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O tradicích
Kulaté číslo zpravodaje vyšlo na samý závěr roku. Proč ne? Prosinec, zima. Sníh

sice není, ale tradice se dodržují: v sobotu 11. listopadu přiklusal Martin na bílém
koni, aby potěšil především děti. Nepotěšil naše fotbalisty, kteří tak na zasněženém
hřišti bojovali o zasloužené vítězství. Nepotěšil ty, kteří nestihli zazimovat okenní
výzdobu a zahradní nábytek. A nepotěšil ty, kteří doufali, že bílá pokrývka nějaký
čas pro zimní radovánky zůstane déle než pár dnů. Snad vás potěší zimní vydání
Otnického zpravodaje, které
v krátkosti rekapituluje, co
se v obci událo za poslední
čtvrtletí. Tradičně kultura,
sport, škola. Zamyšlení nad
tradičními babskými hody.
Vyhodnocení půlroční sou-
těže Rozkvetlé Otnice
a netradiční silvestrovská
příloha. 

A ještě k historické tradi-
ci 5. prosince: Mikuláš,
anděl a čert chodili také po
Otnicích, rozdávali nadílku
hodným dětem ve škole,
v domově a večer po uli-
cích. 

Po čtyřleté pomlce u nás
ožije i klasická tříkrálová
sbírka. Na otnických vra-
tech i dveřích snad najdeme
K+M+B 2008, přivítejte
koledníky prosím štědře.

Poděkování patří všem, kteří tradice ctí, udržují, podporují, zavádějí. Ke spokoje-
nému vesnickému životu totiž neodmyslitelně patří. Šťastný nový rok!

Dagmar Kovaříková a Dana Sekaninová
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Z redakční pošty

Opětovná reklamace nádobí
Asi před měsícem jsem si zakoupila sadu nádobí na vaření.

V jednom z hrnců ze sady jsem vařila pouze 1x polévku a 1x
osolenou vodu k uvaření nudlí a na hrnci se začaly objevovat
černé, místy až rezavějící skvrny. Nádobí jsem tedy zabalila
do originální krabice a poslala zpět na firmu s tím, že jsem
s výrobkem nespokojena, cena neodpovídá kvalitě (4.999 Kč)
a požaduji vrácení zaplacené částky. Asi za čtrnáct dní jsem
obdržela zpět úplně nové zboží s vyjádřením, že se jednalo
o nekvalitní výrobu, že se omlouvají atd. Nyní jsem opět
v jednom z hrnců ze sady vařila pouze těstoviny v osolené
vodě a černé fleky se objevují ještě více něž u sady původní.
Nyní se chystám sadu nádobí opět poslat zpět na firmu, a pro-
sím o radu, jak postupovat, aby si zboží nechali a vrátili mi
peníze.

Nárok na vrácení peněz, tedy odstoupení od smlouvy, máte
v případě, že se jedná o opětovně se vyskytující vadu a nelze
pro ni věc řádně užívat, nebo vadu neodstranitelnou.
Opětovným výskytem vady se rozumí nejméně 3. výskyt stej-
né vady nebo 4. výskyt různé vady. Ve vašem případě došlo
zatím k 2. výskytu vady, a tedy ještě nemáte zákonný nárok
odstoupit od smlouvy. Zatím můžete žádat pouze opravu či
výměnu věci. 

Ovšem pakliže by byla vadná celá série výrobků (a zdá se,
že ve vašem případě k tomu skutečně došlo), bylo by to
možné považovat za vadu neodstranitelnou (protože je to
výrobní vada celé série, výrobek nejde vyměnit za stejný bez-
vadný). V takovém případě je možné odstoupit od smlouvy
a požadovat vrácení peněz i po 2. vadě.

Reklamace v lékárně
S přicházejícím zimním obdobím zaznamenáváme vyšší

výskyt nachlazení, a tedy i oparů. Možná právě proto se vám
bude hodit následující rada, o kterou nás požádala jedna spo-
třebitelka. 

Chtěla bych se zeptat na řešení tohoto problému. Reklamo-
vala jsem mast na opary v lékárně z důvodu, že tuba byla
prázdná a neobsahovala daný krém. Paní magistra mi sděli-
la, že si mám zavolat výrobci, což jsem odmítla, jelikož jsem
daný výrobek zakoupila u ní! Výrobek stojí kolem devadesáti
korun, což není zanedbatelná položka a pro mě jako samoži-
vitelku zvlášť! Když jsem paní magistře sdělila podmínky

reklamace, jen se mi vysmála a sdělila, že ji zákony nezajíma-
jí! Můžete mi prosím poradit, jak mám nadále postupovat
a jaké kroky můžu podniknout vůči paní magistře?
Podotýkám, že v lékárně nevisí reklamační řád a nevydávají
se účtenky! Předem mockrát děkuji!

Učinila jste naprosto správně, že jste se se svou reklamací
obrátila na prodávajícího. Prodávající je povinen vaši rekla-
maci přijmout a vydat vám písemné potvrzení o tom, kdy
jste své právo uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace požadujete (máte právo na
výměnu za nový bezvadný kus, pokud to nebude možné,
můžete požadovat vrácení peněz). Tento doklad musí dále
obsahovat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace
a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. (§19
Zákona o ochraně spotřebitele) Není možné, aby se prodáva-
jící této odpovědnosti zprostil s odkazem, že se máte obrá-
tit na výrobce. Reklamační řád v prodejně viset nemusí, ale
prodávající má povinnost spotřebitele řádně informovat o roz-
sahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady
výrobků a služeb, což evidentně nedodržuje. Co se týče účte-
nek, prodávající je povinen na žádost spotřebitele vydat píse-
mný doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje,
určením výrobku, ceně a s identifikačními údaji prodávající-
ho. (§ 16 Zákona o ochraně spotřebitele). Doporučujeme vám
zvážit podání stížnosti na Českou obchodní inspekci, která
může prodávajícímu pro porušování výše uvedených povin-
ností udělit nemalou pokutu.

Blíží se Vánoce, možná uvítáte radu, se kterou se na
Sdružení obrany spotřebitelů ČR obrátila jedna zákaznice.

Nefunkční vánoční osvětlení
Zakoupila jsem v obchodě vánoční osvětlení, které mi

odmítli na místě vyzkoušet. Jako důvod uvedli 5-ti denní
lhůtu, ve které mám nárok na výměnu.Vzhledem k tomu, že
bydlím cca 20 km od obchodního domu, přijde mi to jako dost
špatný vtip. Má supermarket na tento způsob jednání právo?
Děkuji.  

Dle § 616 odst. 2 občanského zákoníku má kupující právo,
připouští-li to povaha věci, aby byla tato věc před ním překon-
trolována, nebo aby její činnost mu byla předvedena.

U některých věcí to z jejich povahy není možné, např. před-
vedení myčky na nádobí, případně sekačky na trávu.

Vánoční osvětlení, které v podstatě stačí strčit do zásuvky,
ale rozhodně předvedení umožňuje a měla jste na něj plné
právo. Obchod se tedy nezachoval správně. Mějte hezké
Vánoce a dobrý nový rok.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Díky Vám, Velatičtí!
4. listopadu 2007 hostoval u nás mladý soubor divadelních

ochotníků z Velatic. Předvedli nám úsměvnou hru Jan Šenky-
říka „Klenot paní Emy“. Autorovi se podařilo vystihnout
dnešní nemorální chování společnosti a pojat je komediálně.
Nejcennějším na tomto díle divadelních ochotníků je podle
mého názoru to, že autor, režisér a herec v jedné osobě doká-
zal stmelit kolektiv mladých lidí, což je v dnešní až příliš uvol-
něné době čin obdivuhodný a velmi záslužný.

A tak tento mladý kolektiv přinesl nám, divákům, radost.
Doufám, že takto hodnotí i všichni ti, kteří přišli na předsta-
vení. A bylo nás tentokrát neobvykle dost na naše nelichotivé
poměry. Ludmila Kaloudová
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SRPEN - 20. 8. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 10) Letecký snímek obce je objednán.
Bod 15) Základní škola - bude řešeno jako samostatný bod.

2. Oblastní charita Hodonín - sbírka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis z Oblastní charity Hodonín
o povolené sbírce na pomoc krajanům v rumunském Banátu.
Informace budou zveřejněny na infokanále TKR a úřední desce obce.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) O. Hložková 178 - Rozhodnutí 98/2007 dodatečné povolení
garáže
b) Manželé Peškovi Brno - Souhlas č. 95/2007 s ohlášením stavby na
p.č. 990/3 
c) E. Rafaj 419 - Kolaudační rozhodnutí č. 16/2007 na stav. úpravy
RD 54

4. Faktury k proplacení:
a) KT Veselý - Fa: 20/2007, oprava televizního kabelového rozvodu
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) M. Horáček 404 - Osvědčení + Rozhodnutí ke stavbě studny
a odběru podz. vod
b) Manželé Havelkovi 450 - Osv. + Rozhodnutí ke stavbě studny
a odběru podz.vod
c) Manželé Hložkovi 507 - Osv. + Rozhodnutí ke stavbě studny
a odběru podz.vod
d) MUDr. Václavková 464 - zahájení vodopráv. řízení k odběru pod-
zemních vod

6. Hejtman Jihomoravského kraje:
Dne 16. 8. 2007 vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje období zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru. Vyhlášení bude zveřejněno obvy-
klým způsobem.

7. Vyúčtování hracího automatu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování hracího automatu firmou
MCM Břeclav za I. pololetí 2007. Do hracího automatu bylo za
I. pololetí vhozeno celkem 490 760 mincí. 

8. Zájezd DSO Politaví:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku účasti na zájezdu, který
pořádá DSO Politaví ve dnech 7.- 9. 9. 2007 do Českého ráje. Zájezd
je pořádán pro zastupitele a zaměstnance obcí regionu. Zájemci se
mohou přihlásit u starosty obce.

9. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Sisrové Otnice 265 a p. Marti-
náska Z. Otnice 349, o prodej pozemku p.č. 395 o výměře 340 m2.
Komu bude pozemek prodán, rozhodne zastupitelstvo po zveřejnění
záměru na úřední desce obce. 
Usnesení:
ZO schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 395 o výměře 340 m2.

10. Územní plán obce:
Starosta informoval zastupitele o potížích s vypsáním veřejného pro-
jednání návrhu územního plánu obce. Projednání vypisuje Stavební
úřad Slavkov. I když naše žádost byla podána 10. 5. 2007, stavební
úřad projednání doposud nevypsal.
ZO také projednalo připomínku p.Vobořilové k zařazení pozemku
p.č. 250 v návrhu územního plánu obce. Současný návrh je ZS (sady,
zahrady), je požadováno na zařazení pozemku do kategorie BO (byd-
lení a občanská vybavenost). Po projednání  bylo zjištěno, že poža-
dované zařazení je možné.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje v návrhu územního plánu obce změnu zařa-
zení pozemku p.č. 250 z kategorie ZS do kategorie BO. 

11. Malá vodní nádrž - Žleb:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek jednání regionálního porad-
ního sboru (RPS) Agentury ochrany přírody a krajiny Brno dne 14.
8. 2007. RPS doporučil udělení dotace ve výši 75 % nákladů.
Materiál bude odeslán do Prahy na Ministerstvo životního prostředí
které rozhodne o udělení dotace.

12. ZŠ - opatření k úspoře energií:
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o jednání s f. DEA Brno
o dalším postupu ve zpracování projektu za účelem úspory energií na
základní škole.
Vzhledem k tomu, že definice nízkoenergetického standartu je příliš
tvrdá a je pravděpodobné, že by naše žádost nesplnila podmínky
Operačního programu ŽP, bylo rozhodnuto do vyjasnění zatím
pokračovat pouze na projektu „Energetického auditu“, digitalizace
budovy ZŠ a přípravě podkladů pro podání žádosti na Stavební úřad
Slavkov u Brna. Zastupitelstvo s tímto postupem souhlasí.  

13. Demolice RD 53 a 198:
ZO projednalo, jakým způsobem zabezpečit demolici výše uvede-
ných rodinných domů. Po zvážení všech možností rozhodlo
(i z důvodu bezpečnosti), zadat provedení demolice odborné firmě.
Starosta vyzve firmy k podání nabídky na provedení demolice. 
Usnesení:
ZO schvaluje zadat provedení demolice rodinných domů č.p. 53
a 198 odborné firmě na základě vyhodnocení nabídek

ZÁŘÍ - 10. 9. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 1/10) Letecký snímek obce je na obecním úřadě. Nutno zajistit
zarámování snímku.

