 1986. Od 
roku 1990 první soukromá scéna humoru v 
bývalém Československu, studiová scéna Di-
vadla Bolka Polívky. Autorské divadlo vyzna-
čující se originálním inscenačním jazykem a 
vysokou improvizační schopností. 

Více informací na www.klaunika.eu/dona. 

Tak tohle Otnice ještě nezažily aneb Velký příběh na malé vsi 

Když jsme poprvé v roce 2009 hráli první 
představení v otnické školce, vůbec by mne 
nenapadlo, že se stejnou pohádkou zavítáme 
do školky podruhé. Tenkrát se nám dokonce 
podařilo zapsat se do České knihy rekordů 
jako „Nejmladší ochotníci“ v České republice.

Pohádka „Jak zvířátka našla domov“, kte-
rou napsala Dagmar Hilarová, se stala naší 
srdeční záležitostí.

Tento rok se nám hrálo obzvlášť nádherně. 
Nejen proto, že se děti skvěle bavily, ale mezi 
diváky seděli už i starší sourozenci našich 
malých herců, kteří tenkrát v roce 2009 hráli 
poprvé.

Otnické děti mohly opět vidět káčátko, za-
jíčka, divoké prasátko, ježečka, sovičku, my-
šičku, medvídka, dědečka a babičku. Celou 
pohádku vyprávěla s maminkou malá mysli-
večka. Společně jsme si zopakovali, co mohou 
děti do lesa zvířátkům v zimě nosit a jaká zna-
jí lesní zvířátka.

Zazpívali jsme si několik pěkných písniček 
a zarecitovali básničky. Děti nám potom za-
zpívaly písničky, které se ve školce o zvířát-
kách naučily. Za odměnu od nás dostaly dře-
věnou medaili s krtečkem, sladkou odměnu 
a omalovánky, za které děkujeme Otnickému 
Sadu, ale také za zdravé mlsání pro malé 
ochotníky.

My jsme na oplátku dostali od dětí ze škol-

ky krásného keramického ježečka a lízátko.
Myslím, že to bylo příjemně prožité do-

poledne a všichni si odnesli mnoho pěkných 
zážitků.

Ráda bych také poděkovala všem zúčast-
něným maminkám za jejich čas a za skvěle 
provedené kostýmy. Věřím, že naše herecká 
cesta ještě nekončí a bude mít příští rok další 
pokračování.

Na obálce najdete obrázek, který ve školce 
namalovala tříletá Magdalenka Valová. Takto 
viděla naše představení. Magdalence děkuje-
me, obrázek se nám moc líbí. Andrea Malá

Foto: Monika Kaloudová

divadýLko	sLuníČko	opět	na	scéně
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Z   č i n n o s t i  Z á j m o v ý c h  s d r u Ž e n í

Letošní rok byl pro otnické zahrádkáře ro-
kem velmi aktivním a troufám si říci, že také 
velmi úspěšným, co se týče návštěvnosti jimi 
uspořádaných akcí. V  lednu to byla beseda 
se členem zahrádkářů Mgr. Janem Novákem 
o  poznatcích z  cest po  Chile a  Argentině. 
Módní přehlídku v březnu v dělnickém domě 
uspořádaly mladé zahrádkářky. V dubnu hra 

Revizor v  divadle v  Boleradicích. V  květnu 
již tradiční jarní prodejní výstava, která letos 
dosáhla zatím rekordního počtu návštěvníků 
- 1825.  V červenci nabrali síly na celodenním 
výletu po Jaroměřicku a konal se také první 
z Dobrých jarmarků, kterých se, i přes letošní 
neúrodu, podařilo uspořádat celkem 5. V srp-
nu nechybělo ani tradiční posezení u cimbá-

lu. V září se otničtí zahrádkáři blýskli na vý-
stavě ve Slavkově. V říjnu ásledovala návštěva 
zahrádkářské výstavy v  Kroměříži spojená 
s prohlídkou zámku v Chropyni a v listopadu 
již třetí ročník ukázky uměleckých řemesel, 
letos také nejen názvem rozšířenou o  ruční 
práce. O  posledních dvou akcích přinášíme 
následující řádky. Zdeňka Křivánková

aktivní rok u zahrádkářů

Kdo chtěl své oči potěšit, ten navštívil 
ukázku uměleckých řemesel v  dělnickém 
domě 17. listopadu. Nejen překrásné práce, 
ale také bohatá možnost zakoupení opravdu 
hodnotných výtvorů pozvaných umělců. Co 
jste mohli letos vidět? Drátkovanou, užitko-
vou keramiku, vyrobené šperky a bižuterii, 

