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Skončily nejoblíbenější měsíce roku. Září se ohlásilo deštěm, větrem a chladnem.
12. září, po třech měsících, vychází další číslo 12. ročníku Otnického zpravodaje.
Opět je především důkazem schopných dobrovolníků, kteří se snaží pro ostatní plá-
novat, organizovat a pořádat akce pro každou věkovou kategorii. Díky nim můžeme
zaplnit stránky zpravodaje. A článek Pavla Pažebřucha - 75 let kopané v Otnicích -
dokonce připomene sportovní dobrovolníky, kteří se též zasloužili o dobré jméno
současné TJ Sokol. Pozornosti by neměl uniknout projekt mladých Ať zmizí šeď-
hned teď, kterým není lhostejný dnešní stav asfaltového hřiště. Je důkazem toho, že
i mezi dnešní mladou generací se najdou ti, kteří se chtějí podílet na lepších
Otnicích. Na str. 20 se dozvíte více a věříme, že je při realizaci podpoříte!

Dana Sekaninová a Dagmar Kovaříková  

Na titulní straně
Pomník se sochou legionáře pochází z roku 1925. Pod sochou na podstavci je

vytesáno: „Svobodu národu nese jeho chrabrý syn.“ Pomník byl zhotoven sochařem
Poláškem z Přerova. Kovová zahrádka kolem něj byla postavena o rok později.
V roce 1938 přibyla na pomníku pamětní deska s portrétem T. G. Masaryka a nápi-
sem „…zasloužil se o stát“.

V roce 1941 měl být pomník podle rozkazu Němců zničen. Místní Sokolové však
sochu legionáře tajně pohřbili v zahrádce vedle pomníku spolu s pergamenem
v lahvi, na kterém byla tato událost popsána. 

Po válce se legionář dočkal nového vyzdvižení na pomník. Na pětimetrovém
pomníku z hořického pískovce jsou vyryta jména 42 vojínů padlých, zemřelých
nebo nezvěstných za 1. světové války.

Příjmení a jméno     narozen zemřel Příjmení a jméno     narozen zemřel

Baráček Eduard     1882 1917
Bulva František      1893 1915
Dřínovský František 1895  1915
Hudeček Rudolf       1891  1916
Jurásek Jakub           1874 1915
Jurásek Karel        1873  1916
Mazal Josef         1890  1914
Matoušek Josef         1892  1914
Mazal Josef        1893  1915
Partyka Antonín        1876  1914
Petiovský Josef     1881  1915
Peterka František   1883  1918
Jurásek Josef          1883  1915
Jurásek Karel      1887  1919
Jurásek Josef     1892  1916
Kvapil Ignác       1875 1918
Kvapil Milan      1889  1915
Kosík Josef       1868 1921
Kučera Jakub     1885 1919
Kramář Jan         1896 1915
Kosík Alois        1899 1917

Kropáček Stanislav 1893  1915
Kelča František    1879  1915
Kučera Jan        1896 1917
Lustig Antonín         1871  1915
Lattenberg František 1883 1914
Lattenberg Jiří     1883  1920
Peterka Jan        1887  1915
Peterka Rudolf    1890  1918
Rafaj Dominik 1878 1918
Sajtl Adolf       1878 1914
Střitecký Josef       1891 1914
Šimoník Antonín  1871  1919
Střitecký Gabriel  1883 1916
Svoboda Antonín   1890 1915
Škrhák František 1897 1917
Večeřa Stanislav  1878  1917
Vitta Josef          1885 1916
Večeřa Rudolf     1883  1919
Večeřa František   1893 1915
Zehnal Antonín    1881  1914
Zehnal František  1892  1915
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Z obsahu: ÚVODNÍ SLOVO

Naše obec má nové webové stránky
www.otnice.cz

zpravodaj@otnice.czVaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:
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Z redakční pošty

Vážení,
rád bych Vám jménem neziskové organizace Sdružení

obrany spotřebitelů ČR, o.s. (SOS) představil projekt
nazvaný Partnerské poradny měst a obcí, a zároveň Vám
nabídl možnost se do něho zapojit. Přicházíme k Vám s nabíd-
kou ke spolupráci, která by Vás nic nestála a byla by obou-
stranně přínosná. Stručně řečeno, nabízíme Vašim občanům
možnost bezplatného využívání našeho internetového pora-
denství pro spotřebitele, a to pouze prostřednictvím speciál-
ního odkazu na naše on-line poradenské služby na webových
stránkách Vašeho města. Tím byste získali možnost poskyt-
nout svým občanům další prospěšnou službu, která je díky
dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poskytována
zdarma. Nám tato spolupráce umožní lépe naplňovat naše
poslání „pomáhat spotřebitelům v oblastech, kde jejich síly
nestačí“. V současné době již takto spolupracujeme s více než
120-ti městy a obcemi z celé ČR (jejich seznam najdete na
www.spotrebitele.info/partner/partneri.php, záložka Poradny,
podzáložka Partnerské poradny obcí). 

Věříme, že i Vy se zařadíte mezi obce, které poskytují svým
občanům maximální možný servis, a to i v oblasti prevence
a řešení spotřebitelských problémů. Bezplatná registrace
vašeho města/obce na www.spotrebitele.info/partner/vloz-
partner.php zabere pouze několik minut. Budete-li chtít, může
být tato partnerská poradna označena i městským/obecním
znakem či uvedena Vaším úvodním slovem.

Rádi bychom Vám však nabídli i další nové možnosti, jak
s nulovými náklady zlepšit spotřebitelský servis pro občany
z Vašeho města, resp. regionu:

a) Budete-li mít zájem, můžeme vám na požádání zaslat
jeden ze dvou nových bannerů upozorňujících na spotřebitel-
skou poradnu SOS, který je vhodné umístit na nějaké dobře
viditelné místo vašich webových stránek, kde mohou jejich
návštěvníci tyto informace nejspíše hledat (např. v záložce
nazvané Odkazy, Naši partneři, Naše služby občanům apod. -
záleží na struktuře vašich stránek). Samozřejmě však postačí
i uvedení textového odkazu na „partnerskou poradnu“ nebo
„spotřebitelskou poradnu“ (nejlépe s logem SOS). Bannery

V Brně dne 12. 7. 2007
Vážená redakce,

byla bych velmi ráda, kdybyste v Otnickém zpravodaji uve-
řejnili moje poděkování jednomu mně jménem neznámému
mladému muži z Otnic.

Pomohl nám dne 20. 6. 2007, když mělo naše auto poruchu
a před Otnicemi vypovědělo zcela své služby. Mladý sympa-
tický muž sám ochotně zastavil a pomohl nám dopravit auto
až před dům. Byly jsme z této nepříjemnosti obě s dcerou dost
vyvedené z míry, takže jsme se ho ani nezeptaly na jméno
a víme pouze to, že je z Otnic a že jel v tmavočerveném autě,
zřejmě Favoritu. S úsměvem odmítl nabízenou symbolickou
finanční odměnu s tím, že mu možná jednou pomoc oplatíme,
až ji bude potřebovat on, a odjel směrem do ulice Milešovské.

Chtěla bych mu ještě jednou touto cestou poděkovat
a vyjádřit radost nad tím, že se chystám trvale bydlet v obci,
kde žijí tak milí a slušní lidé.