2. Základní a mateřská škola:
Ředitelka základní školy podala informace o zabezpečení výuky na
školní rok 2007- 2008. Počet dětí, které nastoupily do školy je 256,
o sedm méně ve srovnání s minulým školním rokem.
Pro zlepšení informovanosti rodičů je nutná schůzka vedoucí učitel-
ky MŠ s rodiči před zápisem žáků do MŠ.
ZO vzalo na vědomí plán údržby a oprav MŠ na šk. rok 2007/2008
a „Školní vzdělávací program MŠ“.
ZO také projednalo a schválilo výjimku v počtu žáků jedné třídy MŠ.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
výjimku v počtu žáků jedné třídy mateřské školy na celkový počet 25
žáků.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Fojtíkovi Hodonín - Zahájení kol. řízení novostavby RD
na p.č. 994/11
b) Manželé Tichých 223 - Zahájení řízení o změně užívání stavby
č.p. 223  
c) Obec Otnice - Společné jednání o návrhu územního plánu obce
Otnice
d) Obec Lovčičky - Společné jednání o návrhu územního plánu obce
Lovčičky
e) Manželé Földesovi 526 - Územní souhlas k oplocení pozemku p.č.
994/22
f) L. Hlaváčová 501 - Souhlas č.110/2007 s ohlášením stavebních
úprav RD 501  

4. Faktury k proplacení:
a) O2 Praha - Fa: 1077370887, telefonní poplatek za mobilní tel. 
b) JAS AIR CZ  Hosín - Fa: 9 997194, letecké foto obce
c) Vykoukal Vít Vážany n/L. - Fa: 057/2007, oprava veřejného 
osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) Manželé Luskačovi 453 - Osvědčení + Rozh. ke stavbě studny
a odběru podz. vod
b) Manželé Ondrovi 448 - Osvědčení + Rozh. ke stavbě studny
a odběru podz. vod
c) Manželé Luskačovi 453 - Osvědčení + Rozh. ke stavbě studny
a odběru podz. vod
d) J. Klvač 452 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzemních
vod
e) D. Maršál Šaratice - zahájení vod. řízení k odběru podzemních vod
na p.č. 208

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA



6. Hejtman Jihomoravského kraje:
Dne 21. 8. 2007 odvolal hejtman Jihomoravského kraje období zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru.

7. Krajská veterinární správa:
Nařízením Krajské veterinární správy Brno pro Jihomoravský kraj
č. 8/2007 byla nařízena mimořádná veterinární opatření k ochraně
včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího
plodu. Území obce Otnice leží v ochranném pásmu nařízení.

8. E-ON - přerušení dodávky el. proudu:
Dle sdělení firmy E-ON dojde dne 26. 9. 2007 od 7,30-12,30 hod.,
k přerušení dodávky el. proudu z trafostanice Milešovská.

9. Výbor životního prostředí:
a) J. Matyáš Vyškov - žádost o povolení vykácení smrku před RD 292
b) D. Kolaříková 400 - žádost o povolení vykácení smrku před RD 400

10. Kontrola z FÚ Vyškov:
Na obecním úřadě byla dne 10.9.2007 Finančním úřadem Vyškov
zahájena daňová kontrola na obdržené dotace v roce 2001, 2002.

11. Asekol - smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s firmou Asekol Praha
o zabezpečení likvidace elektrotechnického odpadu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s f. Asekol Praha na zabez-
pečení likvidace elektrotechnického odpadu.

12. Respono - svoz nebezpečného odpadu:
Dne 15. 9. 2007 se uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu
v obci. Přítomnost zaměstnance obce zajistí p. Lattenbergová.

13. Informace  vlastníků pozemků:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení vlastníků pozemku p.č. 990/5,
Mgr. Kovaříková D. a Hofr J., o záměru novostavby RD na uvedené
parcele v lokalitě  Pod Vodárnou. Obec k záměru nemá připomínky.

14. Stanovisko obce k záměru výstavby RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Murice Otnice a sl. M.
Hercíkové Brno, o stanovisko obce k záměru výstavby RD na parce-
le č. 914/1 v ulici Lipová.
Usnesení:
Obec Otnice, jako vlastník sousedních pozemků, souhlasí s výstav-
bou RD na pozemku p.č. 914/1. 
Současně jako vlastník místní komunikace v ulici Lipová souhlasí
také s připojením novostavby RD na uvedenou komunikaci. 

15. Prodej pozemku:
ZO projednalo žádosti o prodej pozemku p.č. 395 o výměře 340 m2,
v ulici Polní. O prodej pozemku požádala p. Sisrová a p. Martinásek.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 21. 8. - 10. 9. 2007.
Připomínky nebyly podány. 
Usnesení:
Zastupitelstvo prozatím odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 395.

16. Smlouva s kapelou Straňanka:
ZO projednalo návrh smlouvy s kapelou Straňanka ze Strání na zajiš-
tění konání vánočního koncertu dne 2. 12. 2007.
Usnesení:
ZO schvaluje smlouvu s kapelou Straňanka ze Strání na konání
vánočního koncertu dne 2. 12. 2007. Pověřuje místostarostku
p. Lattenbergovou podpisem smlouvy. 

17. Žádost o finanční příspěvek pro Občanské sdružení Otnický
SAD:
ZO projednalo žádost občanského sdružení Otnický SAD o finanční
příspěvek ve výši 5000 Kč. Příspěvek je v souladu se schváleným
rozpočtem obce.
Usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč, pro Občanské
sdružení Otnický SAD. 

18. Žádost o pronájem Dělnického domu (DD):
O pronájem dělnického domu na den 16. 9. 2007 požádalo Občanské
sdružení Otnický SAD za účelem konání představení pro děti.
Za účelem konání  taneční zábavy „Silvestr 2007“ dne 31. 12. 2007,
požádala o pronájem dělnického domu p. L. Leváková.
Zastupitelstvo po projednání žádostí rozhodlo:
Usnesení:
a) Schvaluje se bezplatný pronájem DD na den 16. 9. 2007 pro
Občanské sdružení Otnický SAD.

b) Schvaluje se úplatný pronájem DD na den 31. 12. 2007 paní
Leoně Levákové Otnice, za účelem konání akce „Silvestr 2007. Výše
pronájmu 2 500 Kč.  

19. Stížnost na rušení nočního klidu:
ZO projednalo anonymní stížnost na rušení nočního klidu z prostor
hospody na hřišti. I když je stížnost anonymní, tak uvedené podněty
jsou relevantní a k rušení nočního klidu v uvedeném prostoru nepra-
videlně dochází. TJ Sokol jako nájemce uvedených prostor zodpoví-
dá za zabezpečení nočního klidu.
Usnesení:
Starosta zašle dopis předsedovi TJ Sokol s výzvou na zajištění noč-
ního klidu při akcích TJ Sokol.

20. Pronájem obecního bytu na 6BJ:
Na základě sdělení ředitelky ZŠ, že byt v obecní bytovce (6BJ)
v ulici Školní nebude v tomto školním roce obsazen, rozhodlo ZO
tento byt pronajmout. Na obecní úřad byly doručeny čtyři žádosti
o pronájem bytu. Po diskuzi schválilo ZO pořadí uchazečů o proná-
jem bytu. Doba pronájmu bude krátkodobá na dobu určitou, do 30.
6. 2008. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí zájemců o pronájem bytu:
1. Kypr Vladimír Otnice ul. Školní
2. Menoušková Hedvika Otnice ul. Školní
3. Krausová Jarmila Otnice Chaloupky
4. Peclová Monika Újezd u Brna    

21. RAPOZ - nabídka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku f. RAPOZ Archlebov na
zajištění dopravní bezpečnosti v obci. Nabídka je zajímavá a obec je
připravena na projektu spolupracovat.

22. Demolice RD 53 a 198:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí další postup při demolici RD 53
a 198. O demolici projevily zájem tři firmy, cenové nabídky by měly
předložit do konce září. Následně zastupitelstvo rozhodne, komu
demolici přidělí. Práce by měly probíhat v zimních měsících.
Materiál Ze zdemolovaných domů si mohou občané bezplatně roze-
brat  přes vybranou firmu.

23. Zateplení základní školy:
Starosta podal informace o přípravě projektu na stavební úpravy ZŠ,
kterými by mělo dojít k úsporám energií. Vzhledem k pečlivé přípra-
vě projektu se navrhuje podat žádost o dotaci z Operačního progra-
mu ŽP až do druhé výzvy. Předpokládají se také stavební úpravy,
které mohou mít dopad na vzhled školy, proto bude nutná spoluprá-
ce s ing. arch. Waltrem, který je poradcem obce přes architekturu. 
Usnesení:
ZO schvaluje podat žádost o dotaci z Operačního programu ŽP až do
druhé výzvy, dále schvaluje účast ing. arch. Waltra jako zástupce
obce při projednávání stavebních úprav školy navržených firmou
DEA Brno. 

24. Územní plán obce:
Zastupitelstvo projednalo veškeré podané připomínky k návrhu
územního plánu.
Dne 12. 9. 2007 proběhne na Stavebním úřadě ve Slavkově u Brna
projednání návrhu ÚP obce s dotčenými orgány státní správy.
Vzhledem k zákonným termínům při schvalování ÚP je nepravděpo-
dobné jeho dokončení do 31. 12. 2007. Doporučuje se, vzhledem
k prodlevě, dokončit změnu katastrálních hranic s obcí Lovčičky
a tuto změnu následně zapracovat do čistopisu územního plánu obce.

25. Úprava nájemného obecních prostor:
Zastupitelstvo projednalo návrh finančního výboru na úpravu nájem-
ného z bytových a nebytových prostor. U většiny bytových prostor je
obec vázána věcně usměrňovaným nájemným (z důvodu obdržené
dotace).
Usnesení:
ZO ukládá Finančnímu výboru projednat a navrhnout systém stano-
vení výše nájemného s ohledem na rozhodnutí ZO ze dne 30. 7.
2007, usnesení č. 18.

26. Chodníky - dodatek smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 27044, uzavře-
né s firmou Přemysl Veselý s.r.o. Brno na opravu chodníků v obci.
Dodatkem se upřesňuje rozsah provedených prací a celková cena.
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Usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27044 s firmou
Přemysl Veselý s.r.o. Brno.
Připomínky, interpelace:
V ulici Chaloupky se nachází vrak osobního automobilu.
Oplocení provedené p. Kiliánem v ulici Chaloupky nepůsobí vzhle-
dově dobře, projednat jeho úpravu. 

ŘIJEN - 1. 10. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 1/20 Volný byt na 6BJ byl pronajat p. J. Krausové Otnice 131
(třetí v pořadí)
Bod 1/25 Nájemné od 1. 1. 2008. 
Předseda Finančního výboru informoval zastupitele o výstupech
z výboru ve věci zvýšení nájemného za pronájem obecních prostor. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Začlenění budov dle stáří do skupiny I-VI.
b) Základní cenu pronájmu nebytových prostor ve skupině I, na
625 Kč/m2/rok
c) Koeficient 0,75 pro stanovení výše pronájmu vedlejších nebyto-
vých prostor

2. Příspěvek pro „Slavkovskou iniciativu smíření“:
Starosta seznámil ZO s programem „Slavkovské iniciativy smíření“,
která se uskuteční ve dnech 5. - 6. 2007 října ve Velešovicích
a Slavkově u Brna. Pro zajištění ubytování a pohoštění hostů požádal
dopisem předseda DSO Politaví o finanční příspěvek.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 1 000 Kč pro Občanské sdružení
„Slavkovská iniciativa smíření“.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Fojtíkovi Hodonín - Kolaudační rozhodnutí č. 181/2007
novostavby RD
b) Kovaříková + Hofr 480 - souhlas s ohlášením novostavby RD na
p.č. 990/5
c) Földesovi + Nepomučtí - uzemní souhlas pro vybudování opěrné
zídky
d) Šírová + Hložková 1 - zah. řízení pro rozd. RD 80, + úz. souhl.
s vod. přípojkou
e) M. Hloušková Mohelnice - souhlas s ohlášením stav. úprav RD 97
f) Manželé Peksovi 487 - zahájení kolaudačního řízení novostavby
RD 

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 2790210, svoz a likvidace nebezpečného
odpadu 
b) Protisk Slavkov - Fa: 200709094 tisk zpravodaje č. 29
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Vala 296 - Osvědčení + Rozhodnutí ke stavbě studny a odběru
podz. vod
b) ZVHS Brno - Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami -
rybník Otnice
c) VaK Vyškov - souhlas s udržovacími pracemi na kanalizaci Otnice
(B. Němcové)
d) H. Smetanová 441 - zahájení vodoprávního řízení k odběru pod-
zemních vod
e) F. Kovářová 377 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzem-
ních vod 
f) J. Pavlovec 425 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzem-
ních vod
g) M. Sadecký 458 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzem-
ních vod
h) R. Menoušek 26 - zah. vodoprávního řízení k odběru podzemních
vod p.č. 74
i) B. Menoušková 26 - zah. vodopr. řízení k odběru podzemních vod
p.č. 76

6. Pozvánka do obce Rabensburg:
Naše obec obdržela pozvánku na návštěvu obce Rabensburg
(Rakousko).

Zástupci rakouské obce se zúčastnili otnického trojboje v květnu.
Termín návštěvy bude upřesněn. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návštěvu obce Rabensburg. Delegace poje-
de ve složení Prokop P., Lattenbergová A., Bubla J., Pšenáková L.,
Horáková A. Náhradník Novák J.

7. Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis ze dne 12. 9. 2007 zástupcům
samospráv, ve kterém se navrhuje založení „Sdružení místních samo-
správ“ (SMS), za účelem prosazování zájmů především menších
měst a obcí. Vzhledem k tomu, že již existuje Svaz měst a obcí ČR
(nejsme členy) a Sdružení obcí a měst Jižní Moravy (jsme členy) roz-
hodlo zastupitelstvo do nově vznikajícího sdružení nevstupovat. 

8. E-ON - přerušení dodávky el. proudu:
Dle sdělení firmy E-ON dojde dne 10. 10. a 12. 10. 2007 od 7.30-
14.00 hod. k přerušení dodávky el. proudu v různých částech obce.
Obdržené materiály budou umístěny na úřední desce. 

9. Požární vozidlo pro SDH Otnice:
Dne 25. 9. 2007 zástupce SDH a obce převzali (bezplatně) speciální
požární vozidlo CAS K25 Liaz 101.860, od Hasičského záchranné-
ho sboru Jihomoravského kraje Brno. Vozidlo je starší, ale v dobrém
technickém stavu. Účetní hodnota vozidla 649 083 Kč. Vozidlo je
nutné vybavit  pro zásah.    
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí speciálního požárního vozidla
CAS K25 Liaz 101.860, reg značka BI-40-65, od Hasičského
záchranného sboru JMK Brno.

10. Žádost o prodej pozemků:
Obec obdržela žádost o prodej pozemků p.č. 1106/4, 1108/3, 1109/2.
Po projednání rozhodlo schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1106/4.
Pozemek však bude prodán až po vyřešení vlastnických vztahů
k pozemku p.č. 1106/3. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1106/4.

11. Nabídka na směnu pozemku:
Zastupitelstvo projednalo návrh p. Kalivody Brno na směnu pozem-
ku p.č. 719/1 za pozemek pro výstavbu RD. Pokud obec nebude mít
požadovaný pozemek, je možný jeho prodej za cenu 500 Kč/m2.
Obec pozemek pro výstavbu RD nemá.  
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje  výkup pozemku p.č. 719/1 za navrhova-
nou cenu 500 Kč/m2. Pozemek pro směnu za stanovených podmínek
obec nevlastní.

12. Demolice RD 53 a 198:
Pro zajištění demolice výše uvedených RD je nutno provézt odstra-
nění vedení nízkého napětí. Po jednání s firmou E-ON jsme obdrže-
li stanovisko na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční
soustavy. Obec by se měla podílet částkou 138 837,60 Kč. Pokud
budou náklady vyšší, obec rozdíl doplatí, pokud budou nižší, bude jí
rozdíl vrácen.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o přeložce zařízení distribuční
soustavy č. Z100727654“ s firmou E-ON Distribuce, a.s. České
Budějovice. Pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

13. Výsledky hospodaření za 8/2007:
Předseda Finančního výboru seznámil zastupitele s výsledky hospo-
daření obce za osm měsíců 2007. Příjmy jsou plněny na 74 %, výda-
je na 56,5 % rozpočtu.  

14. Rozpočtové opatření č. 1/2007:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2007. Příjmy
i výdaje se navyšují o 686 800,- Kč. RO je přílohou zápisu.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007.

15. Pamětní deska do kostela sv. Aloise:
ZO vzalo na vědomí předpokládanou cenu za opravu pamětní desky
z roku 1856, která by po renovaci měla být umístěna v kostele. Deska
je pravděpodobně sádrová s německým nápisem. Předpokládaná
cena opravy 4 670,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat opravu pamětní desky do kostela sv.
Aloise v Otnicích.
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16. Oprava kanalizace:
ZO vzalo na vědomí sdělení f. VaK Vyškov o havárii na kanalizač-
ním řádu v ulici Boženy Němcové. Dodavatelská firma zahájí opra-
vu ještě v tomto týdnu.
Ulice bude uzavřena, vjezd pro obyvatele bude umožněn.

17. Studie středu obce:
Starosta předložil studii středu obce nově zpracovanou f. IKA Brno.
Studie vychází z původního návrhu ing. Tupé, je doplněna o připo-
mínky zastupitelstva a Policie ČR. K návrhu uspořádání proběhla
diskuze. Studie bude projednána výborem rozvoje obce. 

Mimořádného zasedání zastupitelstva obce Otnice
15. 10. 2007

1. Výstavba rybníku v lokalitě Poltňa:
Starosta informoval zastupitele o tom, že dle jeho zjištění došlo na
Ministerstvu životního prostředí (MŽP) ke schválení přesunu financí
z kapitoly „Povodně“ na kapitolu „Revitalizace krajiny“ (rybníky).
Obec má dvě možnosti: čekat na oficiální sdělení MŽP o přidělení
dotace, pak se ale celá stavba nedá zvládnout do konce roku 2007,
což znamená dotaci odmítnout. Nebo začít budovat již nyní s tím, že
je zde riziko, že dotaci nemusíme obdržet, nebo počasí nedovolí
dokončit stavbu dle podmínek. Na schůzce dne 10. 10. 2007 nám
bylo dodavatelem sděleno, že pokud bude počasí jen trochu přijatel-
né, stavbu jsou schopni dokončit do konce roku 2007.  
V následné debatě byla projednána všechna rizika spojená se zaháje-
ním, případně nezahájením stavby.
Usnesení:
Zastupitelstvo, vědomo si rizik, schvaluje zahájení stavby rybníku
v lokalitě „Pod Poltňou“.

22. 10. 2007
1. Kontrola minulého zápisu č. 13:

Bod 6 - Návštěva obce Rabensburg se uskuteční 11. 11. (neděle).
Účastníci delegace: Prokop, Lattenbergová, Pšenáková, Novák,
Horáková A.
Vozidlo zajistí starosta.
Bod 16 - Oprava kanalizace na ul. B. Němcové byla dokončena
(zajišťoval a financoval VaK Vyškov). 
Bod 17 - Střed obce: předložený návrh řešení projednal výbor rozvo-
je obce.
S návrhem souhlasí, připomínka se týkala  uspořádání chodníků.
Další připomínky nebyly vzneseny.   

Kontrola minulého zápisu č. 14:
Bod 1 - Rybník v Poltni: provádí se skrývka ornice, problém vznikl
s uložením zeminy na skládku. Zastupitelstvo doporučilo oslovit
vlastníky pozemku dopisem s žádostí o souhlas s uložením zeminy.

2. FÚ Vyškov - daňová kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu“ o výsledku kontroly účelo-
vého použití finanč. prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
v letech 2001, 2002, 2006. Kontrolu provedl Finanční úřad Vyškov. 
Výsledek kontroly:
„Z výsledků šetření v rámci dokladové a fyzické kontroly nevyply-
nulo u příjemce dotace v kontrolovaných obdobích (2001, 2002,
2006) porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení §44 odst. 1
písm. b), Rozpočtových pravidel“. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Bošovice - jednání o návrhu územního plánu Bošovice
b) Manželé Dobrovolní - usnesení č. 129/2007 o provedení kontrol-
ní prohlídky
c) JMK SÚS Brno - zah. územního řízení veř. vyhláškou, „Přestupní
uzel Otnice“
d) Šírová + Hložková 1 - Rozhodnutí č. 132/2007 o rozdělení RD80
na dva RD
e) Manželé Černí 134 - Úz. plán. informace, rekonstrukce přípojek
inž. sítí RD 134
f) Manželé Peksovi 487 -  Kolaudační rozhodnutí č.190/2007 na
garáž + sklep 

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 27940078, likvidace TKO za II. Q. 2007 
b) KT Veselý Křižanovice - Fa: 27/2007 oprava TKR

c) V. Vykoukal Vážany - Fa: 067/2007, oprava veřejného osvětlení 
d) Zetocha P. Bučovice - Fa: 07332  odvoz kontejnerů s odpadem na
skládku
e) pC+ servis Brno - Fa: 27011028 softwarová údržba
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Pavlovec 425 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz.
vod
b) B. Menoušková 26 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru
podz. vod
c) R. Menoušek 26 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz.
vod
d) Rostěnice a.s. - zahájení vodoprávního řízení ČOV Ekol, farma
Otnice

6. JMK - dotace pro hasiče (SDH):
Naše obec obdržela od Jihomoravského kraje neinvestiční dotaci ve
výši 60 000 Kč na výzbroj a výstroj pro jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Jihomorav-
ského kraje ve výši 60 tis. Kč., pro jednotku SDH.

7. Rozšíření programů TKR:
Starosta předložil zastupitelstvu nabídku f. Veselý na rozšíření pro-
gramů kabel. televize o slovenskou stanici JOJ. Předpokládané
náklady asi 32 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo nabídku na rozšíření programů TKR o stanici JOJ
odmítlo.

8. Žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka O. ml. o pronájem děl-
nického domu dne 10. 11. 2007 za účelem konání diskotéky.
Připomínky nebyly vzneseny. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu na den 10. 11.
2007 panu Drabálkovi za účelem konání diskotéky.
Cena pronájmu 2 500 Kč. 

9. Rozpočtové opatření č. 2/2007:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2007. Příjmy
i výdaje se navyšují o 1 000,- Kč. RO je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2007.    

10. Generel zeleně obce:
Obec, v rámci DSO Cezava, zadala vypracování generelu zeleně
intravilánu obce. V důsledku větší rozlohy intravilánu (7 ha) dojde
k navýšení ceny projektu.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje doplatek ceny ve výši 8 tis. Kč za
projekt generel zeleně. 

11. Úprava nájemného za obecní prostory:
Zastupitelstvo projednalo návrh cen za pronájem nebytových pro-
stor, které obec pronajímá. Předmětem diskuze zůstaly ceny za pro-
nájem ve skupině VII (venkovní prostory). Výše cen zařazených do
skupin I.-VII a platných od 1. 1. 2008 je přílohou zápisu.   
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ceny za pronájem nebytových
prostor s účinností od 1. 1. 2008.

12. Zateplení základní školy:
V rámci záměru vypracování projektu zateplení budovy Základní
školy v Otnicích včetně energetického auditu rozhodlo zastupitelstvo
obce vypsat výběrové řízení na dodavatele projektu a výběrové říze-
ní na zpracovatele žádosti o dotaci z operačního programu „Životní
prostředí“.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace na provedení opatření za účelem snížení
energetické náročnosti základní školy. Součástí nabídky bude vypra-
cování energetického auditu. 
b) Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracova-
tele žádosti o dotaci z operačního programu „Životní prostředí“
vycházejícího z projektu na snížení energetické náročnosti základní
školy.
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rekreační zázemí (odpočívadla, ohniště, parkoviště, drobné
stavby apod.) Přesto věřím, že rybník oživí naši pěknou kraji-
nu a bude přínosem pro občany i životní prostředí.

Na akci „Regenerace základní školy“ se usilovně pracuje
na projektové přípravě, probíhá výběr dodavatele na zpraco-
vání žádosti o dotaci, kterou chceme podat ve druhé výzvě,
z operačního programu Životní prostředí.   