zdobení perníkových výrobků, adventní 
věnce, vánoční aranžmá, pletené košíky 
z pedigu, pletení výrobků z novinových ro-
liček, aranžování ručníků, umělecké kovář-
ství, vánoční ozdoby z  korálků, malované 
sklo a  malované hedvábné šátky, vyšívané 
obrázky a  ubrusy, výrobky z  kukuřičného 
šustí, přírodní mýdla a  na  toto téma dár-
kové balení, zdobení ovoce vyřezáváním, 
včelí produkty a  sladké trubičky a  věneč-
ky. Návštěvníci odcházeli velmi spokojeni, 
chválili tuto akci otnických zahrádkářů, 
byla velmi bohatá. Rádi bychom zmínili, že 
návštěvníci měli velkou radost z otnických 
maminek a  jejich výrobků pletených z no-
vinových roliček. Loni tuto akci vynechali 
a  všichni se po  nich ptali. Vřelé poděko-
vání patří Jiřině Havelkové, která nejvíce 
zajišťovala a organizovala celou akci. Kon-
taktování některých prodejců nebylo vů-
bec jednoduché. Havelkovi se během roku 
účastní různých akcí v okolních obcích, kde 
na prodejce získávají kontakty a také vlast-

ně nové nápady, koho do  řemesel v  Otni-
cích zapojit, koho požádat a pozvat. Letošní 
rok byl, co se týče nabízeného sortimentu, 
velmi bohatý a zajímavý. Novinkou, mimo 
jiné, byly dárkové košíky a krabičky z ruč-
níků, které předváděla a prodávala Andrea 
Malá. Jak přišla na  tuto myšlenku a  kde 
sbírá inspiraci, si přečtěte v  následujícím 
článku. Zpestřením celého dne byly vyni-
kající pochoutky z domácí zabijačky. Fronta 
před dělnickým domem byla, jako každý rok, 
velmi dlouhá téměř po celý den.  Osvěžením 
po všech těch dobrotách byla jablka výborné 
chuti odrůdy Idaret, které bylo možno si za-
koupit i k uskladnění. 

Opět u  této akce se můžeme pochlubit 
rekordní návštěvností. Celkem 343 lidí nám 
pomohla přivést také média, a to Deník Rov-
nost, Rádio Petrov a Český rozhlas Brno. Tato 
média nezveřejnila pozvánku na akci do Ot-
nic poprvé. Spolupracujeme s  nimi již delší 
dobu, a proto jim patří velké poděkování.

 Antonie Bočková

ukázka uměleckých řemesel a ručních prací

Dárkovému balení z ručníků se věnuji čty-
ři roky. Byl právě předvánoční čas a já jsem 
dostala pozvání od kolegyň z práce na malý 
večírek.

Scházíme se mnoho let a pokaždé si věnu-
jeme něco pro potěšení. Stejně jako každý rok 
jsem chtěla věnovat něco praktického.  

Napadlo mě koupit ručník. Ale zabalit ruč-
ník jen tak do vánočního papíru se mi nezdá-
lo dost originální.

Odpověď jsem našla (kde jinde) než na 
internetu. Nabízela se mi hned celá škála 
možností, jak ručníky zabalit. A nápad byl na 
světě. Potom je to jenom o fantazii, co do dá-
rečku ještě přidat. Mýdlo, kousek levandule, 
nebo něco jen tak pro radost.

Základem je vyrobit si z papírové krabice 
krychli, nebo kvádr. Záleží na tom, jak chce-
te, aby váš dárek vypadal. Obalíte ručníkem 
a pomocí špendlíků připevníte. Samotná 
dekorace je také velmi snadná. Použít vánoč-
ní stuhy, korálky, třpytivé koule, hvězdičky 
apod. V obchodech je celá řada takových do-
plňků. Anebo prohledat vlastní domácí zdro-
je a jistě se tam něco vhodného najde.

Samozřejmě můžete dárek vyzdobit i jinak, 
záleží, při jaké příležitosti jej budete věnovat. 
Vyrábí se dorty z ručníků, z utěrek, z papí-
rových plenek. Možnosti jsou neomezené. 
Stejně tak jsou neomezené možnosti v dopl-

ňcích, které do dárku přidáte - láhev vína pro 
dědečka, kosmetiku pro babičku, něco pro 
miminko, když jdete třeba popřát „do kouta“. 
Je to jen a jen na vás.