Předem vám děkuji za kladné vyřízení mé prosby.
Jiřina Venclíková, Chaloupky č. 298, Otnice

zašleme vašemu webmasterovi nebo jiné kontaktní osobě,
která má na starosti úpravu vašich stránek. Různé typy a verze
log, resp. ikon SOS najdete i na našich webových stránkách,
v pravé dolní části úvodní stránky v sekci nazvané Web SOS
(www.spotrebitele.info), event. Vám poradí kolegyně
K. Dufková (dufkova@spotrebitele.info).

b) Pravděpodobně i ve Vašem městě vydáváte pro vaše
občany zpravodaj, noviny, radniční listy či jiné tiskoviny
tohoto typu, a proto se nabízí poměrně snadná cesta, jak naši
eventuální spolupráci zefektivnit. Do jejich obsahu bychom
mohli zařadit rubriku nazvanou např. Rady pro spotřebitele,
kde by se zveřejňovaly otázky a námi bezplatně zpracované
odpovědi z oblasti ochrany spotřebitele, které Vaše občany
zajímají nejčastěji (zpočátku, než si občané na tuto službu
zvyknou, Vám můžeme poskytnout několik nejčastěji zodpo-
vídaných dotazů z našich regionálních poraden). V záhlaví či
na konci rubriky by byly kontaktní údaje SOS (webová adre-
sa, kontakt na poradnu SOS ve Vašem regionu a číslo naší
poradenské informační linky, logo SOS), aby občané věděli,
kam se také mohou obracet s žádostmi o radu či konzultaci
svých spotřebitelských problémů. Můžeme Vám zasílat i naše
tiskové zprávy, abyste měli možnost své občany informovat
o důležitých událostech v oblasti ochrany spotřebitele. Máte-
li zájem o tuto službu, kontaktujte prosím, kolegyni Petru
Vaňkovou (vankova@spotrebitele.info, 224 239 940).

c) Rádi bychom Vám také nabídli k otištění ve Vašem zpra-
vodaji nálepku Nevhazujte reklamu, kterou s úspěchem distri-
buujeme již několik let, a kterou bychom pro tento účel modi-
fikovali a umožnili tak Vašim občanům, kteří nechtějí do
svých schránek reklamní materiály, aby dostávali pouze rad-
niční listy vašeho města/obce (viz obrázek). Tuto nálepku by
si občané, nemající zájem o reklamní tiskoviny,vystřihli
a nalepili na svou schránku, čímž by byli chráněni před nevy-
žádanou reklamou. 

d) Pokud se zaregistrujete jako náš partner, automaticky
Vám bude poskytnuta sleva 10% z ceny účastnického poplat-
ku na našich odborných seminářích Reklamační řízení
a ochrana spotřebitele v českém právu, které probíhají jednou
měsíčně v Praze, V Brně a v Ostravě a jsou určeny zejména
pro podnikatele, dále pro osoby zodpovědné za vyřizování
reklamačního řízení, pro pracovníky call center, ale i pro
zaměstnance živnostenských a obecních úřadů. Více informa-
cí o seminářích najdete na http://www.spotrebitele.info/cla-
nek.shtml?x=1795854 nebo u kolegyně Renaty Malinové
(malinova@spotrebitele.info, 739 618 015).

Samozřejmě jsme otevření i jiným formám spolupráce,
a proto neváhejte a přijďte s dalšími náměty na její rozšíření.
Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila, další zajímavé infor-
mace o SOS naleznete na našich internetových stránkách
www.spotrebitele.info/partner, kde se můžete rovnou i zare-
gistrovat pro provoz partnerské poradny, nebo je můžete zís-
kat na tel. čísle 224 239 940 u kolegyně Kateřiny Dufkové
(dufkova@spotrebitele.info, 224 239 940).

S přátelským pozdravem Ing. David Šmejkal, předseda SOS



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 29 − září 20074

DUBEN - 23. 4. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 1/2) Dopracování knihovního řádu - úkol trvá.  
Bod 19) Dopis všem prodejcům alkoholu a cigaret v obci byl zaslán.
Bod 21) Dotace z JMK - obec neuspěla v žádosti o dotaci na výzbroj pro
hasiče, ani na komunikaci k p. Petru Pavlovcovi.
Bod 22) Místní program obnovy vesnice (MPOV) - žádné další doplně-
ní nebylo podáno. Zastupitelstvo schválení MPOV prozatím odložilo.
Připomínky - reklamace chodníku ke kuchyni základní školy byla nahlá-
šena f. PSK Group.
Připomínky: Úprava prostoru na bývalém koupališti byla provedena.

2. Chodníky - výběrové řízení:
Starosta podal informaci o vypsaném výběrovém řízení na opravu chod-
níků v obci. Výzva byla zaslána čtyřem firmám, které svoje nabídky
doručily ve stanoveném termínu.
Výběrovou komisi jmenoval ve složení ing. Bubla, Sekaninová D., Klvač
J., Muric P., Mezuláník P. Předsedou komise byl zvolen ing. Bubla.
Po otevření obálek a vyhodnocení předepsaných listin a nabídkových
cen, doporučila komise následující pořadí:

1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
2. Hirschner Petr Sokolnice
3. Inženýrské stavby Brno spol s r.o. Brno
4. ZEMAKO s.r.o. Moravany u Brna

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené pořadí firem na opravu chodníků
v obci Otnice a zmocňuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou
Přemysl Veselý s.r.o. Brno.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice - Úz. rozhod. č. 15/2007 veř. vyhl., „Malá vodní nádrž
Žleb.“
b) JANEPA Brno - zah. kol. řízení na plynovodní přípojku obchod. stře-
diska.

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 279071 mobilní svoz nebezpečného odpadu
b) Respono Vyškov - Fa: 275078 odvoz TKO za I. Q. 2007
c) J. Sokol Bošovice - Fa: 07105 servis kopírovacího stroje
d) Atelier Fontes - Fa: 014-07 projekt pro st. povolení MVN Žleb - čás-
tečná
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
Obec Otnice - souhlas k projektu vegetačních úprav MVN Žleb.

6. Městský úřad Slavkov, odbor dopravy a SH :
Výzva k doplnění žádosti o zřízení přechodu ulic Na Konci a Nová.
Starosta projedná požadavek na Policii ČR. Další postup se bude odvíjet
od stanoviska policie.

7. Jihomoravský krajský úřad, odbor kontrolní a právní:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2006“, které provedli pracovníci JMK ve dnech 
2.-3. 4. 2007.
Závěr: Při přezkumu hospodaření obce Otnice za rok 2006 nebyly zjiště-
ny chyby a nedostatky. 

8. Provozní řád dětského hřiště:
Zastupitelstvo projednalo návrh provozního řádu dětského asfaltového
hřiště, kterým se budou řídit všichni návštěvníci hřiště. Provozní řád
bude natištěn na plastové tabuli o rozměrech asi 0,8 x 0,8 m a umístěn do
prostoru hřiště. Dále bude v prostoru umístěna tabule, která zdůrazní
zákaz kouření.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provozní řád dětského hřiště a jeho umístění.

9. Přestupní terminál IDS:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí návrh řešení přestupního
terminálu IDS v Otnicích, který zajišťuje SÚS JMK Brno. Návrh bude
ještě projednán a dopracován  dne 9. 9. 2007 na výrobním výboru. 

10. Projekt řešení středu obce:
Starosta předložil návrh smlouvy o dílo s f. IKA Brno na vypracování
projektu řešení středu obce (dle návrhu ing. Tupé). Předložený návrh
smlouvy byl již připomínkován členy výboru rozvoje obce.
Usnesení:
ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo s f. IKA Brno na vypracování projek-
tu řešení středu obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

11. Instalace odpadkových košů v obci:
Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na zakoupení plastových
odpadkových košů do obce. Z nabídky f. Urbania byl vybrán typ PRIMA
LINEA 50 l. zelené barvy. Cena koše je 1880,- Kč. + DPH, + stojan.
Koše budou umístěny na frekventovaných částech obce.
Usnesení:
ZO schvaluje zakoupení 10 ks odpadkových košů od f. Urbania, typ
PRIMA LINEA 50 l.

12. Nákup měřiče rychlosti vozidel:
Starosta předložil návrh na zakoupení zařízení na měření okamžité rych-
losti projíždějících vozidel, které nabízí f. NOEL Hodonín. Navrhuje se,
aby toto zařízení bylo umístěno při vjezdu do obce od Újezdu u Brna.
Instalací zařízení se předpokládá snížení rychlosti vozidel a tím zvýšení
bezpečnosti občanů ulice Na Konci. Předpokládané náklady okolo 
75 tis. Kč.
Usnesení:
ZO rozhodlo řešit tento problém jako celek (dopravní značení, pasport
značení, tabule rychlosti atd). Současně hledat možnosti získání dotace
na financování uvedeného projektu.

13. Záměr prodeje pozemku p.č. 507:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Borovičkových na odprodej
pozemku p.č. 507 o výměře 438 m2.
Usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 507 o výměře 438 m2 v k. ú.
Otnice. 

14. Záměr prodeje pozemku p. č. 571:
Zastupitelstvo projednalo žádost paní I. Pavelkové na odprodej pozemku
p.č. 571 o výměře 113 m2.
Usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 507 o výměře 438 m2 v k. ú.
Otnice. 