Na akci „Střed obce“ zastupitelstvo upřesnilo zadání (dle
předložené studie) pro zpracovatele projektu f. IKA Brno, na
projektu se pracuje.

Nově je rozpracována studie „Naučné stezky“ směrem za
rybníkem v Hrubé dolině. Studii zpracovává
ing. Tupá, která spolupracuje i na úpravě středu
obce. První návrh studie projednaly výbory
životního prostředí a rozvoje obce a doporučily ji
ke schválení v zastupitelstvu. Konečná verze by
mohla být dokončena v lednu příštího roku.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám jménem zastupitelstva

obce, pracovníků obecního úřadu i jménem
svým poděkovat za spolupráci v letošním
roce 2007. Přejeme vám příjemné prožití
vánočních svátků v rodinném kruhu. Do
nového roku 2008 pevné zdraví, spokoje-
nost, a aby se každému vyplnila jeho přání.

Pavel Prokop, starosta

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem vás informoval o stavu

naší žádosti o dotaci na rybník Pod Poltňou,
i když situace nevypadala růžově, přesto vám
nyní mohu sdělit, že naše žádost na Ministerstvu
životního prostředí byla úspěšná a obdrželi jsme
dotaci v celkové výši 4,473 mil. Kč. Její čerpání
je však rozloženo do tří roků:

rok 2007 - 2,473 mil. Kč
rok 2008 - 0,- Kč
rok 2009 - 2,- mil. Kč
Dodavatelská firma nebude čekat s dokonče-

ním do roku 2009, ale předpokládáme, že by
mohla dílo dokončit v květnu příštího roku. Pro
obecní rozpočet to znamená zafinancovat dokon-
čené dílo z vlastních zdrojů, což činí asi 
3 mil. Kč, a čekat na uvolnění dotace v roce 2009. Zpracovat
návrh rozpočtu s tak jednostranně velkým výdajem nebude
pro finanční výbor jednoduchou záležitostí, věřme, že si s pro-
blémem poradí úspěšně tak jako doposud.

Rybník bude mít rozlohu 1,3 ha, u hráze bude max. výška
hladiny 2 m. Podmínky čerpání dotace, k níž se obec zaváza-
la, jsou přísné, mimo jiné je stanoveno, že na nádrži nesmí být
vysazovány uměle odchované kachny, vodní nádrž nesmí být
zařazena do rybářského revíru, rybí osádka nebude přikrmo-
vána a její složení a velikost doporučí Agentura ochrany a pří-
rody krajiny. V blízkosti rybníka nebude budováno žádné

STAROSTOVY STAROSTI

Určitě vaší pozornosti neuniklo, že se na
některých místech v naší obci objevily
nové odpadkové koše. Původní oranžové
a rezivějící hranaté nádoby byly konečně
nahrazeny novými, tmavě zelenými, ovál-
nými nádobami. Obec tak investovala
nemalou finanční částku do zkulturnění
vzhledu Otnic. 

Celkem deset plastových pomocníků
rozmístěných po obci snad přiměje všech-
ny kolemjdoucí, aby případné papírky,
obaly a jiný drobný odpad neupouštěli na

zem, nýbrž vhazovali právě do zelených
košů. Ty jsou umístěny především na fre-
kventovaných místech jako jsou parky,
autobusové zastávky, ale stojí i u obchodů
a před poštou.

Nezapomeňme být dobrým příkladem
pro děti, aby i pro ně bylo samozřejmostí
vyhodit obal např. po snězení sladkosti do
nejbližšího odpadkového koše či popelni-
ce. Ať už nemusíme podle odhozených slu-
pek v trávě nebo na chodníku tipovat, jaké
měli ovoce ve školní jídelně. -red-

Deset zelených krasavců je tu pro nás
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Změna poplatku za uveřejnění inzerce na TKR
Zastupitelstvo obce Otnice na svém zasedání, konaném dne

1. 10. 2007, schválilo změnu platby za uveřejnění inzerátu na
informačním kanále kabelové televize v naší obci.

Za uveřejněný inzerát nyní zaplatíte 15,- Kč/den.

Knihovna
Knihovna v Otnicích na přání čtenářů upravila svoji provoz-

ní dobu v úterý od 11.00 do 17.00 hod.
ve čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod.

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008
Od 1. ledna 2008 dochází ke změnám sociálních dávek. 
Všechny potřebné informace naleznete na vývěsce obecní-

ho úřadu nebo na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí zde: www.mpsv.cz/cs/2

Změna kmitočtu stanice STV 2
Z technických důvodů je na kabelové televizi stanice STV 2

nově nastavena na kmitočet S 18, což je 280,25 MHz.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Osoby 1421 38,32 26. 1. 1915 11. 8. 2007
Muži 706 37,36 26. 1. 1915 2. 8. 2007
Ženy 715 39,27 13. 3. 1915 11. 8. 2007
Děti do 15 let 231 7,49 6. 12. 1992 11. 8. 2007
Děti do 18 let 302 9,51 6. 12. 1989 11. 8. 2007
Starší 60 let 260 69,59 26. 1. 1915 20. 10. 1947
Možní voliči 1116 46,14 26. 1. 1915 21. 10. 1989

Statistika dat obyvatel ke dni 26. listopadu 2007
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Návštěva Rabensburgu
V květnu uspořádala TJ Sokol Otnice turnaj „Sport bez hranic“. Ve

třech disciplínách změřili síly sportovci z Otnic a okolí s hosty z rakous−
kého Rabensburgu. Na závěr turnaje přijela delegace zástupců obce
Rabensburg v čele s panem starostou. Hosté chválili milé přijetí a přislí−
bili pozvání k nim domů. Svůj slib dodrželi, a tak mohla na svatého
Martina 11. listopadu vyrazit průzkumná výprava ve složení Pavel
Prokop, Anna Lattenbergová, Aranka Horáková, Jan
Novák a Ludmila Pšenáková směrem na rakouský
Rabensburg.

Už cesta byla zajímavá, svatý Martin nezaváhal, přijel
na bílém koni a nám nezbylo, než se spolehnout na řidič−
ské umění pana starosty a proklouzat se až k cíli. 

Na radnici v Rabensburgu nás čekalo slavnostní přiví−
tání. Rabensburg má asi 1100 obyvatel, je tedy menší
než Otnice, zato má 19 zastupitelů oproti 11 otnickým.
Obecní úřad má tři zaměstnance a devět technických pra−
covníků. Českými jmény se to u našich sousedů jen
hemží, v nedávné minulosti Rabensburgu najdeme starostu jménem
Prokop, pracovnice místního muzea se jmenuje Hejtmánek, na obědě
jsme byli v restauraci „U Horáků“.

Po prohlídce radnice jsme se přesunuli do místního muzea. Naše
zprvu rozpačité reakce (muzeum v tak malé obci?) vystřídal obdiv.
Muzeum je umístěno v citlivě zrekonstruované historické budově býva−
lé fary. Kněz nemá v Rabensburgu sídlo, dojíždí z nedalekého městeč−
ka. Muzeum má stálou expozici, kterou tvoří historické předměty spoje−
né s životem v obci, exponáty prastaré, ale i z let nedávných, první tele−
vizory, mechanický kalkulátor, fotoaparáty. Shodli jsme se, že je dobré
zachovat pro další generace věci, které nám nyní mohou připadat jako
odpad, ale za několik let budou vypovídat o své době. Součástí muzea
jsou sbírky historických fotografií a listin pečlivě seřazených, popsaných
a uložených ve speciálních zásuvkových skříních. Část muzea, dvůr
a přilehlá zahrada jsou přizpůsobeny k pořádání kulturních akcí, kterých

je v Rabensburgu celá řada. Nejzajímavější a pro nás nezvyklou akcí je
místní Hollerfest, svátek černého bezu. Rabensburské hospodyňky vaří,
smaží, nakládají  a bůhví co ještě všechno dělají z černého bezu. Na
slavnosti se pak tyto speciality podávají. My jsme dostali k ochutnání
likér a byl opravdu skvělý.

Pracovnice muzea, starší paní, česky nemluvila, ale rozuměla.
Vyprávěla, že většina rodin v obci byla v minulosti dvojjazyčná.
Manželství byla smíšená. Vždyť na Moravu a na Slovensko je to kousek.

Kdysi prý chodily děti do školy do slovenských Kútů.
Popisovala, jak hrozná byla doba, kdy se zavřely
hranice, jaké ponižující prohlídky museli podstupo−
vat, pokud chtěli na návštěvu příbuzných do České
republiky. Na tu dobu si všichni dobře vzpomínáme,
ale bylo zajímavé slyšet, jak ji prožívali lidé z druhé
strany hranice.

Po návštěvě muzea byla naplánovaná prohlídka
obce. Bohužel stále hustě sněžilo, a tak se prohlídka
změnila v okružní jízdu. Hostitelé nám ukázali jejich
krásný kostel, velmi podobný těm našim na Moravě,

jen s malým rozdílem − celoročně otevřený veřejnosti. Dotaz, zda se
nebojí vykradení, se paní Aranka zdráhala přeložit, vůbec jsme se jí
nedivili. Bolestí Rabensburgu je kdysi honosný, nyní chátrající zámek,
který je v majetku nedbalého soukromníka. Naopak chloubou je moder−
ní sportovní areál s koupalištěm.

Na povídání o obecních radostech a starostech byl čas po obědě.
Rabensburg je Otnicím velmi podobný. V obci sídlí řada řemeslníků, ale
většina obyvatel dojíždí za prací do blízkých měst. Staví se nová čtvrť
rodinných domků. Tradice se jen těžko zachovávají, všechno visí na
hrstce aktivních lidí a těm mnohdy docházejí síly.

Odjížděli jsme pozdě odpoledne plní dojmů a nových inspirací.
Vypadá to, že se spolupráce našich obcí bude dál rozvíjet. Zástupci
Otnic jsou pozváni na květnový Hollerfest do Rabensburgu a na oplátku
jsme my pozvali naše nové přátele na ochutnávku vína do Otnic.

Mgr. Ludmila Pšenáková

Obec Otnice upozorňuje občany, že

prodej známek na popelnice
a poplatky

na kabelovou televizi
se budou vybírat od 2. 1. 2008 vždy
v úřední dny (tj. pondělí a středa)

v přízemí v podatelně obecního úřadu
a to od 7.30 - 12.00 hod.
a od 13.00 - 17.00 hod.
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Je to krátkou dobu, co jsme letos
skončili úpravy v našem kostele. Jsou
zde nové, sanační omítky. Chtěli jsme
jej také nově osvítit. A dokonce v nedě-
li 18. listopadu 2007 zde sloužil boho-
službu náš otec biskup Vojtěch, při
které uděloval biřmování.

To je pro mě příležitostí poděkovat.
Všem, kteří pomáhali při úklidu v kos-
tele i venku v jeho okolí. Určitě také
obecnímu úřadu: za týdny, kdy jsme
v obřadní síni konali nedělní bohosluž-

bu, za poskytnutí průmyslového vysava-
če po dvě soboty a velkorysou pomoc
stolů, židlí, ubrusů na faru pro setkání
biskupa, kněží s biřmovanci. Opravdu
upřímný dík.

A protože už adventní čas klepe na
dveře, když tyto řádky píšu, chci nám
všem zase po roce nabídnout malý pří-
běh pro tyto týdny. S přáním, ať jsou
alespoň trochu v pohodě, vždyť si to
vždy přejeme, a potom i ty milé vánoč-
ní svátky.

Dopřejme si zamyšlení
v „PŘÍBĚHU O PAŘÍZKU“

Každý večer, když Nelinčin tatínek přišel domů, oklepal si
sníh z bot a nespokojeně zamumlal: „No, tady je zase horko
jako v peci! Podívej se, Nelinko, jak jsou ta okna zamlžená.
V jednom kuse tu cítím připálené cukroví. A maminka je zase
celá od mouky. To jsem si dal, že jsem se oženil s pekařkou!“
Maminka si to samozřejmě nedala líbit a zakřičela: „Cože, já
podle tebe připaluju cukroví? Moje vánočky jsou vyhlášené
široko daleko! A navíc aspoň po mně něco dobrého zůstane.
Zato ty jsi velký chlap! A co děláš? Kácíš ubohé stromy, které
ti nic zlého neudělaly. Jen se Nelinko podívej, jak je tatínek od
hlavy až k patě od pilin!