Tak držím palce všem, kteří se do takového 
dárku pustíte. Věřím, že to zvládnete a udě-
láte tak darovanému člověku radost. Není to 

totiž jenom o tom, že od vás něco dostane, ale 
dárek, který vyrobíte vlastníma rukama, udě-
lá vždy radost dvojnásobnou.

Přeji vám hodně štěstí a nápadů při tvoření 
a přeji krásné Vánoce.

 Andrea Malá
 Foto: Zdeňka Křivánková

v á n o Č n í 	 d á r k y 	 z 	 r u Č n í k Ů



	 otnický	zpravodaj	 	23

Je již tradicí, že mladé zájemkyně o květiny 
a zahradničení se chtějí zapojit do pomoc-
ných prací s dospělými. Také v naší organiza-
ci pracovaly mladé zahrádkářky Marie Jedlič-
ková a Tereza Jelínková, ale školní a pracovní 
povinnosti ukončily jejich aktivní činnost. Při 

přípravě pokojových květin na květnovou vý-
stavu pomáhaly Radka Řípová a Eva Benušo-
vá, ale i ony již mají svoje povinnosti ke škole 
a zájmovým činnostem. V letošním roce ně-
kolikrát pomáhaly Monika a Denisa Kolaří-
kovy mamince, člence otnických zahrádkářů.

Také žáci základní školy se zapojují do sou-
těží pořádaných naší organizací. Loni to byla 
soutěž výtvarná, letos fotografická. Jejich vý-
tvory hodnotí vždy odborná komise a výherci 
jsou oceněni na závěr školního roku. 

 Antonie Bočková

Jak jsme již naznačili v  minulém zpravo-
daji, navštívili jsme 7. října zahrádkářskou 
výstavu v  Kroměříži, která upoutala vel-
mi pěkným uspořádáním nejen řezaných a 
okrasných květin mezi jezírky a skalkami. 
Výstavní plochy byly zastřešené, což všichni 
návštěvníci uvítali, protože skoro celý den pr-
šelo. Nabídka květin a zahradnických potřeb 
byla velmi bohatá. Oběd po několika pro-
chozených hodinách na výstavišti jsme měli 
zajištěný v  krásné restauraci v  Kroměříži. 
S plnými a spokojenými žaludky jsme vyrazili 
vpřed druhé části tohoto dne, a to na zámek 
do Chropyně.

Chtěli bychom poděkovat Zdeňce Křiván-
kové, která vše pro nás organizačně zajistila.
 Antonie Bočková

Zahrádkáři už nejezdí jen na floru

vážíme	s i 	 spolupráce	mladých

Měsíc listopad a prosinec znamená pro každého myslivce sezónu 
společných honů na drobnou zvěř, bažanty a zajíce. Ty časy, kdy bý-
valo kolem šesti honů, už jsou dávno pryč. Z důsledku dlouhodobého 
úbytku drobné zvěře, hlavně zajíce polního, a po sčítání celkových sta-
vů této zvěře, naplánovalo Myslivecké sdružení „HUBERT“ v  letoš-
ním roce jen tři hony, v každé obci jeden hon, a to pouze na bažanty 
a zvěř myslivosti škodící (liška, kuna). Zajíc se střílí jen v  sadech a 
vinicích, jak nám ukládá zákon, z důvodů škod způsobenou okusem 
touto zvěří.

Velké trápení nám dělá černá zvěř (prase divoké), které je celore-
publikově přemnožené a páchá velké škody zemědělcům na polních 
kulturách. Velkoplošné hospodaření a velké lány kukuřice a řepek 
v  jednom celku nám ztěžuje odlov této zvěře. Od dubna letošního 
roku se podařilo členům MS „HUBERT“ ulovit 35 kusů divočáků. 
Přemnožení černé zvěře páchá i značné škody na zvěři drobné.

Myslivost nespočívá jen ve střílení a usmrcování zvěře, jak si mnoho 
lidí v této dnešní době myslí a média je v tom podporují, ale na prv-
ním místě je naší povinností zvěř řádně chovat, chránit, pečovat o ni, 
zušlechťovat, v době strádání se o zvěř dobře postarat a přikrmovat ji 
a v poslední řadě až lovit.