15. Nabídka analýzy dotačních možností:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. RPA Brno na zpracování analýzy
dotačních možností rozvojových projektů obce. Předpokládané náklady
15 tis. Kč.
Usnesení:
ZO schvaluje nabídku f. RPA Brno na zpracování analýzy dotačních
možností obce, pověřuje starostu dalším jednáním s agenturou a podpi-
sem smlouvy o dílo.

16. Územní plán obce (ÚP):
Starosta informoval zastupitele o postupu na dopracování ÚP obce. I přes
výzvu nebyl na OÚ předložen žádný návrh na doplnění nebo připomínka.
Předseda výboru životního prostředí informoval o jednání výboru. Byl
zjištěn nesoulad mezi návrhem ÚP obce a studií Revitalizace krajiny.
Je také nutné hledat prostory pro výstavbu společných garáží.
Jednání se zpracovatelem ÚP se uskuteční dne 27. 4. v 9,00 hod v kan-
celáři starosty. Všichni zastupitelé jsou zváni.

17. Úpravy nájemních vztahů:
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele se závěry z jednání
výboru. Vzhledem k tomu, že většina nájemních smluv byla uzavřena před
více roky, výbor doporučuje zastupitelstvu přepracovat veškeré nájemní
smlouvy na bytové i nebytové prostory ve kterých bude oddělena faktura-
ce nájemného od služeb, zapracováno automatické roční navýšení nájmů
odvislé od inflace. Byl také předložen materiál doporučeného navýšení
nájemních cen za 1m2. Úprava se doporučuje od 1. 1. 2008. Zastupitelstvo
materiál vzalo na vědomí s tím, že o něm bude dále jednáno.
Připomínky, diskuze:
Uzávěrka dalšího čísla Otnického zpravodaje je 15. 5. 2007
Při aktualizaci dat na infokanálu je jako smyčka přehrávána kazeta na
které jsou uvedeny zastaralé informace, které jsou zavádějící. Je nutno
najít jiný způsob.     

KVĚTEN - 14. 5. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 2) Oprava chodníků - práce započaly na ulici Pančava od děl. domu
a budou pokračovat do ulice Dědina k prodejně p. Sobotky.
Bod 8) Provozní řád veřejného sportoviště je zadán do výroby
u p. Hálové.
Bod 10) Projekt na úpravu středu obce - smlouva s f. IKA Brno byla
podepsána, proběhlo první jednání, zastupitelstvu bude předložen upra-
vený návrh středu obce.
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Bod 15) Smlouva s f. RPA Brno na zpracování analýzy dotačních mož-
ností byla podepsána, proběhlo první jednání. Cena 15 tis. + DPH.

2. Knihovna - ceník služeb a poplatků:
Starosta předložil návrh na doplnění ceníku služeb obecní knihovny
o sankci za pozdní vrácení knih - poplatek z prodlení, a to 20 Kč/polož-
ku/měsíc. 
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník služeb a poplatků obecní knihovny
s účinností od 15. 5. 2007.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) HDP Trading Otnice - Stav. pov. 15/2007, výrobní hala pro zámeč.
výrobu

4. Faktury k proplacení:
a) Gordic Blansko - Fa: 2007500768 udržovací poplatky za programy 
b) Respono Vyškov - Fa: 20070147 uložení odpadů na skládku
c) Zetocha P. Bučovice - Fa: 07131 odvoz odpadů na skládku
d) Elcan Brno - Fa: 55/07 prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na
Konci
e) Studio Region Brno - Fa: 102007 zpracování návrhu ÚP - částečná
fakt.
f) M. Kříž Křenovice - Fa: 2607 oprava střechy na základní škole
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) V. Kypr 350 - Rozhodnutí + osvědčení k nakládání s podzemními
vodami.
b) J. Borovička 423 - zahájení vodoprávního řízení o povolení odběru
podz. vod.

6. Krajský úřad JMK - odbor ŽP :
Větrný park Bošovice - stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí.
Krajský úřad JMK k uvedenému záměru vydal nesouhlasné stanovisko.

7. Kanalizace a ČOV:
Firma TENZA (projektant) předložila upravenou projektovou dokumen-
taci pro stavební povolení na akci „Kanalizace a ČOV Otnice“. Na kana-
lizační síti je navrženo 7 odlehčovacích komor a 4 přečerpávací stanice.
Objekt ČOV je posunut o 50 m od obce, bude zastřešen a provedeny
sadové úpravy.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek první projektové dokumentace pro sta-
vební povolení kanalizace a ČOV Otnice bez připomínek.

8. PROSTAVBY a.s. - nabídka spolupráce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení f. PROSTAVBY a.s. Brno, že se
stala vlastníky pozemků od p. Šmídové v lokalitě Pod Vodárnou. Nabízí
obci spolupráci při výstavbě rodinných domů v uvedené lokalitě.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere sdělení na vědomí, pověřuje starostu jednáním o pod-
mínkách spolupráce.

9. Přestupní terminál IDS:
Zastupitelstvo projednalo návrh řešení přestupního terminálu IDS
v Otnicích a zápis z výrobního výboru dne 9. 5. 2007. 
Z diskuze vzešly připomínky:
Zda bude omezena rychlost v prostoru terminálu.  
Doporučuje se umístit zastávku na příjezdu od Milešovic (III/4199), dále
od křižovatky. Připomínky projedná starosta s projektantem.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem řešení přestupního terminálu IDS
a jako vlastník dotčených pozemků dává souhlas k jeho realizaci na
pozemcích obce.

10. Valná hromada MAS Za humnama:
Starosta a p. Sekaninová podali informace z valné hromady MAS Za
humnama, která se uskutečnila 3. 5. v Kobeřicích. Je škoda, že se do
MAS nepřihlásily i další organizace a podnikatelé naší obce.
Dne 6. 6. se uskuteční kulatý stůl v Bošovicích.    

11. Územní plán obce:
Zastupitelstvo projednalo žádost manž. Peksových o změnu v územním
plánu a to zařazení pozemků p.č. 516/1, 517/1. Návrh územního plánu
projednají výbory životního prostředí a rozvoje obce.
Usnesení:
ZO schvaluje zařazení výše uvedených pozemků do kategorie Br (bydle-
ní v rod. domech) případně podobného členění.

12. Veřejně prospěšné práce:
Dne 22. 5. končí pracovní smlouva čtyřem zaměstnancům na VPP.
Zůstávají pouze p. Babejová a sl. Machovcová.

Usnesení:
ZO rozhodlo požádat Úřad práce Vyškov o přidělení 4 míst pracovníků
na VPP s nástupem od 1. 6., a 1 místo s nástupem od 1. 8. Obec také
požádá o prodloužení smlouvy pro p. Babejovou do 30. 11. 2007.

13. Služební cesta:
Ve dnech 17. 5 - 19. 5. vykoná starosta služební cestu do severních Čech.
Jedná se o reciproční návštěvu starostů regionu Litoměřicka v rámci
DSO CEZAVA.
Usnesení:
ZO schvaluje služební cestu starosty do severních Čech ve dnech 
17.-19. 5. 2007.
Připomínky, diskuze:
Pro zastupitele i předsedy výborů nechat vyhotovit doklad, kterým se
mohou v případě potřeby proukázat.