Nelinka už ty hádky nemohla vydržet. Stáčela si blonďaté
copánky do uší, aby nic neslyšela. Ale tatínek pokračoval: „Ta
židle je celá ulepená! Dávej si na ty marmelády pozor.“
Maminka mu odsekla: „Marmelády? Vždyť je to smůla, co jsi
přinesl z lesa. Roznášíš ji po celém bytě!“

Toho večera Nelinka ve svém pokoji plakala. Měla rodiče
ráda, ale už to přeháněli. Za dva dny měly být Vánoce, a oni
se ani trochu nesnažili spolu vyjít a strávit příjemné svátky.
Tatínek odmítl přemalovat vývěsní štít maminčiny pekárny
a maminka nechtěla tatínkovi spravit vestu.

Nelinka promáčela slzami svou nejmilejší panenku.
Druhý den se s trápením svěřila bratranci Jendovi.

„Pláčem se nic nespraví,“ řekl jí. „Musíš něco podniknout.
Rodiče tě mají rádi. Připrav tedy oslavu ty. Vyrob jim nějaký
dárek, vyzdob byt a uvidíš, že budete mít krásné Vánoce.“

Nelinka se rozběhla domů. Otevřela okna, vymetla odevšud
mouku a piliny, čistila a leštila. Vyzdobila byt smrkovými vět-
vičkami a krepovým papírem, spravila tatínkovi vestu a vyžeh-
lila stuhu, kterou si maminka dávala do vlasů. Říkala si: „To
je ale překvapím! Aspoň o Vánocích se přestanou hádat.“
Všechno stihla, ještě než se rodiče vrátili z práce, a tiše se
smála, jak se budou divit!

Když tatínek vešel do dveří, hvízdl překvapením: „To jsou
mi věci! My ale máme doma uklizeno! A tohle je moje
vesta…“

A maminka se zase divila: „Celý byt je vyzdobený a já mám
vyžehlenou mašli… To je ale nádhera!“

Na Boží hod šli všichni spolu na mši a domů se vrátili
k obědu. Když se měl podávat moučník, přinesla Nelinka své
největší překvapení. Maminka s tatínkem se zamračili.

Maminka se nedůvěřivě ptala: „Copak to je? Vypadá to
jako zasněžený pařez. Fuj!“ Tatínek si přičichl: „Ale není to
dřevo. Je to cítit čokoládou a vanilkou. Taková ohavnost!“

Pak se najednou maminka rozesmála: „Vždyť je to mouč-
ník! A upekla ho pro mě naše Nelinka!“

Tatínkovi také zacukaly koutky: „Je to pařez, takže musí být
pro mě! Díky, Nelinko!“

Nela radostně vykřikla: „To je pro všechny tři! A nechte mi
taky kousek…“ Pavel Buchta, farář

��  DUCHOVNÍ OKÉNKO ��



Jedna místnost a jeden „klenot“. Na počátku dva mrtví, na konci
„tři“. Po tragické smrti paní Emy a jejího manžela se v jejich opuš-
těném bytě ne zcela náhodou potká sedm lidí. Trochu mnoho na to,
že byt je prázdný. Jindru, který je značně pod pantoflem, do bytu
nekompromisně přivádí Jaruška. Jarušku zase neuvěřitelná cham-
tivost a touha po klenotu paní Emy, o kterém tak často mluvila.
Viktora žene ve stejnou chvíli do bytu touha po milostném dobro-
družství a přivádí si s sebou Květu, kterou tíží vztah, co není zrov-
na podle jejích představ a nechá si Viktorem pomotat hlavu. Frantu
žene do bytu taktéž touha po klenotu, kterou zapříčinila Jindrova
prostořekost. Moc si sice nezahraje, ale i to málo stačí k tomu, aby
celou situaci značně zkomplikoval. A k tomu všemu zaujme dvě
zlodějské holubičky delší dobu prázdný byt, a tak se rozhodnou, že
se podívají po nějakém tom šperku a drahém kameni. Stačí pár
nestřežených okamžiků jednoho podzimního večera a všechny tyto
okolnosti začínají směřovat k dokonalé zápletce a ještě dokonalej-
šímu zločinu…

Pokud se vám zdá tato situace jako vystřižená z nějakého filmu,
tak nejste daleko od věci. V neděli 4. listopadu zavítal na „dělňák“

divadelní soubor DŽO Team Velatice. Na podiu dělnického domu
nám představil svoji autorskou hru a osvěžil tak kulturní život
v naší obci. Osmičlenná skupina mladých a nadšených amatér-
ských herců sehrála před příjemně zaplněným sálem detektivní
komedii s názvem Klenot paní Emy. Jejich energické a hravé
vystoupení bavilo diváky v sále snad při každém výstupu, který
publikum spontánně odměnilo upřímných smíchem či potleskem.
Ten v závěru gradoval a mladí ochotníci se tak u nás dočkali trojí-
ho vytleskání! 

Mně nezbývá než vyslovit poděkování celému DŽO Teamu za
jejich návštěvu a herecký výkon. Všem divákům, kteří je podpoři-
li báječnou kulisou a nemalým dobrovolným finančním výtěžkem,
který byl věnován na další rozvoj jejich ochotnické činnosti.
A v neposlední řadě také obecnímu úřadu a Občanskému sdružení
Otnický SAD, bez jejichž angažovanosti by se tato povedená akce
nemohla uskutečnit.

A za celý DŽO tým se loučím jejich heslem: „Nenuďte se, běžte
do DŽA!“

Michal Jelínek
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V dělnickém domě se hledal Klenot paní Emy!

Při počátečním domlouvání na letošní hody se objevily
názory, že jsou hody stále stejné. - I když tradice jsou od toho,
aby se udržovaly, tak proč je měnit? A jak? - Dát sklepníkům
sukně a stárkám kalhoty? Pokusily jsme se alespoň o malé
změny, abychom se zavděčily. 

První, i když menší změnou, byl sraz o hodinu později!
A tak se stárky mohly v klidu naobědvat a nastrojit do naškro-
bených krojů. Druhou změnou, podle stárek i přihlížejících -

TRADICE SE MĚNÍ změnou k lepšímu, bylo přesunutí místa žádání o právo od
dělnického domu k nové radnici. Bylo zde více místa i klidu
bez projíždějících automobilů. Další už probíhalo zcela tra-
dičně: průvod obcí za doprovodu kapely Blučiňáci, kteří opět
nezklamali a výborně hráli i na večerní zábavě. 

Pořádáním babských hodů se pyšnívá TJ Sokol Otnice.
Škoda jen, že na večerní zábavu přišlo sokolů pramálo…
Velký obdiv patří děvčatům Málkovým, které se účastnily
v největším počtu. Děkujeme a těšíme se na příští babské
hody. Otnické stárky
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Rozkvetlé Otnice
Občanské sdružení Otnický SAD vyhlásilo na jaře soutěž

Rozkvetlé Otnice. Od dubna do září jsme dokumentovali
výzdobu otnických oken a balkonů. Také pěstitelé nám  zasí-
lali a přinášeli vlastní fotografie květinových ozdob, které
zkrášlily jejich domy. Za všechny barevné skvosty děkujeme.
Porota sestavená z členů sdružení neměla konečné hodnocení
vůbec snadné. Věříme, že knihy a kalendáře oceněné potěší
a ostatní šikovné zahradníky i zahradnice třeba motivuje k při-
hlášení do příštího ročníku soutěže.

Dědina 341

U Parku 154

Chaloupky 179

Za Drahy 450

Dědina 246

Za Drahy 450



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 30 − prosinec 2007 13

Výsledky nultého ročníku soutěže
Rozkvetlé Otnice

Uvádíme pouze číslo popisné domu, který
byl porotou oceněn za květinovou výzdo-
bu, a název odměny.

Kategorie Nejhezčí okno:
1. místo Dědina 246
kniha Užitkové rostliny v zahradě

2. místo Školní 319
kniha Tropy v bytě a stolní kalendář
Receptář prima nápadů 2008

3. místo Chaloupky 217
stolní kalendář Receptář prima nápadů
2008

Kategorie Nejhezčí balkon:
1. místo neuděleno

2. místo Dědina 341
kniha Pěstujeme jahodník, maliník a ostru-
žiník a stolní kalendář Receptář prima
nápadů 2008

3. místo U Parku 154
stolní kalendář Receptář prima nápadů
2008

Cena poroty:
Za Drahy 450
kniha Fóliovníky, skleníky, zahradní kryty
a stolní kalendář Receptář prima nápadů
2008

Chaloupky 448
stolní kalendář Receptář prima nápadů
2008

Chaloupky 179
stolní kalendář Receptář prima nápadů
2008

Úspěšní zahradníci si mohou ceny vyzved-
nout v Centru volného času Otnický SAD
v 1. patře nad poštou. Blahopřejeme a těší-
me se na 1. ročník soutěže Rozkvetlé
Otnice v příštím roce.

Dagmar Kovaříková

Dědina 246

Školní 319

Školní 319Chaloupky 217
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Centrum volného času Otnický SAD zahájilo
po prázdninách svou pravidelnou činnost. Dvě
dopoledne v týdnu se scházejí maminky
s dětmi, tři odpoledne jsou zájmové kroužky,
jedno odpoledne je věnováno volné hravé zába-
vě a páteční odpoledne je zaměřeno na dětské
tvoření. Každé sudé pondělí docházejí do cent-
ra i děti z Dětského domova Lila. V říjnu se
(v rámci volných odpolední) mohly děti přijít
podívat na výrobu papírových draků. Některé si
tak s pomocí pana Havránka originálního draka
samy vytvořily. Pro nepřízeň počasí se plánova-
ná drakiáda letošní podzim nekonala. 1. listopa-
du bylo centrum otevřeno od rána do večera pro
širokou veřejnost, konal se Den otevřených
dveří. Dopoledne se místnosti zaplnily školáky,
dětmi z Lily i těmi nejmenšími batolaty.
Pravidelní návštěvníci tak nově příchozím vše
s radostí ukázali. 17. listopad jsme symbolicky
oslavili lampiónovým průvodem. Trasu od hřiš-
tě kolem zdravotního střediska, dětského domo-
va, ulicí Boženy Němcové, Školní a zpět na
hřiště zvládly i nejmenší děti. Sladká odměna
a teplý čaj byly odměnou nejen za účast, ale i za
krásné svítící lampiony. V rámci dětských dílni-
ček si malí výtvarníci již utvořili např.domeček
s ptáčkem a motýlkem, lampion, dárky i ozdo-
by na Vánoce. Otnický SAD nezapomíná ani na
mládež a aktivní dospělé: šikovná děvčata
a ženy si přišly vyrobit podzimní i vánoční
dekoraci, kterou ozdobily svůj dům, nebo tak
potěšily blízké vkusným, vlastnoručně vytvoře-
ným dárkem. Po několik večerů tak voněly pro-
story centra přírodním aroma. Otnice navštěvu-
je občas i kašpárek, který tak nejmenším poslu-
chačům vyprávěl už dvě pohádky. Vedoucím
kroužků, malým i velkým aktivním účastní-
kům, jejich blízkým a ostatním dobrovolníkům,
bez kterých by činnosti občanského sdružení
nemohly být realizovány, děkujeme za přízeň
a pomoc nejen s provozem centra. Děkujeme
za podporu obci, místním podnikatelům a rodi-
čům za hmotné i finanční příspěvky, bez nichž
by nebyly pořádané akce tak úspěšné.
Děkujeme, přejeme krásné Vánoce a v novém
roce na shledanou.

PONDĚLÍ 9.00-11.00 miniškolka 16.00-17.00 šachový kroužek
ÚTERÝ 16.00-17.00 volné odpoledne
STŘEDA 9.30-11.30 miniklub 16.00-17.00 taneční kroužek
ČTVRTEK 17.00-19.00 turistický kroužek
PÁTEK 16.00-17.00 dětská dílnička

Informace o plánovaných akcích najdete na vývěsce před poštou.
Dana Sekaninová, Dagmar Kovaříková

Občanské sdružení Otnický SAD − spolek aktivních dětí
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Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje školu 256 žáků, 136
žáků z Otnic, 45 žáků z Bošovic, 30 žáků z Milešovic, 41 žáků
z Lovčiček, 1 žák z Újezdu u Brna, 1 žák z Dambořic, 1 žáky-
ně z Adamova a 1 žákyně z Brna.