Vzhledem k  tomu, že v  příštím roce končí desetiletá nájemní 
smlouva o pronájmu honitby, bylo prioritou občanského sdružení MS 
HUBERT uzavřít novou nájemní smlouvu na dalších desetiletí  k vy-
konávání práva myslivosti od Honebního společenstva Otnice. Tato 
smlouva se nám podařila na valné hromadě HS Otnice uzavřít za velké 

podpory obcí Milešovice, Lovčičky, Otnice, dále Rostěnic a.s. a hlavně 
vás občanů, členů honebního společenstva.

Tímto vám Myslivecké sdružení „HUBERT“Otnice děkuje za vaši 
podporu. 

Myslivosti zdar!
Pavel Muric,  místopředseda MS „HUBERT“

lovecká sezóna v ms „hubert“ začala

Zásyp s krmením pro zvěř

Foto: Petr Havelka
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13. října 2012, jako již tradičně o druhém 
říjnovém víkendu, se konaly Babské hody. 
Poprvé jsme se sešly jen měsíc předem, 13. 
září v  sále dělnického domu, a to ve velmi 
malém počtu. Na další schůzce nás o mnoho 
víc nebylo. Zpočátku jsme jen zpívaly písnič-
ky pro zopakování a učily se novou písnič-
ku k požádání o vydání hodového práva. Tu 
pro nás, stejně jako každý rok, napsal Jožka 

Mezuláník. V průběhu dalších schůzek jsme 
opravily výzdobu sálu, která se částečně za-
chovala z letních hodů. Až teprve necelé dva 
týdny před konáním Babských hodů se počet 
stárek ustálil na patnácti párech a mohly jsme 
začít nacvičovat nástup. 

Vzhledem k tomu, že v  loňském roce měl 
připravený program velký úspěch, rozhodly 
jsme se opět zapojit děti. Ve škole s nimi vzor-

ně nacvičovaly tanečky paní učitelky Dana 
Matyášová a Lenka Vojáčková.  Poděkování 
patří i maminkám, babičkám a dalším, kteří 
se podíleli na přípravě a oblékání do krojů 
malých stárků a stáreček. Všem jim to moc 
slušelo a byli moc šikovní. 

Stejně jako loni jsme pozvaly Mužáky 
z Dambořic. Ti v rámci dobrých přátelských 
vztahů přijeli zazpívat bez nároku na finanč-

o 	 b a b s k ý c h 	 h o d E c h



	 otnický	zpravodaj	 	25

ní odměnu i dopravu, protože využili místní 
IDS. Z tohoto důvodu dorazili až na šestou 
hodinu odpolední, a proto se jich někteří ne-
trpěliví hosté nemohli dočkat. 

Na Babských hodech byla celkově velká 
účast a je potěšující, že se na dechovkovou 
zábavu dostavilo hodně mladých lidí. K tanci 
a poslechu hrála kapela Blučiňáci, kteří svým 

temperamentem a elánem i po půl noci při-
spěli k výborné náladě.

Stárky se postaraly o bohatou tombolu, 
která byla rozdělena na dvě části. Ceny v od-
polední tombole byly určeny převážně dětem. 
Výtěžek z  tomboly spolupořádající Sokoli 
ponechali stárkám, které většinu cen financo-
valy z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že 

se každá podílela jinou měrou, bylo těžké fi-
nanční částku spravedlivě rozdělit. Proto bylo 
rozhodnuto, že se zakoupí nový vozík na víno 
do stárkovského průvodu, aby se pokaždé ne-
musel půjčovat v  jiné obci. Zbude-li nějaká 
finanční hotovost, bude věnována na materiál 
k ušití sukýnek a košilek pro vystupující děti.

Celkově lze letošní Babské hody zhodnotit 
jako velmi vydařené i přes pomalý rozjezd, 
četné kritiky a dlouhé rozhodování, kdo 
vlastně chce jít, či ne.

Babské hody mají svou tradici a byla by vel-
ká škoda, kdyby se v ní nepokračovalo.

Naďa Fojtů a Lenka Kurdíková
Foto: Miroslav Fojtů
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

mladších i starších závodníků. Závodilo se v několika
kategoriích od nejmladších účastníků až po veterány
a veteránky. Z Otnic se závodu zúčastnilo 7 atletů, kteří
podali výborné výsledky. 

Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii pří-
pravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kate-
gorii obsadil krásné 4. místo Martin Postbiegl. Další
1. místo putovalo do Otnic zásluhou Ondřeje Fojtíka,
který porazil 21 závodníků. Ve stejné kategorii uspěl
i náš nejmladší závodník Dominik Rosendorf, který
si doběhl pro pěkné 8. místo. Krásnou stříbrnou po-
zici obsadila Eliška Fojtíková v kategorii přípravka
mladší dívky. Zde běžela také Zuzana Rosendorfová,
která se umístila na pěkném 9. místě. Nejdelší trasu 
1 200 m zdolal Jan Dvořáček, který obsadil 11 místo.
Závody v Modřicích byly velmi úspěšné a všechny děti
dosáhly skvělých výsledků.

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

PILATES
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než

100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. „Gur-
tel“, nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na
správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Cvičí se na zemi. Cvičení je určeno pro ženy i muže bez roz-
dílu věku, cvičební pomůckou může být ručník.

Instruktorkou Pilates jsem se stala již během závodního tancování (od roku 2007),
jelikož jsem potřebovala mít stabilní těžiště (Power house) a správně posílené a pro-
tažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, která je zakladatel-
kou pilates u nás a měla možnost být v Evropě tou, která navázala přímou vazbu na
první generaci žáků, které učil sám Joseph Pilates. Díky pilates se budete cítit
skvěle, ale také budete skvěle vypadat. Veronika Novosadová

Foto: Andrea Rosenberková 

SPORtOvní OkÉnkO

S blížícím se koncem roku dovolte malé 
ohlédnutí za podzimní částí soutěže. V  le-
tošním roce oslavila kopaná 80 let od  za-
ložení. Dárkem k tomuto výročí byl postup 
A mužstva a dorostu do krajských soutěží, 
kde se daří oběma celkům nad očekávání 
velice dobře. A  mužstvo bylo „nalosová-
no“ do  tzv. slovácké skupiny. Jsou tam 
mužstva, se kterými jsme se dosud ni-
kdy v  soutěžích nepotkali, ale i  tradič-
ní soupeři z  blízkého okolí.  Počáteční 
zklamání z rozlosování vystřídala spoko-
jenost a  pohoda, která se projevila dob-
rými výsledky a  také předvedenou hrou. 
Šesté místo po  podzimu a  dvacet bodů 
v  tabulce nám do  jarní části dává naději 
na  dobré umístění. Podařilo se mužstvo 
doplnit o mladé hráče, kteří dokazují, že 
tato soutěž by se mohla u  nás zabydlet 
na delší čas.  Nejlepším naším střelcem je 
Svoboda Michal s 12 brankami. 

Dorost se v  krajské soutěži také drží 
na  šestém místě, s  třiadvaceti body je 
v horní polovině tabulky. Rozhodnutí po-
stoupit do  kraje bylo správným řešením 
hlavně pro budoucnost otnické kopané. 
Nejlepším naším střelcem je Kraut se 13 
brankami.   

Naše B mužstvo i  v  podzimní části do-
kazuje, že bude hrát o  špičku tabulky bez 
větších problémů. Druhé místo a  24 bodů 
je toho důkazem. Nejlepším střelcem je s 12 
brankami Svoboda Luděk. 

Naši žáci se potýkají s velkým nedostat-

kem nových hráčů, výsledky nejsou takové 
jako v  minulosti. Musíme ale tuto katego-
rii držet jak to jde, protože tady jsou hrá-
či, kteří jsou budoucností otnické kopané. 
Deváté místo s  šesti body odpovídá našim 
možnostem.

Přípravka je po podzimu na pátém mís-
tě s  19 body, což je velice dobré umístění 
vzhledem k tomu, že hraje ve skupině „star-

ších“. Důležité pro nás je, že tuto kategorii 
u nás máme, máme k nim vedoucí a máme 
dostatek nových hráčů.

Závěrem chci poděkovat všem funkcio-
nářům, vedoucím, trenérům a všem našim 
hráčům za dobrou reprezentaci otnické ko-
pané a popřát do nového roku hodně spor-
tovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Pavel Pažebřuch 

Ohlédnutí za podzimem

V sobotu 8. září 2012 byl v Šaraticích pokořen 
světový rekord v jízdě na drezíně. Ivan Křivánek, 
čtyřnásobný světový šampion v  jízdě na drezí-
ně, dokázal svůj světový rekord z Dánska z roku 
2010 (120 km za 13 hodin 10 minut) zlepšit na 
133 km za 13 hodin 30 minut.