ČERVEN - 4. 6. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 8) Nabídka f. PROSTAVBY Brno - starosta podal informace o pod-
mínkách spolupráce výstavby RD. 
Investor předloží návrh zastavovací studie, veškeré sítě bude investovat
firma, obec dá souhlas s investicí do sítí na obecních pozemcích a násled-
ně prodá dotčené stavební parcely za cenu 33 Kč/m2. Při diskuzi byla
cena za obecní pozemky změněna na 55 Kč/m2. O těchto podmínkách
bude dále starosta jednat se zájemcem. 
Bod 9) Přestupní terminál IDS - připomínka na posunutí zastávky od
Milešovic dále od křižovatky byla projektantem akceptována.
Bod 12) Žádost o přidělení 5 pracovních míst na VPP do 30. 11. 2007 byla
Úřadem práce Vyškov schválena (nástup čtyř pracovníků od 6. 6. 2007)

2. Nabídka ČS pojišťovny:
Starosta předložil nabídku ČS pojišťovny na pojištění volených orgánů -
odpovědnost za chybná rozhodnutí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo obce odmítlo nabídku na pojištění volených orgánů.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) L. Mazalová 471 - Územně plánovací informace k novostavbě RD na
p.č. 646
b) Beton Brož 484 - výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce 
c) K. Nehybka 183 - zah. říz. o prodloužení termínu dokončení stavby
d) L. Levák 513 - zah. říz. o prodloužení termínu dokončení stavby
e) O. Hložková 178 - zah. říz. o dodat. povolení stavby garáže

4. Faktury k proplacení:
a) Urbania Moravany - Fa: 070452 odpadkové koše 10 ks 
b) pC+ Brno - Fa: 270110016 servis PC
c) Zetocha P. Bučovice- Fa: 07161 odvoz odpadů na skládku
d) P. Veselý Brno - Fa: 701041 oprava chodníků 4/2007
d) P. Veselý Brno - Fa: 701068 oprava chodníků 5/2007
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) M. Horáček 404 - zahájení vodoprávního řízení o povolení odběru
podz. vod.
b) Manželé Luskačovi 453 - zahájení vodopr. řízení o povol. odběru
podz. vod.
c) L. Fiala 462 - zahájení vodoprávního řízení o povolení odběru podz.
vod.
d) Obec Otnice - zahájení vodoprávního řízení na povolení stavby MVN
Žleb
e) J. Borovička 423 - Rozhodnutí + osvědčení na odběr podz. vod

6. Krajský úřad JMK - odbor RR:
Obec obdržela dotaci ve výši  150 tis. Kč z „Programu rozvoje venko-
va“, dot. tit. č. 8 - úroky z úvěru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši
150 000 Kč.

7. Krajský úřad JMK, odbor ÚPSŘ - kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí PROTOKOL o provedené kontrole ze
dne 22. 5. 2007, kterou provedl JMK odbor územního plánování a sta-
vebního řádu. Kontrola byla zaměřena na pořizování územního plánu
obce a dle protokolu kontrolní orgán neshledal žádné zásadní nedostatky.  

8. Moravský zemský archiv - kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol ze státní kontroly kterou pro-
vedli pracovníci Moravského zemského archivu se sídlem ve Slavkově
u Brna dne 26. 4. 2007. Kontrola byla zaměřena na naplňování zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Na základě výsledku
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kontroly je nutné vypracovat nový spisový a skartační řád, upravit evi-
denci a vyřizování dokumentů. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi provézt opatření doporučené pracovníky
kontroly. 

9. Nařízení Krajské veterinární správy Brno:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení Krajské veterinární správy Brno
č. 4/2007 ze dne 16. 4. o mimořádných veterinárních opatřeních k ochra-
ně chovu včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelí-
ho plodu. 

10. Výbor ŽP - žádost:
L. Kaloudová 362 - žádost o povolení odstranění smrku před RD. 

11. Žádost o pronájem bytu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o žádostech na krátkodobé
pronájmy obecních bytů za účelem řešení mimořádných situací. Obecní
úřad eviduje tři takové žádosti. Z diskuze vyplynulo krátkodobě volné
byty pronajmout, vše je však odvislé od požadavku základní školy na
volné byty. 

12. OSA - licenční smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh licenční smlouvy s firmou Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním Praha, o provozování hudeb-
ních děl na rok 2007.
Usnesení:
ZO schvaluje návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl na rok 2007 a zmocňuje starosty podpisem smlouvy. 

13. Prodej pozemku:
ZO projednalo žádost p. I. Pavelkové Otnice 208 o odprodej pozemku
p.č. 571.
Usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 571 o výměře 113 m2 v k.ú. Otnice,
paní Ivoně Pavelkové Otnice Pančava 208, za cenu 55 Kč/m2

14. Prodej pozemku:
ZO projednalo žádost manželů Borovičkových Otnice 258 o odprodej
pozemku p.č. 507.
Usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 507 o výměře 438 m2 v k.ú. Otnice,
manželům Jaroslavu a Marii Borovičkovým Otnice Za Drahy 258, za
cenu 33 Kč/m2

15. Prodej pozemku:
ZO projednalo žádost p. A. Hoffmanna Ostopovice 400/46 o odprodej
pozemku p.č. 912.
Usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 912 o výměře 120 m2 v k.ú. Otnice,
panu Antonínu Hoffmannovi Ostopovice Padělky 400/46, za cenu
55 Kč/m2

16. Závěrečný účet DSO CEZAVA:
ZO projednalo závěrečný účet DSO Cezava za rok 2006.
Usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Cezava za rok
2006. 

17. Závěrečný účet obce za rok 2006:
ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2006. Závěrečný účet je pří-
lohou zápisu.
Usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006.  

18. Žádost o dotaci:
Starosta informoval ZO o podání žádosti o dotaci pro základní školu na
výměnu kovových oken. Žádost byla podána na Ministerstvo financí
o částku 2 mil. Kč.
Usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro Základní školu na Ministerstvo
financí o finančním objemu 2 mil. Kč. 

19. Územní plán obce:
ZO projednávalo návrh územního plánu obce. Informace podali předse-
dové výboru pro rozvoj obce a životního prostředí. Vznesené připomín-
ky budou projednány s projektantem. Zastupitelstvo také projednalo
žádost p. Nechvátalové, která nesouhlasí se začleněním RD 79 do asa-
načního pásma. Po obsáhlé diskuzi bylo přijato následující usnesení.
Usnesení:
ZO podporuje  územní plán v původním návrhu, včetně začlenění RD 79
do asanačního pásma. 

20. Projekt otnické mládeže:
Předsedkyně výboru pro mládež a tělovýchovu p. Sekaninová informo-
vala ZO o obdržené dotaci ve výši 30 tis. Kč., od JMK na projekt „Ať

zmizí šeď - teď hned“. Dotace bude použita na zkulturnění prostředí
asfaltového hřiště, s důrazem na výtvarné ztvárnění betonových stěn. 
Usnesení:
Obec, jako majitel asfaltového hřiště, souhlasí s provedením grafických
úprav na zkulturnění prostředí a je připravena na uvedené akci spolupra-
covat.  
Připomínky, diskuze:
Stav RD „Tulovo“ je ohrožující okolí. Provést kontrolu z obecního
úřadu, případně dát podnět stavebnímu úřadu ve Slavkově u Brna.

25. 6. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

Připomínky: Stav RD „Tulovo“ - prověrku  provedla p. Lattenbergová,
stav je neutěšený, vstupní dveře zabezpečeny. Zaslán dopis majitelce RD.

2. Základní škola:
Ředitelka ZŠ p. Krautová informovala ZO o ukončení školního roku
2006/2007 a předpokládaném počtu žáků a zabezpečení výuky ve škol-
ním roce 2007/2008.
Požádala také o udělení výjimky v počtu žáků 7 třídy v novém školním
roce. Stanovisko školské rady je doporučující.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis České školní inspekce ze dne 
20. 6. 2007 ve věci stížnosti na přístup školy ke vzdělávání žáka se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků 7. třídy ve školním roce
2007/2008.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) JANEPA Brno - Kolaudační rozhodnutí č. 127/2007 na STL přípojku
b) Ing. Šmíd Brno - Kolaudační rozhodnutí č. 120/2007 na garáž 
c) D. Wolf 287 - Kolaudační rozhodnutí č. 121/2007 na garáž
d) Beton Brož 484 - výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce
e) Manželé Dobrovolní 519 - Usnesení č. 80/2007, prov. kontr. hosp.
budovy
f) Manželé Kašpaříkovi 202 - zah. kolaud. řízení novostavby RD
g) R. Peška Brno - územně plán. informace k novost. RD na p.č. 990/3

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 20070193 uložení odpadů na skládku
b) Geopen Brno - Fa: 120587 zaměření středu obce
c) Fontes Brno - Fa: 023-07 projekt pro stavební povolení na rybník
MVN Žleb
d) Protisk Slavkov - Fa: 200706089 tisk zpravodaje č. 28
e) Act Vyškov - Fa: 0701089 oprava křovinořezu + ND
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Tišer 426 - zahájení vodoprávního řízení o povolení odběru podzem.
vod.

6. Krajský úřad JMK, odbor ÚPSŘ - dotace:
Obec obdržela dotaci ve výši 52 406 Kč z programu „Dotace na zpraco-
vání územních plánů“.
Usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 52 406 Kč.