Třídní učitelé:
1. třída Mgr. Lenka Vojáčková
2. třída  Mgr. Hana Veselá
3. třída  Mgr. Dana Matyášová
4. třída  Mgr. Kateřina Halouzková
5. A Mgr. Jana Březinová
5. B        Iva Benušová
6. A Mgr. Drahomíra Floriánová
6. B       Mgr. Ludmila Vojáčková
7. třída  Mgr. Šárka Hanáková
8. A Mgr. Jiřina Kolaříková
8. B       Mgr. Marie Bůbelová
9. A Mgr. Zdeňka Swierková
9. B       Mgr. Ivana Čermáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Třetinová
Bez třídnictví: Mgr. Jan Novák, Ing. Hana Šťastná
Zástupce ředitelky: Mgr. Hynek Zavřel
Vychovatelka školní družiny: Martina Tomašíková
Zájmové útvary: Hra na flétnu

Dramatický
Pěvecký
Dyslektický
Výtvarný
Volejbal
Konverzace v Aj
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky

Od září začíná v 1. a 6. třídách výuka podle vlastních škol-
ních vzdělávacích programů.

V dalších letech se budou postupně přidávat další ročníky.
Školní vzdělávací program ZŠ Otnice - „Škola pro všech-

ny“ klade důraz na samostatnost, tvůrčí činnost, projektové
vyučování a komunikativnost. Ideou školské reformy je, aby
se děti naučily prezentovat svůj názor a aby uměly samy sebe
a svůj názor obhájit.

Anglický jazyk se vyučuje od 3. třídy, od 7. ročníku zařazu-
jeme výuku jazyka německého. Předměty se spojují do vzdě-
lávacích oblastí, např. český jazyk a cizí jazyky jsou sjedno-
ceny v oblast Jazyk a komunikace.

Výchovný charakter mají průřezová témata, která se hodi-
nami prolínají.

Jsou to: Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova 
Environmentální výchova
Osobnostně-sociální výchova

Mgr. Hana Krautová

Podzimní exkurze do Brna
V říjnu se zúčastnili žáci šestých tříd a sedmé třídy výletu

do Brna. Cílem šestých ročníků bylo technické muzeum
a hrad Špilberk, sedmý ročník navštívil planetárium a technic-
ké muzeum. 

Děti měly s sebou poznámkové bloky, tužky a zpracováva-
ly reflexi z exkurze. Tento referátek byl hodnocen známkou
do fyziky a navíc proběhla soutěž v jeho grafickém zpracová-
ní. Nejzdařilejší grafické zpracování:

6. třídy: 1. Blanka Gargošová 6. A
2. Michaela Marková 6. B
3. Michal Dufek 6. A

7. třída: 1. Romana Polášková
2. Jitka Foersterová 
3. Svatoslava Slabotínská

Perličky z žákovských prací:
„Nejvíc se mi líbilo v planetáriu, kde nám nakonec dali tři

otázky, ale já jsem stejně uhodla jen dvě.“
„Z technického muzea jsme jeli na hrad Špilberk, kde jsme

si prohlédli kasematy a dětskou dílnu. Zde jsme si mohli
vyzkoušet různé dobové oblečení a zahrát velice starou hru
mlýn a dámu.“

„Nejvíc mě zaujaly ty auta a telefony a roh pro slepce, bylo
to super.“

„Zaujalo mě povídání o tom, jak lidé ničí sami sebe, kácí
porosty - zdroje kyslíku. Pokud to tak prý pude dál, tak nám tu
asi za 300 let nezbude jediný živý strom ani keřík, či nějaká
malinká květinka.“ Ing. Hana Šťastná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V OTNICÍCH

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství ZŠ Otnice děkuje paní Miloslavě Prosové

za příspěvek 2000 Kč
na úhradu autobusové dopravy do Vyškova - plavecký
výcvik žáků 2. a 3. třídy (9 jízd, 1 jízda - 2 300 Kč)
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Dne 3. listopadu 2007 se
v nedalekých Dambořicích
konal další ročník pěvecké sou-
těže „Veselá písnička“. 

Letos museli soutěžící malí
zpěváčci zazpívat popovou
nebo rockovou píseň. Všichni
byli rozděleni do klasických tří
kategorií dle věku. 

Tento rok měli pořadatelé
výborně připravené předávání
cen. Velmi se mi líbilo, že na
konci soutěže byli všichni sou-
těžící pozváni na pódium, kde
obdrželi diplomy za účast,
a teprve potom byla v každé
kategorii vyhlášena první tři
místa. 

Z naší školy v nejstarší kate-
gorii soutěžily dvě žákyně
sedmé třídy Tereza Pospíšilová
a Michaela Turková, která si
odvezla ocenění za 1. místo,
ke kterému gratulujeme.

Lenka Kurdíková

PĚVECKÁ
SOUTĚŽ

V letošním školním roce se na mnoha školách po celé naší
republice pořádal již 16. ročník závodu Zátopkovy štafety.

Otnická škola se zúčastnila poprvé. O to důkladněji se na tuto událost připra-
vovala. Děti se mohly na nástěnkách ve třídách blíže seznámit s životem Emila
Zátopka i jeho ženy Dany. Dozvěděly se, že manželé Zátopkovi byli velice úspěš-
nými reprezentanty naší republiky v atletice a že Emil Zátopek byl zvolen naším
nejlepším sportovcem minulého století. Je známý po celém světě, protože na
olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 získal tři zlaté medaile: v běhu na
5 km, 10 km a v maratónu, který tehdy běžel poprvé v životě. Získat tři zlaté
olympijské medaile v těchto disciplínách na jedné olympiádě se nikdy předtím
a ani potom nikomu nepovedlo a odborníci soudí, že už ani nepovede. Jeho žena
Dana celou sbírku Emilových medailí ještě rozšířila o zlatou ze závodu v hodu
oštěpem. Manželé Zátopkovi se stali pro mnoho sportovců nejen v naší zemi pří-
kladem hodným následování. Proto i my jsme se chtěli přidat k těm, kteří svým
během vzdají poctu velkému sportovci a člověku.

Ve středu 26. září 2007 v 8:00 hod jsme se shromáždili na krásném fotbalovém
hřišti za školou. Pravidla celorepublikového závodu jsme si upravili na naše pod-
mínky, a tak všichni žáci ze tříd I. stupně běželi půl kola, žáci II. stupně kolo celé
a pak předali štafetový kolík do ruky dalšího kamaráda. Po úspěšném absolvová-
ní příslušného počtu kol podle počtu žáků ve třídě se zastavil čas, ten se vydělil
počtem běžících žáků a stanovil průměrný čas na jednoho žáka. Podle průměrné-
ho času se pak stanovilo pořadí tříd. Je zde na místě uvést, že všechny třídní uči-
telky I. stupně běžely se žáky závěrečné půlkolečko a přinesly tak štafetový kolík
své třídy až do cíle. Děti je vytrvale povzbuzovaly a troufám si říct, že se jim tak
podařilo upevnit kamarádské vztahy ve třídě.

Součástí běžeckých závodů byla i vědomostní soutěž o životě a úspěších man-
želů Zátopových. Soutěže se zúčastnilo na padesát žáků. Ti, kteří odpověděli
správně, dostali před nastoupenými spolužáky drobnou odměnu.

A kdo tedy 1. ročník Zátopových štafet na naší škole vyhrál?
Nejúspěšnější třídou I. stupně byla 5. A paní učitelky Marie Štáblové a nej-

rychlejší na II. stupni byla třída 8. A paní učitelky Jiřiny Kolaříkové. Všem 
vítězům, ale i těm, kteří se zúčastnili, přeji mnoho zdaru a úspěchů v dalších
závodech. Drahomíra Floriánová, učitelka Tv

ZÁTOPKOVY ŠTAFETY
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Hurá, konečně je tady středa 19. 9. 2007! Proč jásají sedmá-
ci a osmáci? Slovo dalo slovo, a proto se vyráží na dva dny do
našeho hlavního města Prahy. Sraz v 7:00 ráno u naší úúúú-
žasné školy. Bohužel všichni dorazili, a tak jsme se mohli
vydat luxusním autobusem na cestu. Nééé, ještě né, počkejte,
zapomněli jsme na úúúžasný pedagogický dozor! Takže
jedou: pan učitel Novák (to je ten, co to všechno spáchal)
a třídní učitelky osmých ročníků, paní učitelka Bůbelová
a paní učitelka Kolaříková. Tedy: můžeme vyrazit!!!

V autobuse jsme zjistili, že jsou u každého sedadla i pásy,
takže bychom se měli údajně připoutat. Poté, co jsme zjistili,
že pan učitel Novák připoután není (a jak sám říká: „Špatný
příklad, taky příklad!“), jsme se zase rychle odpoutali. Pro
odreagování (abychom neotravovali) nám pan řidič pustil
film. Cesta pomalu ubíhala, ani jsme to nepostřehli a už jsme
byli na mostě „sebevrahů“ (pro nepražáky Nuselák).

Autobus zamířil rovnou k zoo v Tróji. Tam jsme dostali roz-
chod. Ale co to? Někteří žáci se náramně podobali těm tvorům
za mřížemi, jako třeba: kachnám, opicím, buvolům, tuleňům
a spoustě dalším. Kvůli sebezáchově nebudeme jmenovat.

Zatím, co my jsme sprintovali po zoo (aby nás náhodou
někde nezavřeli), si učitelé dávali v restauraci oběd a oblíbe-
né kafíčko. 

Za tři hodiny jsme měli sraz u východu ze zoo. Bohužel si
tam nikoho nenachali, a tak jsme mohli vyrazit směr

V Praze je blaze
(ale poněkud draze)

Náprstkovo muzeum. Pro většinu přítomných to byla jen ztrá-
ta času a peněz.

Po zhlédnutí muzea jsme se chvíli motali po Praze (naviga-
ce pan učitel Novák), až jsme zabloudili k Národnímu divadlu
a na Václavské náměstí. Tam se z rozchodu vyklubal „rozsed“
(všichni byli totiž tak unavení, že hledali jen lavičky).
Pedagogický dozor jsme nemuseli ani hledat. Tam, kde voní
tak oblíbená káva, tam jsou učitelé. 

Cestou na ubytovnu jsme skončili 2x pod mostem (naštěstí
jsme jenom zastavovali) a na staveništi. „Kde budeme spát?
V rouře, popelnici nebo v kontejneru?“, pomysleli jsme si.
Ale nebyli jsme daleko od pravdy. Hned naproti staveniště
byla i naše ubytovna. Žádnej luxus, ale za ty prachy…

Při ubytování však nastaly komplikace. Problém byl v tom,
že nebyly volné pokoje po třech, nýbrž po dvou, takže jsme se
museli rychle domlouvat, kdo s kým… Když se všichni
konečně ubytovali (a dohádali), tak se odešlo do vedlejší
budovy, kde byla restaurace, na večeři. Bylo kuře.

Večer a noc (od 21:00 - 3:00 hodin) byla kritickým bodem
dne. Většina žáků nespala, dělala „bordel“ a hulákala na lesy.
Zatím, co pan učitel Novák seděl s panem řidičem chvilku
v hospodě, paní učitelky hlídkovaly po chodbách a snažily se
tuto kritickou situaci zachránit. Ráno byli všichni ospalí, pro-
tože i ti, co spát chtěli, kvůli velkému hluku nemohli.

Po snídani a uklizení pokojů jsme zamířili k Loretě. Odtud
naše kroky vedly k Pražskému hradu, kde se nachází ráj vyso-
kých cen. Pro zahraniční turisty je to „za pakatel“, ale pro nás,
CHUDÉ ŽÁKY základní školy, to byl problém. Sorry, ale
0,5 l Fanty za 70,- Kč jsme fakt nekupovali. Pokochali jsme
se a rychle pryč. Dále jsme směřovali do katedrály sv. Víta
a pak nás odtáhli na Staroměstské náměstí, kde jsme čekali 20
minut na odbití orloje (mimochodem, ten kohout kokrhá straš-
ně). Za tu dobu jsme se pokochali přijíždějícími tenisty
(Federer, Berdych, Štěpánek) a paní učitelka Bůbelová (jako
zkušená angličtinářka) si popovídala s jedním zahraničním
párem (Japonka + Angličan). Dále naše kroky směřovaly ke
Karlovu mostu a později směr výstaviště, kde náš čekal oběd.