Pokus o překonání světového rekordu avizo-
val I. Křivánek již dlouho předem a pečlivě se na 
závod připravil. A to se vyplatilo! 10 okruhů Ša-
ratice – Milešovce – Otnice – Šaratice zvládnul 
s náskokem 1,5 hodiny přesně podle plánu. Nej-
rychlejší kolo měl za 1 hodinu a 5 minut – bylo 
to první, které se jelo ještě za tmy. Další nový 
nehlášený rekord byl v absolutní rychlosti jízdy 
drezíny z  kopce do Otnic – 42 km/hod. Celou 
akci Ivan Křivánek pořádal na počest památky 
sportovního komentátora a svého kamaráda Ro-
berta Bakaláře.

Jízda na drezíně se startem v 5 hodin ráno byla 
součástí cyklistické 24hodinové jízdy LeMans. 
Během dne se postupně aktivně přidávali další 
nadšenci starých velocipedů i cyklisté, za hlasité 
podpory diváků. Na trati celý den pomáhalo 10 
pomocníků. Součástí rekordu byla ukázka dal-
ších 8 drezín ze sbírky Ivana Křivánka.

zdroj: Slavkovský zpravodaj
Foto: Dana Sekaninová 

otnická silnice součástí rekordu
20. října oddíl stolního tenisu posbíral po obci 3850 kg železného šrotu.

 Foto: Dana Sekaninová
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Jak všichni jistě dobře víte, Modrá stuha v  soutěži Vesnice 
roku znamená ocenění za  kulturní a  společenský život v  obci. 
Že ji naše obec nezískala již potřetí jen tak náhodou potvrzuje 
i následující přehled kulturních a společenských akcí, významná 
data akcí a sportovních utkání, které se v Otnicích v roce 2012 
konaly. Děkujeme všem, kteří se o  naše společenské, kulturní 
a sportovní vyžití v obci starají a přejme si, aby jim to nadšení 
pro organizování i v roce 2013 stále neopouštělo.

Zdeňka Křivánková

LEDEN
  7. 1. Tříkrálová sbírka
14. 1 Myslivecký ples (MS Hubert Otnice)
21. 1.  Pyžamový ples pro děti (Otnický SAD)
25. 1. Beseda o poznatcích z cest po Chile a Argentině 
 Mgr. Jana Nováka (otničtí zahrádkáři)
28. 1. Zabijačka u Modrých nosů (obyvatelé ulice Polní)

ÚNOR
18. 2. Tradiční ostatky (TJ Sokol Otnice)

24. 2. Výroční schůze otnických zahrádkářů 
 (otničtí zahrádkáři)
25. 2. Vítání občánků narozených v roce 2011 (Obec Otnice)

BŘEZEN
  9. 3. Slavnostní křest knihy Otnice v proměnách času 
 (Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu)
  9. 3. Výroční schůze Mysliveckého sdružení Hubert Otnice
10. 3. Módní přehlídka (otničtí zahrádkáři)
16. 3. Výroční schůze TJ Sokol Otnice
16. 3. Kino: La Havre (Obec Otnice)
17. 3. Sběr železného šrotu (SDH Otnice)

DUBEN
  4. 4. Sběr papíru pro základní školu (Obec Otnice)
13. 4. První svoz bioodpadu
20. 4. Kino: Nevěstinec (Obec Otnice)
23. 4.  Pietní akt u pomníku Rudoarmějců (Obec Otnice)
25. 4. Den otevřených dveří v LILA Domově pro postižené děti
30. 4. Vítání jara se světluškami (Otnický SAD)

KVĚTEN
  3. 5. Kino: Probudím se včera (Obec Otnice)
12.-13. 5. Jarní prodejní výstava květin 
 (otničtí zahrádkáři)
12. 5. Férová snídaně v Otnicích (Otnický SAD)
13. 5. Den matek v základní škole (Základní škola Otnice)
19. 5. Setkání občanů ul. Polní (Modré nosy)

ČERVEN
  2. 6. Dětské rybářské závody a noční lov na rybníku 
 pod Poltňou (Sdružení rybářů Otnice)
  2. 6. Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
  9. 6.  Setkání občanů ul. Nová (Hořká voda)
13. 6. Rozloučení s předškoláky (Obec Otnice)
14. 6. Návštěva komise hodnotící soutěž Vesnice roku
15. 6. Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku v Krásensku 
15. 6. Kino: Líbáš jako ďábel (Obec Otnice) 
17. 6. Farní den (FANDO a Farnost Otnice)