7. Porada starostů - MěÚ Slavkov u Brna:
Starosta podal informace z porady starostů ve Slavkově u Brna dne 22. 6.
- Informace o lékařské službě první pomoci (LSPP). Naši občané tuto
službu v roce 2006 využili celkem 11x.
- Informaci z odboru dop. inženýra Policie ČR Vyškov, o zodpovědnosti
za dopravní značení místních komunikací v obci, o umísťování radarů.
- Z odboru sociálního MěÚ Slavkov u Brna, o poskytování sociálních
služeb a systému komunitního plánování. Dotazník ke zjišťování potřeb
v oblasti sociálních služeb pro vytipované občany, jeho vyplnění a vrá-
cení na MěÚ Slavkov u Brna do 30. 7. zabezpečí p. Lattenbergová.

8. CEZAVA - péče o zeleň:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení na
DSO Cezava, kterým byl vybrán dodavatel na zpracování pasportu zele-
ně v obcích regionu. Jako nejlepší byla vybrána nabídka ing. arch.
Brožka Brno. Pasportizace je z části financována z dotace PRV
Jihomoravského kraje.  

9. RPA Brno - analýza dotačních možností:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh fiché, které pro obec zpracovává
Regionální poradenská agentura Brno, v rámci zadání analýzy dotačních
možností.  

10. Výbor ŽP - žádost:
V. Dřínovský 383 - žádost o povolení odstranění smrku před RD. 
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11. Termíny jednání ZO na II. pololetí:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů jednání zastupitelstva na II.
pololetí 2007. Termíny jednání jsou přílohou zápisu.
Usnesení:
ZO schvaluje termíny jednání zastupitelstva na II. poletí 2007. 

12. MVN Žleb - rybník:
P. Drabálek informoval zastupitelstvo o průběhu stavebního řízení. 
Starosta podal informaci o vypsání výběrového řízení na dodavatele stav-
by, otevírání obálek se uskuteční 9. 7. 2007 na obecním úřadě. Komisi
jmenuje starosta. Největší problém pro realizaci rybníku je jeho rozpo-
čtová cena, která činí asi 7,3 mil. s DPH. Další postup bude odvislý od
výběrového řízení.

13. Koupě pozemku:
ZO projednalo podmínky úplatného nabytí pozemku p.č. 79/2 o výměře
43 m2. Jedná se o pozemek okolo potoka na položení kanalizace.
Usnesení:
a) ZO ruší svoje usnesení č. 15 ze dne 11. 12. 2006
b) ZO schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 79/2 o výměře 43 m2 v k.ú.
Otnice, od paní Markéty Nedomové Otnice Dědina 127, za cenu dle zna-
leckého posudku ing. Matyáše č. 1446-21/2007     

14. Koupě  pozemku:
ZO projednalo podmínky úplatného nabytí pozemku p.č. 89/2 o výměře
50 m2. Jedná se o pozemek okolo potoka na položení kanalizace.
Usnesení:
a) ZO ruší svoje usnesení č. 13 ze dne 11. 12. 2006
b) ZO schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 89/2 o výměře 50 m2 v k.ú.
Otnice, od manželů ing. Zdeňka Závodného a MUDr. Růženy Závodné
oba bytem Vyškov Jabloňová 1/253, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše č. 1445-20/2007

15. Koupě pozemků:
ZO projednalo podmínky úplatného nabytí pozemku p.č. 95/2 o výměře
29 m2 a pozemku p.č. 93/2 o výměře 30 m2. Jedná se o pozemky okolo
potoka na položení kanalizace.
Usnesení:
a) ZO ruší svoje usnesení č. 11 ze dne 11. 12. 2006
b) ZO schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 95/2 o výměře 29 m2

a pozemku p.č. 93/2 o výměře 30 m2, v k.ú. Otnice, od manželů Josefa
a Věry Vojáčkových, oba bytem Otnice Dědina 22, za cenu dle znalecké-
ho posudku ing. Matyáše č. 1444-19/2007

16. Výkup pozemku:
ZO projednalo podmínky úplatného nabytí pozemku p.č. 73/2 o výměře
21 m2. Jedná se o pozemek okolo potoka na položení kanalizace.
Usnesení:
a) ZO schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 73/2 o výměře 21 m2 v k.ú
Otnice, od manželů Miroslava a Hany Poláčkových, oba bytem Otnice
Dědina 184, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše č. 1442-
17/2007

17. Valná hromada DSO Politaví:
Starosta podal informace o valné hromadě DSO Politaví, která se usku-
tečnila v Otnicích. Sdružení obdrželo dotace na cykloodpočívky (250
tis.), na poradce mikroregionu (64 tis.) a podporu rozvojových regionů
(67,2 tis.). Plánuje se tisk kalendáře, cykloakce, Slavkovská iniciativa
smíření a případně i zájezd. Po skončení zasedání si starostové prohlédli
sportovní areál.

18. Infrastruktura pro výstavbu RD:
Starosta informoval ZO o jednání s firmou PROSTAVBY Brno ve věci
investice do výstavby infrastruktury pro další RD v lokalitě Pod Vodárnou.
Usnesení:
ZO souhlasí s cenou za stavební pozemky pro případný prodej f. PRO-
STAVBY Brno za cenu 55,- Kč/m2 za podmínek:
- ZO bude předložen k odsouhlasení návrh zastavovací studie nových RD
- Obec se nebude podílet na investicích do inženýrských sítí
- Obec dá souhlas s položením inženýrských sítí na obecní pozemky 

19. Záměr prodeje pozemků:
ZO projednalo záměr prodeje budoucích stavebních pozemků v lokalitě
Pod Vodárnou.
Usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 994/4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16,
17, 18.

20. Schválení rozvojových projektů:
Zastupitelstvo obce projednávalo projektovou připravenost obce na čer-
pání různých dotací.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování těchto projektů:

- Projekt nové hasičky (preferuje se stavba v prostoru staré hasičky).
- Projekt na výměnu kovových oken na základní škole
- Projekt naučné stezky za stávajícím rybníkem  

21. Informace o stavebních záměrech:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí  informaci ing. Michaely Hloužkové
bytem U Slunce 37 Mohelnice, o rekonstrukci RD 97 v obci Otnice, roz-
šíření do dvora a zastřešení dvora. Obecní pozemky sousedí s pozemkem
p.č. 533, na kterém se bude provádět rekonstrukce. Zastupitelstvo nemá
připomínky.

22. Žádost p. Dřínovského:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. L. Dřínovského Otnice 29 o odprodej
2 ks žulových kamenů uložených ve školním dvoře.
Usnesení:
ZO schvaluje prodej 2 ks žulových kamenů panu L. Dřínovskému Otnice
29 za cenu 100 Kč/ks.

23. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek na
úhradu kapely při konání tradičních hodů.
Usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 18 000 Kč. 
Připomínky, diskuze: Nainstalování úředních tabulí k obecnímu úřadu. 

30. 7. 2007 v 19.00 hod.
1. Kontrola minulého zápisu:

Bod 7) Dotazník o poskytování sociálních služeb - bude ukončen sběr
a předán na Mě. úřad Slavkov, sociální odbor.
Bod 20) Rozvojové projekty - bude řešeno jako samostatný bod.