Nedaleko restaurace, kde jsme měli ten oběd, byl velký
areál výstaviště, kde se nacházelo spoustu kolotočů. Skoro pro
všechny to bylo dobré odreagování.

V plánu exkurze byla ještě návštěva Vyšehradu, ale ta se pro
velké vyčerpání většiny z nás neuskutečnila.

V autobuse jsme zhlédli nějaký zajímavý film a odcestova-
li jsme domů. Jediné zklamání bylo to, že jsme museli druhý
den do školy, a že si tam (třeba v zoo) nikoho nenechali.         

Tereza Pospíšilová 7 tř., Anežka Horáková 8. A
a Markéta Vojáčková 8. B

Ve středu 31. října 2007 jsme se vypravili na exkurzi do
Brna. Nejdříve jsme jeli do Planetária Mikuláše Kopernika
na Kraví Hoře. Vyšlapali jsme strmý kopeček a už jsme viděli
velké kopule planetária. Odložili jsme si bundy v šatně a šli
jsme si sednout do sálu. Po chvíli čekání se zhaslo a začal
pořad Živá planeta. V pořadu nám vysvětlovali, že Země je
jedinou planetou, kde je nějaký život. Postupně nám ukázali,
jak Země vznikala a nakonec jsme se formou fotografií dozvě-
děli, jak moc člověk Zemi škodí. Asi největší zážitek pro
všechny byl pohled na noční oblohu. 

Poté jsme se naším fialovým autobusem dopravili do budo-
vy technického muzea. Paní učitelka koupila vstupenky. Pak
si pro nás přišel pan průvodce, který ve svém dlouhém mod-
rém plášti vypadal jako nějaký soustružník. Řekl nám několik
zajímavých informací o kovolitectví, a jak se vlastně věci ze
železa vyrábějí. Ukázal nám také nejstarší exponát muzea -
meč. Pochází z 10. století a dnes je vlivem koroze již celý zele-
ný. Po přednášce jsme měli dvouhodinovou volnou prohlídku.
Zašli jsme se podívat na krásná historická auta, motorky
a letadla. Vrátili jsme se v čase několik let zpět při prohlídce
staré ulice, kadeřnictví a ordinace zubaře. Nikdo si nenechal
ujít prohlédnutí starých televizorů, rádií, telefonů a hudebních
nástrojů. Když se každý podíval na co chtěl, dostavili jsme se
do technické herny. Pracovník muzea nám ukázal, jak se
s čím pracuje. Pak jsme si různé „technické hračičky“ mohli
sami vyzkoušet. Mě osobně nejvíc zaujala plazmová koule,
zrcadlová síň a virtuální střílení. No a potom jsme se všichni
plní nových zážitků a vědomostí vrátili domů.

Miroslava Stejskalová, 7. třída

Exkurze do planetária
a technického muzea



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 30 − prosinec 200718

DĚTI DĚTEM
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V minulém čísle Otnického zpravodaje jsem
vám za celý tým představila náš projekt „Ať
zmizí šeď - hned teď!“, jehož cílem bylo zkráš-
lení asfaltového hřiště. Především tedy jeho
šedé betonové stěny. Většina z vás jistě už ví,
jak celá akce dopadla, nicméně i tak ráda
podrobněji popíšu malířský víkend.

28. - 29. září, to byl předem stanovený termín
akce, o které jsme informovali celou vesnici
prostřednictvím plakátů. V pátek ale nebylo
příznivé počasí. Od rána vydatně pršelo a kolem
poledne bylo stále pošmourno. Už jsme to téměř
vzdali, ovšem k naší velké radosti se po obědě
vyjasnilo. A tak jsme díky mobilním telefonům
svolali aktivní část týmu, abychom mohli ales-
poň přichystat barvy, štětce a válečky. Jenže jak-
mile jsme se k šedivé zdi postavili se štětcem
v ruce, neodolali jsme. Do devíti večer byla část
stěny pomalovaná. Celé míchání barev, návrhy,
domluvy - to byla jasně sehraná sestava lidí,
které tato činnost opravdu bavila. K velkému
překvapení se ani veřejnost nedala odradit dopo-
ledním nepěkným počasím a nadšené maminky
s dětmi nám přišly pomoci. Zaměstnali jsme
všechny, co měli chuť se zapojit.

V sobotu jsme nemohli ani dospat. Ráno jsme
se opět sešli v hojném počtu a malovali
a míchali, umývali, kochali se polohotovým díl-
kem. Přidala se k nám početná skupinka dětí.
Nejdřív se trošku ostýchaly, ale po chvilce nám

ani nestačily zásoby štětců a válečků. Doslova jsme improvizovali. Výsledek
opravdu stál za to. Nadšené dětské oči, ba dokonce i těch dospělých, hezká
stěna, ani památka po sprostých výrazech, dobrý pocit a pochvala od pana
starosty. To přece stojí za to!

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem zúčastněným za obdivuhodné
pracovní nasazení a nadšení pro celou akci. Velký dík patří Občanskému
sdružení Otnický SAD, které nám ochotně poskytlo prostory centra volného
času na naše setkávání a porady, Průmyslovému zboží Holub za dodání
malířských potřeb a stavební firmě Menoušek s.r.o. za pomoc při výběru
a nákupu barev. Za podporu děkujeme programu Make and Connection -
Připoj se! Více informací na www-pripojse.cz

Silvie Makovská-Menoušková

Máme veselé hřiště!
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Podzimní část fotbalové sezony skončila, a tak vám nabízím
malou rekapitulaci o tom, jak si stojíme ve fotbalových soutě-
žích. Máme celkem pět družstev, která hrávají pravidelnou
soutěž. A tým a dorost hraje krajskou soutěž. B tým, žáci
a přípravka okresní soutěž.

Přípravka začala svoji první sezonu v okresní soutěži
a vede si velice dobře.

Čtvrté místo, 4 vyhraná a 3 prohraná utkání je na premiéru
v soutěži dobrý výsledek.

I když mohl být ještě lepší, protože někteří soupeři nasazu-
jí do utkání starší ročníky, než je povoleno.

Žáci opět potvrzují, že se ve své kategorii stále řadí k nej-
lepším. I po odchodu starších hráčů do dorostu, je družstvo
schopné se doplnit o nové hráče a stále patřit k nejlepším.

Druhé místo s jednou prohrou, s vedoucími Šaraticemi, nám
dává šanci zjara na domácím hřišti oplatit  porážku.

Dorost v letošní sezoně nepodává takové výkony jak v minu-
lé sezoně. Střídá dobré zápasy s někdy velice slabými. Zimní
přestávka jistě pomůže ke zlepšení herního projevu, abychom
jaro měli lepší než podzim. 12. místo s 10 body neodpovídá
našim možnostem a úsilí, které do mužstva vkládáme.

B tým začíná odvádět pod novým vedením velice kvalitní
výkony. Čtvrté místo, jen pět bodů na první příčku, dává do
jarní části slibnou pozici na útok na přední místo v tabulce!

A tým po dlouhých letech opět hraje krajskou soutěž.
Mužstvo podává velice dobré výkony. Se silnými soupeři
dokážeme držet krok. I za nepříznivého vývoje utkání jsme
dokázali několikrát zápasy otočit a zvítězit. To vypovídá o síle
kolektivu. Posledních několik zápasů jsme dostávali hodně
branek, ale v zimní přestávce se pokusíme s tím něco udělat.

Bude potřeba kádr na jarní část udržet po hro-
madě a dobře se připravit do další části soutěže.

Odměnou pro naše fotbalisty je vysoká
návštěvnost  fanoušků. Patříme mezi nejvíce
navštěvovaná mužstva soutěže. Máme také další
NEJ: máme nejlepšího střelce soutěže, je jím
Michal Kašpařík s 11 brankami. Věříme, že
i na jaře bude soupeře ničit svými trefami!

Blíží se konec roku, a proto bych chtěl podě-
kovat všem za velmi dobrou práci: vedoucím
a trenérům družstev, hráčům, funkcionářům
oddílu kopané a celé TJ Sokol, ale i těm, kteří se
starají o sportovní činnost v našem areálu,
a popřát do dalšího roku hodně zdraví a osobní
spokojenosti!

Pavel Pažebřuch, předseda odd. kopané

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Sezóna 2006/2007 byla pro otnický stolní tenis nejúspěšněj-
ší v historii oddílu. A mužstvu se po třech letech kralování
v okresním přeboru podařilo postoupit do krajské soutěže.
Mužstvo hrálo ve složení: Šebeček Marek, Šebeček Antonín,
Horák Filip a Kalouda Jan. Ve své první sezóně v kraji si jako
nováček nevede špatně a patří mu zatím 6. místo z 12 mužstev.
Jednoznačným cílem je udržení v soutěži, získat
zkušenosti pro další roky a postupně zkusit
zapojit i jiné hráče. Museli jsme před letošní
sezónou udělat menší úpravu v sestavách.
Antonín Šebeček přešel do B a Vojáček Jaromír
do A mužstva. Tito hráči se pak střídají při mist-
rovských utkáních A mužstva v kraji.

B mužstvo po pěkném 4. místě v loňské sezó-
ně jakoby chtělo napodobit A mužstvo
a momentálně vede tabulku okresního přeboru.
Hraje ve složení Bubla Jaroslav, Šebeček
Antonín, Rafaj Zdeněk a Salajka Jaroslav ml.

C mužstvo hraje druhým rokem okresní sou-
těž první třídy. Hraje ve složení Salajka Jaroslav,
Kalouda Pavel, Heřmanský Josef, Heřmanský
Martin a nová posila někdejší vynikající hráč
Milan (MERYŠKA) Horáček.

A teď k našim nejmenším hráčům. Ti po loň-
ských úspěších i letos nezaostávají. Získali třetí
místo v okresním přeboru dvouher mladších

žáků a další turnaje na ně teprve čekají. Zatím úspěšně bojují
v okresním žákovské lize.

Máme ještě i menší hráče. Takovou přípravku, nemají
registrace, ale chuť do pingpongu mají velikou. Jejich trenér
Jaroslav Bubla má plné ruce práce, aby všechny tyto děti zvlá-
dl. Práce s těmi nejmladšími je vždy těžká a zdlouhavá. Najít
člověka, který by měl chuť a čas s nimi trénovat je těžké. My
můžeme být rádi, že takového máme. Marek Šebeček

STOLNÍ TENIS

Otnická kopaná

V sobotu 6. října 2007 se uskutečnil sběr železného šrotu. TJ Sokol Otnice
oddíl stolního tenisu: Heřmanský Milan, Martin, Josef, Šebeček Marek,
Horák Filip, Vojáček Jaromír, Salajka Jaroslav ml. a Rafaj Zdeněk nasbírali
91 q železa a získali pro svou organizaci 27 750 Kč. 
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Sobota 17. 2. 2007, po noclehu v závěsné síti, který jsme
přečkali v městě Vicuňa, byl hlavním cílem dne středisko
Cochiguaz. Dispozice k téhle zajímavé lokalitě nám poskyt-
nul chilský kaktusář Juan Pablo Acosta.

Cestu do letoviska Cochiguaz zpříjemňovala překrásná
okolní krajina, které jednoznačně dominovaly vinice
(nadmořská výška byla téměř 2000 m n. m.). Po přejezdu
tábořiště za městečkem cesta náhle končila a nás čekal nápis
PRIVAT RANCH. Velkým štěstím bylo, že zrovna přijížděl
správce, který nám velmi ochotně zapůjčil klíče, a my se
mohli dostat na místa, která patrně zůstanou většině dalších
návštěvníků utajena.

Po přejezdu řečiště nás uchvátily obrovské kolosy eriosyc -
šlo o Eriosyce sandillon. Tyto mohutné zlaté koule nádherně
svítily po okolních skalách. Překvapením ovšem nebyl zdale-
ka konec, jakmile jsme sjeli do údolíčka (panenská příroda,
kam oko dohlédlo), ihned nás upoutaly bílé shluky trnů
v trávě. Šlo o luxusní Neoporteria senilis. Často samotnou
rostlinu pod bílými, několik centimetrů dlouhými trny, neby-
lo vůbec vidět. Lehli jsme si spokojeně do trávy a fotili tyhle
krásky z každé strany. Otázkou zůstává, jak dlouho zde tyto
naprosto jedinečné rostliny vydrží, neboť záměr majitele
pozemku je zde nejspíše stavět.