Modrou stuhu získaly Otnice zaslouženě
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28. 6. Otevírání Family Pointu s křídovým malováním 
 před radnicí (Otnický SAD a Výbor pro mládež, 
 tělovýchovu a rodinu)
23. – 24. 6. Aloiské hody (TJ Sokol Otnice)
27. 6. Návštěva v Passau – výzdoba nových 
 otnických zvonů
30. 6.-1. 7. Oslavy k 80. výročí založení kopané 
 v Otnicích (TJ Sokol Otnice)

ČERVENEC
17. 7.  Návštěva  v Passau  - odlití  nových zvonů
20. 7. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

SRPEN
  3. 8. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
  4. 8. Tradiční kynologický den (MS Hubert Otnice)
12. 8. Kopaná na otnickém hřišti

17. 8. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
24. 8. Posezení s cimbálovou muzikou Donava 
 (otničtí zahrádkáři)
24. 8.  Slavností předání cen Vesnice roku v Tvarožné Lhotě 
25. 8. Kopaná na otnickém hřišti
25. 8. Desátý ročník tenisového turnaje čtyřher 
 (TJ Sokol Otnice)
26. 8. Kopaná na otnickém hřišti
31. 8. Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

ZÁŘÍ
  8. 9. Otnicemi projel Ivan Křivánek – světový šampion 
 v jízdě na drezíně
  7. 9. Kino: Tady hlídám já (Obec Otnice)
  8. 9. Kopaná na otnickém hřišti
  9. 9. Kopaná na otnickém hřišti
16. 9. Svěcení nových zvonů (Obec Otnice a Farnost Otnice)
15. 9. Kopaná na otnickém hřišti
16. 9. Kopaná na otnickém hřišti
19. 9. Kopaná na otnickém hřišti
21.9. Valná hromada – Honební společenství Otnice
22. 9. Nohejbalový turnaj (TJ Sokol Otnice)
28. 9. Drakiáda (Otnický SAD)
28. 9. Kino: Ironski (Obec Otnice) 
29. 9. Kopaná na otnickém hřišti
30. 9. Kopaná na otnickém hřišti

ŘÍJEN
10. 10. Sběr starého papíru po obci (Obec Otnice)
12. – 13. 10.  Volby do zastupitelstev krajů
13. 10. Babské hody (Obec Otnice)
13. 10. Kopaná na otnickém hřišti
14. 10. Kopaná na otnickém hřišti
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20. 10. Sběr železného šrotu (TJ Sokol Otnice)
27. 10. Kopaná na otnickém hřišti
28. 10. Don Quijote de la Ancha – divadelní představení 
 (Otnický SAD)
28. 10. Kopaná na otnickém hřišti
31. 10. Zakončení Dobrých jarmarků (otničtí zahrádkáři)

LISTOPAD
  3. 11. Oldies párty v dělnickém domě (Klub Kasino)
17. 11. Ukázka uměleckých řemesel a ručních prací 
 (otničtí zahrádkáři)
17. 11. Lampionový průvod (Otnický SAD)
21. 11. Jak zvířátka našla domov – divadelní představení 
 v mateřské škole (Onitcký SAD)
24. 11. Humanitární sbírka ošacení

PROSINEC
  2. 12. Vánoční koncert – dechová kapela Sobůláci 
 (Obec Otnice)
  8. 12. Andělská šou (Otnický SAD)
15. 12. Zpívání u vánočního stromu před radnicí 
 (základní škola a Obec Otnice)
16. 12. Josífek s Maruškou mají děťátko – divadelní 
 představení (Otnický SAD)
19. 12. Návštěva dětí z MŠ v obecní knihovně
24. 12. Troubení trubačů
26. 12. Na Štěpána není doma pána aneb Rybářská bašta 
 (Sdružení rybářů Otnice)
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p o z v á n k a 	 d o   L o v Č i Č E k
23. prosince 2012 ve 14.30 hod

Farníci	ve spolupráci	s lovčičskými	ženami	
vás	srdečně	zvou	na

Živý BetLÉM
v podání	občanů	a dětí	z Lovčiček.	

představení	se	bude	konat	na návsi	v Lovčičkách.
připravené	bude	také	občerstvení.	odnést	si	můžete	
také	betlémské	světlo.	dobrovolný	příspěvek	bude	

věnován	na restaurátorské	práce	
v místním	kostele	sv.	václava.