2. Úvěry obce:
k 30. 6. 2007 měla obec tři úvěry. K uvedenému datu byla uhrazena
poslední splátka devizového úvěru u Volksbank. K 13. 7. 2007 byla pro-
vedena úhrada plné výše úvěru u ČS spořitelny (1 970 590,- Kč + dopla-
tek úvěru cca 500 tis. Kč). Obec tedy má v současné době pouze úvěr
u ČMSS ve výši cca 5,517 mil. Kč) 
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí stav úvěru obce.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) L. Levák 513 - Rozhodnutí 91/2007 o prodloužení lhůty dokončení
stavby
b) K. Nehybka 183 - Rozhodnutí 92/2007 o prodloužení lhůty dokonče-
ní stavby  
c) Obec Otnice - Územní souhlas k opravě místní komunikace v ul.
Lipová
d) M. Hloušková Mohelnice - územně pl. informace na st. úpravy RD 97
e) Manželé Pšenákovi 228 - souhlas s odstraněním stavby na p.č. 466

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 2711078 svoz TKO za II. Q. 2007
b) KT Veselý - Fa: 17/2007 oprava + přípojky TKR
c) Kabelsat Křižanovice - Fa: 11/2007 provozování TKR na II. pol. 2007
d) Prokop P. 431 - Fa: 2007007 dovoz písku ke hřbitovu
e) Vykoukal V. Vážany - Fa: 044/2007 oprava veřejného osvětlení
f) Formánek Újezd - Fa: 203 žaluzie a sítě do oken kuchyně na ZŠ
g) RPA Brno - Fa: 07061 zpracování dotační analýzy obce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Tišer 426 - Osvědčení + Rozhodnutí ke stavbě studny a odběru podz.
vod
b) L. Fiala 462 - Osvědčení + Rozhodnutí ke stavbě studny a odběru
podz. vod
c) J. Daňhel 424 - Osvědčení + Rozhodnutí ke stavbě studny a odběru
podz. vod
d) J. Vala 296 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzemních vod
e) J. Hložek 507 - zahájení vodoprávního řízení k odběru podzemních
vod
f) Manželé Havelkovi 450 - zahájení vodopráv. řízení k odběru podzem-
ních vod
g) Manželé Ondrovi 448 - zahájení vodopráv. řízení k odběru podzem-
ních vod
h) ZVS Brno - zahájení vodopráv. řízení k odběru povrchových vod
i) J. Hofr + D. Kovaříková 480 - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF

6. Krajský úřad JMK, odbor ŽP:
Beton Brož Otnice - Zveřejnění oznámení záměru ve smyslu zák.
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP na „Výrobní linka Columbia“
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7. Výbor životního prostředí - žádost:
a) J. Staňová 390 - žádost o povolení vykácení smrku před RD
b) J. Muric + M. Hercíková 434 - povolení vykácení stromu a keřů na p.č.
914/1

8. Žádost o pronájem bytu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost p. J. Krausové Otnice 131 o pro-
nájem obecního bytu. Obecní úřad eviduje celkem čtyři žádosti, o proná-
jmu bytu rozhodne v měsíci září.

9. Žádost o pronájem Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. O. Drabálka ml. Otnice a p. P. Sle-
záka Bošovice o pronájem Dělnického domu za účelem konání diskotéky.
Usnesení:
ZO schvaluje pronájem Děl. domu p. O. Drabálkovi Otnice 475 na 22. 9.
2007 za účelem konání diskotéky. Výše pronájmu 2 500,- Kč. 
ZO neschvaluje pronájem Děl. domu p. P. Slezákovi Bošovice 369 na 
31. 8. 2007 za účelem konání diskotéky.

10. Letecké foto obce:
Zastupitelstvo projednalo nabídky f. JAS AIR Hosín a p. J. Horáka
Hartmanice na vyhotovení leteckého fota obce. Nabídky jsou cenově při-
bližné.
Usnesení:
ZO schvaluje objednat letecké foto obce od f. JAS AIR Hosín. Foto bude
o velikosti 125x125 cm. Cena 16 250,- Kč + DPH.

11. Změna katastrálních hranic:
Zastupitelstvo projednalo dopis obce Lovčičky o schváleném převodu
pozemků z k.ú. Lovčičky do k.ú. Otnice a obráceně. V současné době
provádí firma ZK Brno práce spojené s vyznačením nových katastrálních
hranic. Po jejich odsouhlasení oběma zastupitelstvy bude podána žádost
o změnu na Katastrální úřad. Všichni dotčení vlastníci již souhlas se
změnou dali. 

12. Žádost o pronájem kanceláře:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. I. Mácové Sokolnice o pronájem 
kanceláře na jeden den v týdnu, za účelem nabídky produktů České
pojišťovny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem jedné místnosti na Obecním úřadě na
jeden den v týdnu pro ing. Mácovou Simonu bytem Sokolnice Nová 502.
Cena pronájmu: 200 Kč/jeden den.

13. Výběrové řízení MVN Žleb:
Předseda komise pro hodnocení nabídek ing. Bubla seznámil zastupitele
s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Otnice-MVN Žleb“
Osloveno bylo šest firem, nabídku podaly čtyři.

Pořadí: 1. P. Hirschner Sokolnice 5 510 005,- Kč
2. ANAH KaR Křenovice 5 874 601,- Kč
3. VESP Brno 6 009 942,- Kč
4. M. Sekanina Měnín 6 158 155,- Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí předložené výběrovou komisí na dodava-
tele stavba Otnice - MVN Žleb. Schvaluje také návrh smlouvy o dílo
a zmocňuje starosty podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení.

14. RPA - dotační analýza:
Zastupitelstvo projednalo zpracovaný materiál „Dotační analýza rozvo-
jových projektů“ od firmy RPA Brno. Starosta provedl vyhodnocení jed-
notlivých projektů. Do materiálu je možné doplňovat další projekty.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá Výboru rozvoje obce uvedený materiál projednat.

15. ZŠ - opatření k úspoře energií:
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o jednání s f. DEA Brno a Renards
Brno ve věci úprav základní školy za účelem úspory energií a přípravy
žádosti o čerpání dotací s Operačního programu Životní prostředí.
Zastupitelé také vzali na vědomí návrhy smluv o dílo od obou firem, tyto
návrhy ještě projedná a doladí starosta s předkladateli. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pokračování prací na Základní škole od firmy
DEA za účelem vypracování podkladů pro podání žádosti z OP ŽP. 

16. Smlouva s f. GiTy-Nettrade:
ZO projednalo návrh smlouvy s firmou GiTy-Nettrade s.r.o. Brno
o poskytování služeb elektronických komunikací. Jedná se o zabezpeče-
ní provozu veřejného internetu na obecním úřadě pro veřejnost, dle pro-
jektu Jihomoravského kraje. Měsíční poplatek činí 222,- Kč + DPH., při-
pojení 256/96 kbps, agregace 1:10.
Usnesení:
ZO schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunika-
cí č. 00292206“ s f. GiTy-Nettrade s.r.o. Brno.

17. Žádost o pronájem pozemku:
ZO projednalo žádost p. M. Kiliána Otnice 234 o pronájem části pozem-
ku p.č. 696/1 v Chaloupkách, za účelem skladu řeziva a dřeva.
Usnesení:
ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 696/1 o výměře cca 100 m2

panu Martinu Kiliánovi Chaloupky 243 Otnice. Na pronajatém pozemku
nebudou prováděny žádné stavební úpravy, povoluje se pouze oplocení
bez zabetonování patek sloupků. V případě čištění potoka i jiných udržo-
vacích prací je pronajímatel povinen odstranit potřebnou pronajatou část
na vlastní náklady.
Cena pronájmu bude činit 10,- Kč/den. 

18. Úprava výše nájemného obecních prostor:
V přípravě pro návrh cen pronájmů obecních prostor předložil starosta
zastupitelstvu k rozhodnutí následující podklady.
a) Rozdělit výši nájmu podle stáří budov?
b) Poskytovat slevu z nájmů pro místní podnikatele?
c) Dělit pronajímané prostory na hlavní a obslužné (chodby atd.)?
d) Rozlišovat ceny pronájmů pro kategorie byty a kategorie pro podni-
kání?
e) Zavést do smluv institut automatické roční inflace? 
Usnesení:
ZO rozhodlo o předloženém materiálu takto:

a) ANO d) ANO
b) NE e) ANO
c) ANO
19. Návrh zastavovací situace Pod Vodárnou II:

ZO projednalo návrh zastavovací situace v lokalitě Pod Vodárnou II, kte-
rou předložila firma PROSTAVBY Brno. Počítá se s výstavbou šesti
dvojdomků a šesti samostatných RD. K předložené studii nebyly připo-
mínky.
Usnesení:
ZO schvaluje studii zastavovací situace v lokalitě Pod Vodárnou II.

20. Petice k návrhu územního plánu:
Obecní úřad obdržel dne 30. 7. petici občanů k návrhu územního plánu
obce. 
I když listina nesplňuje plně náležitosti par. 5, odst. 1, zák. č. 85/1990
Sb., rozhodlo ZO tuto listinu projednat jako petici. V petici občané
nesouhlasí s rozšiřováním průmyslové zóny směrem do obce. Její obsah
si však navzájem protiřečí.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí obsah petice a ztotožňuje se s pasáží
o nerozšiřování průmyslové zóny směrem do obce. Ukládá starostovi
projednat s projektantem ÚP zda prostor od výrobny f. Brož k ulici Na
Konci (p.č. 1460/3, 5, 6, 7, 10, 11), lze zařadit do územního plánu jinak
jako Vx (Lehká průmyslová výroba). Na tomto prostoru se s výrobou
nepočítá, bude využíván jak prostory obslužné a skladovací.