Odpoledne jsme zavítali zpět do města Vicuňa. Tentokráte
jsme měli nocleh rezervován v „normální“ posteli, jak se
později ukázalo, tak síť byla možná lepší.

Naše další kroky, po vydatné večeři, směřovaly na zdejší
náměstí, kde probíhaly velmi čilé trhy. Nejvíce jsme se poba-
vili, když jsme zde našli i tři stánky, kde prodávali kaktusy.

Neděle 18. 2. 2007, další naše cesta směřovala k hranicím
s Argentinou na přechod Paso Aqua Negra (údolí černé řeky).
Samotný hraniční přechod leží v nadmořské výšce téměř 5000
metrů. Lokalita, která nás zajímala, ležela u Puente Balala.
Kaktus, který v této nehostinné krajině roste, nelze prakticky
přehlédnout. Jeho krásné narůžovělé trny září do okolní kraji-
ny zcela jasně. Touhle zajímavou rostlinou je Pyrrhocactus
eriosyzoides - nádherné růžové kuličky. Rostlinu jsme sledo-
vali ještě dalších několik kilometrů a směrem ke hranici popu-
lace pomalinku klesaly.

Cestou zpět jsme zastavili v místní hospůdce, kde nás
pohostili zajímavým meníčkem. Jeho součástí bylo také něco
jako polévka - Serruzela. V chemicky různorodé směsi plava-
lo opravdu všechno možné od masa, přes rýži až po všelijakou
zeleninku.

Po tomto gurmánském zážitku jsme již nasměrovali další
kroky směr Pacifik. Každý z nás tajně doufal, že večer uvidí
první kopky. Znamenalo to dostat se za město La Serena.
K rychlému přesunu je nejlepší použít „panamericku“ magis-
trálu - Rutu sinco. My jsme se však chtěli vyhnout hustému
provozu a k přesunu volili jednu z bočních cest. Odměnu za
méně pohodlnou cestu nám poskytla malebná okolní krajina
u městečka Marqueza. Zde naše ostříží oči ve skalách zazna-
menaly zajímavé kaktusy. Šlo o rostliny rodu Pyrrhocactus
(blíže jsme jej nedokázali určit, podle mě jde o rostlinu na
popis), stonek těchto rostlin nápadně připomínal peruánské
islaje. Tuhle kaktusářskou idylku potom jen dokreslily obří
rostliny - Eulychnia acida.

V podvečer jsme dorazili před Los Hornos, kde má růst
první kopka. Proto hned na první možné odbočce směr oceán
jsme zahnuli. Po několika metrech jsme svorně zakřičeli:
„Jsme tu!“ a hnali se z auta. Naše první kopka - Copiapoa
coqiumbana nebyla podle mě sice nic moc, ale společnou
radost to nemohlo pokazit. Náš „Copiapón“ právě začal.

Soumrak a únava další pátrání odsunuly na zítřek. Ještě před
ulehnutím jsme ochutnali místní specialitku, kterou nemohlo
být nic jiného než ryba - Pescado (a byla to vážně mňamka).

Ihned po snídani nám majitelka hostelu velmi dobře poradi-
la a nasměrovala nás směrem od Pacifiku do hor. Po pár minu-
tách jízdy směrem na Quembrada de Honda nás z auta vyhna-
ly obrovské trsy Copiapoa coquimbana. Tyto rostliny byly
v daleko lepším stavu, než-li ty na pobřeží. Tvořily obrovské
zdravé trsy, část rostlin pak kvetla pěkným žlutým květem.
Doprovodnou kaktusovou vegetaci tvořily Eulychnia acida,
Tephocactus berteri a Cumulopuntia miquelii (velmi zajímavá
rostlina, její plody byly pochoutkou pro místní kozy). O kou-
sek výše nás příjemně překvapila svými růžovými květy
Neoporteria aff. nigrihorrida.

Další cesta vedla směr Vallenar (jedno z větších měst
v Chile) a odtud dále směrem na Huasco, kde jsme hodlali
přenocovat.

Před Vallenar jsme měli data lokality, kde by měla růst další
kopka - Copiapoa vallenarensis. Bohužel ona zmiňovaná
lokalita byla přeměněná ve smetiště, a ačkoliv zde kaktusy
rostly, byly ve velmi zuboženém stavu.

Nakonec jsem rostlinu přece jenom objevili za městečkem
Freirina (poblíž železníční tratě). Brzy po návštěve této loka-
lity jsme dorazili do Huasca. Nocleh nám poskytnul velmi
slušný podnik - Hostel San Fernando, poblíž námořnické
školy. Po večeři jsme zavítali na internet, abychom mohli sdě-
lit své horké zážitky svým blízkým doma, a potom už hupky
do postýlek, abychom se připravili na náš další „Copiapón“.

Mgr. Jan Novák

Za kytičkami do Chile III

Pyrrhocactus eriosyzoides - Puente Balala

Cesta na přechod Paso Aqua Negra (4850 m)
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Prvním významným krokem
směřujícím k Vánocům je Barborka

4. prosinec - Barborka. V tento den uříznuté větvičky z třeš-
ně, jabloně a hrušky rozdávají odměnu na Štědrý den v podo-
bě rozkvetlých malých drobných kvítečků.

6. prosinec - Svatý Mikuláš přináší příslib světla, hod-
ným dětem naděluje dárečky, zlobivým rozdává brambory
a našlehá jim metlou. Mikuláš je vždy doprovázen nějakou
temnou bytostí - čertem, která straší zlobivé děti, že si je
odnese v pytli. Mikulášova nadílka za dětskou básničku nebo
říkanku je symbolem nového života. Koláčky a sladkosti při-
pomínají obětní jídla - jablka a ořechy dozrávají nejpozději
a jsou v nich zrníčka - zárodky nového života. Životní kolo-
běh stále pokračuje.

Vánoční svátky
Možná právě teď máte plné ruce práce s předvánočním úkli-

dem, nákupem dárků, pečením dobrot. Zkuste si vyšetřit chvi-
ličku a společně nahlédnout do historie nejkrásnějších svátků
roku - Vánoc, vánočních zvyků a tradic. Naše nejmilovanější
a nejvíce očekávané a slavené svátky roku Vánoce jsou přede
dveřmi. Možná si někdo položí otázku, jak dlouho už se
Vánoce slaví, odkud pocházejí všechny ty zvyky, které je pro-
vázejí, nebo jak je asi slavili naši předkové. Základem křes-
ťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista
a oslav této události. Svátek narození Páně se od 4. století šířil
z Říma v celém křesťanském světě.
Tato vánoční atmosféra a zvyky
přetrvaly až do dnešního 21. stole-
tí. Advent - je církví stanovené
vánoční období, které trvá 4 týdny.
Symbolem tohoto období je
adventní věnec ozdobený čtyřmi
svícemi, které se postupně zapalují
v každou předvánoční neděli. 

Připomeneme si pár vánočních
zvyků a tradic našich předků

Protože na Štědrý den připadá
narození Ježíše Krista, přikládali
tomuto dni naši předkové velký
význam - považovali jej za den
zázraků. Štědrý večer začíná veče-
ří. Až do této chvíle by se měl držet
štědrovečerní půst, kdo se celý den
postil, uviděl večer zlaté prasátko.
K večeři se zasedá, až když vyjde
první hvězda. U stolu by měl být
sudý počet strávníků. V případě, že
tomu tak není, chystá se talíř pro
náhodného příchozího, na talíř se
dává tolik jídla, kolik každý sní. Od
slavnostní večeře se zásadně
nevstává. A to znamenalo pro člověka, že by se mohla splnit
přání - a tato přání byla tři - jaký bude hospodářský rok, jest-
li přežije příští rok, zda-li ho potká láska - pro starší generace
hlavně zdraví. Některá tradice se dochovala dodnes.

Něco z věštících technik (tradic, zvyků)
Třesení bezu - při čemž vyřkla děvčata následující verše:

„Třesu, třesu bez, kde můj milý večeří dnes, tam ať zaštěká tři-
krát pes.“

Třesení plotem - plotem naopak třásli mládenci: „Hejbu,
hejbu plotem, kde je má milá dnes, ať se ozve pes.“

Klepání střevícem na kurník - když se ozvala slepice -
stav svobodný-á, když se ozval kohout, tak vdavky.

Vytahování polínka z hranice dřeva - podle podoby
polínka děvčata odhadovala, jakého si vybrala  mládence:
bude krásný, sličný, křivý, sukovitý, kulhavý, hrbatý, postavy
silné, břichatý.

Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávaly kapří šupiny,
které měly přinést všem po celý rok dostatek peněz.

Krájení jablka - jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní
večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu,
napříč. Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou se za
rok všichni ve zdraví. Má-li kříže, někdo z přítomných těžce
onemocní. 

Střevíc - svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu.
Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma, žádné vdavky.
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou
z domova.

Zbytky jídla - dobytek pod stromy,
skořápky, kosti - zakopat pod stromy,
zbytky pro psa - pod stůl nebo mezi vrata, aby byl věrný

a ostražitý,
pazourek česneku - pro kohouta, housera, býka a kačera,

aby byli ostří,
mák - pro slepice, aby více nesly, kolik zrnek sezobly, tolik

měly mít vajíček,
tři oříšky na talíři - schová si je děvče, aby mělo dost

peněz,

zrní ohrazené motouzem - mělo chránit celý rok proti
myším,

zabodnutí nože do chleba - když zrezavěl - znamenalo to
mokrý rok,

čtení z tůně, ze snů - člověk měl vidiny.
Po skončení večeře nastal čas, kdy se lidé vydávali na půl-

noční mši do nejbližšího kostela.
Na půlnoční se slavilo narození Ježíška, čímž vrcholil 

Štědrý den.
Výbor sociálně zdravotní
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Za účasti následujících celebrit se koná 30. 2. 2008 E S T R Á D A
v sále dělnického domu. Předprodej vstupenek na silvestrovské akci u paní Leony

Levákové nebo na www.leolev.ot. Srdečně zve umělecká agentura Spirit o.O.

SSIILLVVEESSTTRROOVVSSKKÁÁ
PPŘŘ ÍÍLLOOHHAA

P. Bobek L. Bílá L. Štaidl

V. Špinarová Cowley z CI5 P. Novotný

M. Jílková F. Slováček T. Henry
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Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

5. ledna 2008

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

12. ledna 2008

Myslivecký
PLES

S bohatou tombolou
K tanci a poslechu hraje RIO

13. ledna 2008

LILA domov pro postižené děti
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
v 15 hodin v chrámu sv. Aloise

26. ledna 2008

Vítání
občánků
narozených v roce 2007

se uskuteční v obřadní síni na radnici

26. ledna 2008

Dětský
maškarní ples

VEČERNÍČKY

9. února 2008

Tradiční ostatková zábava
Hraje RIO z Křenovic

23. února 2008

DISKOTÉKA
DJ BORIS

Dělnický dům

Pozvánky
24. prosince 2007

TROUBENÍ TRUBAČŮ
26. prosince 2007

Vánoční florbalový turnaj
Pro žáky základní školy se koná na sále ZŠ

26. prosince 2007

ŠTĚPÁNSKÁ PEČENĚ
Hospoda na Pančavě

31. prosince 2007

SILVESTR
2007

od 21 hodin
v dělnickém domě

KKIINNOO  OOTTNNIICCEE
18. ledna 2008 20 hod.

MEDVÍDEK
Nový český film režiséra Jan Hřebejka vyprávějící o navazo-
vání nových a rozpadech starých přátelství a manželství
a přemítání nad křehkostí mezilidských vztahů. Hrají: T.
Vilhelmová, K. Issová, J. Macháček, I. Trojan, A. Geislerová
aj. Mládeži přístupno od 12 let. 98 minut.Vstupné 50 Kč.

29. února 2008 20 hodin

Královna Alžběta: Zlatý věk
Historický film s Cate Blanchett v hlavní roli. Velké Británie
2007, 114 minut. Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč.

14. března 2008 20 hodin

Svatba na bitevním poli
Komedie o moravské vesničce, kde každým rokem chystají
oslavy napoleonských válek, a o lásce, která kvete v každém
věku. Režie Dušan Klein, v hlavní roli Boleslav Polívka.
Česká komedie 2008, 100 minut. Vstupné 50 Kč.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Na večerní představení mohou děti do 15 let

chodit jen v doprovodu dospělé osoby.