24. prosince 2012
tROUBení tRUBAčŮ

26. prosince 2012
nA ŠtĚPánA není DOMA PánA 

AneB RYBáŘSká BAŠtA

pořáda:	sdružení	rybářů	otnice
na rybníku	pod	poltňou

12. ledna 2013
MAŠkARní PLeS 
pořádá	otnický	sad

v sále	dělnického	domu

19. ledna 2013 od 20 hod.

MYSLivecký PLeS
pořádá	Myslivecké	sdružení	„hubErt“	otnice 

v dělnickém	domě

hrají:	na 2	Fáze
bohatá	zvěřinová	tombola	a zvěřinové	speciality

9.	února	2013

tRADiční OStAtkY
průvod	masek	obcí	od 9:00	hod

pořádá:	tj	sokol	otnice
hraje:	impuls

	

23. února 2013
vítání občánků narozených v roce 2012

obřadní	síň	obecního	úřadu

9. března 2013 v 16 hod
v dělnickém	domě

MÓDní PŘehLíDkA
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

kinO

4. ledna 2013 v 18.30 hod.

9 6 	 h o d i n 	 – 	 o d p L ata

Liam	neeson	se	vrací	jako	bývalý	agent	cia	bryan	Mills,	který	
před	dvěma	lety	v paříži	nemilosrdně	pozabíjel	gang	obchod-

níků	s bílým	masem,	aby	zachránil	život	své	unesené	dcery.	
nyní	ho	na výletě	v istanbulu	překvapí	návštěva	dcery	kim	
a také	bývalé	manželky	Lenore.	poklidná	dovolená	netrvá	

dlouho.	Lenore	je	přímo	před	zraky	bryana	unesena.	kim	se	
snaží	před	pronásledovateli	uniknout.	bryan	pochopí,	že	vy-
jednávání	s únosci	nemá	naději	na úspěch.	hlavou	gangu	je	

totiž	Murad,	otec	jednoho	ze	zločinců,	které	bryan	zabil.	jedi-
né,	po čem	Murad	touží,	je	krvavá	odplata.	pro	bryana	začíná	

neúprosný	závod	s časem.	Musí	využít	veškeré	své	znalosti	
a schopnosti,	aby	ochránil	svou	rodinu.

11. ledna 2013 v 18.30 hod.

s E d M 	 p s y c h o p a t Ů

scenárista	Marty	(colin	Farrell)	se	zoufale	snaží	dokončit	svůj	
nejnovější	scénář,	ale	chybí	mu	inspirace.	tu	se	rozhodne	

hledat	u svých	dvou	kamarádů:	poněkud	výstředního	a vět-
šinou	neza-městnaného	herce	billyho	(sam	rockwell)	a silně	

nábožensky	založeného	hanse	(christopher	Walken),	který	má	
za sebou	poměrně	působivou	kriminální	minulost.	tihle	dva	
se	příležitostně	živí	krádežemi	psů,	které	po vypsání	odměny	
vrací	jejich	zazobaným	páníčkům.	proti	tomuhle	výnosnému	

byznysu	má	velké	výhrady	billyho	okouzlující	přítelkyně	ange-
la	(olga	kurylenko).	její	obavy	se	mají	brzy	potvrdit…
naštěstí	billy	a hans	právě	jednoho	čtyřnohého	mazlíčka	

unesli.	ovšem	naneštěstí	tenhle	pes	patří	psychopatickému	
gangsterovi	charliemu	(Woody	harrelson),	který	svého	ma-

lého	psíka	nade	vše	zbožňuje.	charlie	je	nepředvídatelný,	
extrémně	násilnický	a rozhodně	nemá	potíže	zabít	každého,	
kdo	má	se	zmizením	jeho	psa	cokoliv	společného.	vypadá	to,	
že	Marty	bude	mít	o nadměrné	množství	inspirace	postará-

no.	ale	dokáže	s šíleným	charliem	v patách	zůstat	naživu	tak	
dlouho,	aby	scénář	dokončil?



Obrázek od magdalenky Valové

Jak zvířátka našla domov

5. A na návštěvě mendlovy univerzity

Vítězové Otnického čertíka

Den plný her v Otnickém Sadu

Drakiáda

Naše děti



Jak se zabydluJí Hasiči