21. Územní plán - vyjádření manž. Řičicových:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis manželů Řičicových ze dne 20. 7.
ve kterém nesouhlasí se zařazením jejich RD č.p. 62 v návrhu územního
plánu obce jako Vs (výroba smíšená). Vzhledem k tomu, že zařazení
RD62 a přilehlých pozemků do kategorie Bo (bydlení a občanská vyba-
venost) má dopad na činnosti prováděné v průmyslové zóně, je nezbytné
si vyžádat stanovisko dotčených firem.
Usnesení:
ZO, v případě souhlasu firem působících v průmyslové zóně sousedících
s pozemky manž. Řičicových, je připraveno zařadit RD62 a pozemky
p.č. 254/1, 2, 3, 4 v návrhu územního plánu obce do kategorie Bo (Br).
Neméně důležité bude stanovisko zpracovatele ÚP.

22. Žádost Zahrádkářů o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého zahrádkářského svazu MO
Otnice o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na úhradu kapely při koná-
ní taneční zábavy „Posezení pod lípou“ dne 18. 7. 2007.
Usnesení:
ZO schvaluje příspěvek 2000,- Kč pro Český svaz zahrádkářů MO
Otnice.

23. Betonová dlažba na KD:
Po prováděné opravě chodníků zůstala na dvoře Katolického domu stará
betonová dlažba o rozměrech 30x30 cm. Vzhledem k plánované další
opravě chodníků tuto dlažbu obec nevyužije a zbytečně zaplňuje prosto-
ry dvora K.D. 
Usnesení:
ZO schvaluje nabídnout starou betonovou dlažbu 30x30 cm občanům
bezplatně k odebrání.
Připomínky, diskuze: Z diskuze nevzešel podnět do zápisu.
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Střed obce:
Projekt přestupního terminálu IDS, který zajišťovala firma

Kordis a SÚS JMK je hotov. Přestavba by měla být provede-
na v příštím roce. Než však k tomu dojde, je nutné odstranit
RD 198 a RD 53, které obec vykoupila. Je předpoklad, že
demolice se uskuteční během zimních měsíců vybranou fir-

mou. Materiál z těchto RD si občané mohou
rozebrat zdarma přes demoliční firmu. Je
zadán projekt firmě IKA Brno na zpracování
úprav středu obce, které budou navazovat na
přestupní terminál a střed obce výrazně
změní. Jeho úprava bude také odvislá od

finanční náročnosti investiční akce.
Základní škola:
Současně je rozpracován projekt úprav (zateplení) budovy

základní školy s firmou DEA Brno. Cílem je soubor opatření
ke snížení náročnosti spotřeby energií školy. Zde se chceme
ucházet o evropské peníze a počítáme s podáním žádosti do
Operačního programu Životní prostředí. Odhadované náklady
se pohybují okolo 20 mil. Kč.

Z těch běžných rozhodovacích činností zastupitelstva se asi
nejvíce dotkne občanů a firem, které mají od obce něco v pro-
nájmu. Od 1. 1. 2008 dojde k navýšení nájemného za bytové
i nebytové prostory, které obec pronajímá. O jeho výši zastu-
pitelstvo rozhodne v měsíci září a následně dopisem všechny
dotčené budu informovat. Pavel Prokop

Vážení spoluobčané,
i když většina z vás je informována o dění v obci ze zápisů

z jednání zastupitelstva obce, přesto se pokusím touto cestou
podat občanům některé upřesňující informace.

Nový rybník pod Poltňou.
I přes maximální úsilí se nedaří podle našich představ.

V současné době má obec veškerá stavební
povolení, vybraného dodavatele stavby
(firma Hirschner Petr Sokolnice) a akce byla
projednána Poradním sborem Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK) Brno
s doporučením na udělení dotace ve výši 
75 % z ceny díla. S tímto doporučením jsou materiály zaslá-
ny na AOPK Praha, kde celá žádost bude opětovně překontro-
lována a postoupena na Ministerstvo životního prostředí
(MŽP), které rozhodne o udělení (neudělení) dotace.

Rozpočtové náklady činily 7,3 mil. Kč, výběrovým řízením
se snížily na 5,5 mil. Dotace by tedy činila 4,125 mil. Kč
a vlastní zdroje 1,375 mil.  Problém je ještě v tom, že celý
program, ve kterém je naše žádost podána, má v letošním
roce skončit. Pokud dostaneme dotaci v měsíci říjnu, nejsme
schopni celou akci v letošním roce dokončit, zkolaudovat
a proúčtovat. Dle neověřených zpráv, MŽP doposud přidělo-
valo finance jen na dokončení rozpracovaných akcí. Jaký
bude osud naší žádosti? Troufne si někdo odhadnout, jak
uspějeme?

Obecní úřad žádá občany o laskavé zapůjčení foto-
grafií hostince U Stříbrné koule. Též uvítá jakýkoliv
dobový snímek týkající se interiéru tohoto hostince pře-
zdívaného Gandie. Ochotným pamětníkům obecní úřad
předem děkuje i za nákres půdorysu slavné hospody.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

STAROSTOVY
STAROSTI
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Na konci roku 2005 se přestěhovala
obecní knihovna z katolického domu do
nové otnické radnice. Po knihovně tak
zůstaly dvě volné místnosti a tehdy
padla první myšlenka o klubovně pro
maminky s dětmi. Myšlenku využití
klubovny jsme rozšířily i na školní děti
a mládež. Naskytla se možnost založení
občanského sdružení, jehož cílem by
bylo právě organizování volného času
dětem a mládeži. 

Na jaře roku 2006 jsme s naším zámě-
rem seznámily zastupitelstvo, které nám

vyšlo vstříc, přislíbilo pronájem zmíně-
ných místností i finanční podporu.
Začaly jsme vypracovávat stanovy, shá-
nět účetní, členy, zkrátka dobrovolníky,
kteří by byli ochotni nám s neziskovou
činností pro děti pomoci. Díky nim jsme
do toho kolotoče organizování nasedly.
28. července loňského roku nás
Ministerstvo vnitra České republiky
jako neziskovou organizaci zaregistro-
valo pod názvem Občanské sdružení
Otnický SAD-spolek aktivních dětí.
Sfoukáváme první svíčku a těší nás, že

se daří pořádat a organizovat akce pro
nejmenší, pro děti školou povinné, pro
děti odrostlejší, ale i pro ostatní zájemce
z řad dospělých o kulturní dění. Úklid
parků, kolečkové odpoledne, zájezdy do
brněnských divadel, na výstavu, drakiá-
da, vybudování a provoz centra volného
času, sběr uzávěrů od PET lahví, ekolo-
gická přednáška, Den dětí, to je zlomek
zdařilých akcí. A přání k prvním naro-
zeninám? Zájem dětí o pestré využití
volného času, výdrž dobrovolníků,
podporu od sponzorů a zastupitelů.

První svíčka na dortu Občanského sdružení Otnický SAD

Kolečkové odpoledne na asfaltovém hřišti přivítalo spor-
tovce od nejmenších po náctileté. Děti závodily na odrážed-
lech, trojkolkách, kolech a kolečkových bruslích. Většina při-
hlášených soutěžila v obou disciplínách, v jízdě zručnosti
i v rychlostním závodě dvojic. Sladkou medaili si zasloužili
skutečně všichni.

Občanské sdružení Otnický SAD - spolek aktivních dětí organizuje volný čas dětem a mládeži.
Sdružení se snaží nabídnout dětem akce, při kterých se nejen pobaví, ale i se něco přiučí.

Výlet do Vyškova měl jediný cíl: knihovnu Karla
Dvořáčka - dětské oddělení. Zde si děti i dospělý doprovod,
babička a maminky, prohlédly nádherné prostory místní kni-
hovny. Vyslechly průvodní řeč paní knihovnice, vybraly si
knížku. Menší si prohlíží, větší si čtou, nejmenší si hrají v dět-
ském koutku. Nikomu se nechtělo odjíždět. Občanské sdruže-
ní koupilo každému účastníkovi exkurze knihu: dospělým
román, dětem školou povinným dobrodružný příběh, předško-
lákům leporelo.
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V pátek odpoledne 1. června 2007 se hřiště hemžilo dětmi.
Jak by také ne, když toto datum je jejich svátkem.

Naše Občanské sdružení Otnický SAD si poprvé vyzkouše-
lo upořádání této akce. Vysokou laťkou pro nás byly oslavy
z minulých let pořádané TJ Sokol Otnice a především otnic-
kými volejbalisty. Doufáme, že jsme akci obstojně zvládli.

Děti (účastnilo se jich 130!) na různých disciplínách (hod
na cíl, skákání v pytli, atd.) získávaly body, za které si mohly
v bazárku vybrat odměnu. Sladkosti, hračky, bloky, tužky
a spoustu roztodivných věciček, za které děkujeme sponzo-
rům: Mgr. Marie Jadrná - Lékárna, manželé Fialovi -
Smíšené zboží, Miloslava Prosová - Smíšené zboží,
Drahomíra Matoušková - Hračky, papír, manželé
Levákovi - Pohostinství, Marcela Urbanová - Květiny, Oto
Drabálek ml. - Hospoda na Pančavě, Mgr Jan Novák -
Masožravé rostliny, Pavel Prokop - Autodoprava, Miloš
Ondra - Novaservis, Firma Beton Brož, manželé
Ziemiokoví - Ovoce zelenina.

Největší odměnou pro nás všechny, kteří jsme se podíleli na
přípravě a samotné akci, byly šťastné a spokojené děti.

Dagmar Kovaříková, Dana Sekaninová

Dětský den

V září bychom opět rádi zahájili provoz
centra volného času Otnický SAD

(v 1. patře nad poštou).
Uvítáme dobrovolníky pro vedení zájmových

kroužků, dozor pro volná odpoledne
i maminky na dopoledne pro nejmenší.

Kontakt na tel.:
544 240 948 nebo 544 240 978

Vydařený zájezd
V sobotu 18. srpna 2007 uskutečnili otničtí zahrádkáři svůj

tradiční poznávací zájezd. První zastavení bylo v Luhačovi-
cích na kolonádě a po nakoupení lázeňských oplatek odjezd
do ZOO Lešná. Příjemná procházka mezi pavilony zvířat

a v subtropickém skleníku YUCATAN byla zajímavá a pouč-
ná. Také prohlídka zámku Lešná byla velmi poutavá a pěkná.
Tento zámek je nejmladším v Čechách, byl postaven začát-
kem 20. století.

Svůj zájezd zakončili a pobavili se zahrádkáři v Otnicích
U Marků při „Posezení pod lípou“, kde hrála k poslechu
a tanci oblíbená skupina HOBRA z Archlebova. Počasí nám
přálo a zájezd se vydařil. Antonie Bočková

ZAHRÁDKÁŘI
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Ozdravné pobyty dětí
pro Dětský domov LILA

I v dnešní době se rytíři chovají rytířsky
- Den šermířů pro Dětský domov LILA

V sobotu 11. 8. 2007 ožil park a prostranství před školou
rytíři a dámami v dobových kostýmech, lukostřelbou, zápole-
ním na meč, hodem kopím, odstřelováním pevnosti katapul-
tem a dalšími soutěžemi v duchu rytířském. Děti, které si
dodaly odvahu a soutěží se zúčastnily, obdržely žold a za ten
si mohly koupit nějakou tu sladkost nebo jinou drobnost.
V neustálém obležení, hlavně těch menších, byl i skákací hrad.

Dopolední vystoupení domácí rytířské skupiny a odpolední
představení pozvaných šermířských skupin Lucius a Carpe
diem zaujalo děti i dospělé. Celodenní program ukončil tábo-
rák a ohňostroj. Za uspořádání této akce patří dík Rytířům
Země Moravské z Otnic.

Málokdy se stává, že se najde někdo, kdo má chuť pro druhé
něco zorganizovat a ještě tím někomu pomoci. Rytíři nelenili,
uspořádali celodenní akci, oslovili sponzory a výtěžek věno-
vali dětem z LILA domova. Umožnili strávit příjemný den
nejen dětem z domova, ale i všem ostatním. 

Skláníme se před rytířským duchem dnešních rytířů, kteří
neváhají pozvednout meč pro dobrou věc. Ještě jednou za děti
z LILA domova děkujeme. Lenka Sloupová

I děti z domova jezdí na prázdniny.Těmto výjezdům říkáme
ozdravné pobyty, a přestože si vybíráme finančně méně
náročné ubytování, můžeme je realizovat jen díky sponzorům.

Ozdravný pobyt je zpravidla týdenní a probíhá v duchu
rodinné prázdninové rekreace. Z domova vyjíždí osmi až dva-
náctičlenná skupinka, vždy jedna teta s jedním dítětem. To je
na ozdravném pobytu to nejdůležitější, dopřát dětem, aby
alespoň týden měly dospělého jen samy pro sebe. Dalším
cílem je změna prostředí. Děti poznají jiná místa, učí se orien-
tovat v neznámém prostředí, seznámí se s novými lidmi.
K ozdravnému pobytu si vybíráme lokality ne příliš daleko,
s ubytováním a stravou, které lze přizpůsobit potřebám našich
dětí. Rádi využíváme nabídek od Sdružení pro pomoc zdra-
votně postiženým. Program jejich pobytu je šitý na míru
dětem s postižením, většinou spojený s rehabilitačním cviče-
ním, například s canisterapií nebo hippoterapií.

Z běžného rozpočtu tyto aktivity, jakkoli jsou dětem pro-
spěšné, hradit nelze. Jsme vděční, že se nám již několik let
daří prostředky na pobyty získat. Letos jsme už byli na prázd-
ninách třikrát. Na Borovince u Bystřice nad Pernštejnem,
v Nedvědici a v Jevíčku. V září se ještě chystáme do Beskyd.

Mgr. Ludmila Pšenáková

Ve pololetí II. pololetí oslaví krásné životní jubileum:

Konečná Božena 80 roků
Partyková Františka 86 roků
Sekaninová Vlasta 86 roků
Navrátilová Anna 80 roků
Menoušková Josefa 81 roků
Dřínovská Marie 83 roků
Skulínková Božena 84 roků
Lattenberg Jiří 91 roků

Tak jak rok za rokem běží, zastavit, to jde stěží.
Nedělejte si z toho nic, že je Vám o rok víc.
Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček,
každá z nich ať splní jedno z Vašich přáníček.
Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenost, štěstí,
pohlazení, nad takový dar žádný není.

Výbor sociálně zdravotní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Tábor Srdce a kříž
Letošní téma tábora se odvíjelo od filmu Piráti z Karibiku.

Nové prostředí tomu i nasvědčovalo. Pod táborem u Veverské
Bítýšky totiž protékala řeka. A tak byla i možnost jezdit na
kánoích. Ale vezmu to od začátku. Docela luxusním autobu-
sem jsme dojeli do Veverské Bítýšky a přesunuli jsme zavaza-
dla do aut. Pěšky pak doputovali asi 2 km k táboru. Protože
jsme zde byli poprvé, seznámení s prostředím bylo zajímavé.
Pro děti byl asi největší šok suché záchody. Pro nás starší to
byla určitá vzpomínka na mládí, ale dnešní děti to prostě už
neznají. A také pro zdravotníky přibyla větší práce každou noc
s desinfekcí. Také kuchařky to neměly lehké. Kuchyň už
hodně pamatovala a vařit v horku nad rozpáleným sporákem
nebylo snadné. Ale musím uznat, že vařily výborně. Po uby-
tování v příbytcích tábora byl večer táborový oheň, který (jak
jinak) přepadli piráti. Hlavní vedoucí (hlavní pirát) přivlekl
truhlu, která měla několik zámků. Je jasné, že děti soutěžily
po celý tábor, aby získaly klíče a poklad si rozdělily. Soutěže
byly rozmanité a snad nejtěžší byl celodenní výlet. Děti měly
určený azimut, podle kterého měly dojít. Samozřejmě se našli
i ti, kteří si cestu prodloužili. Závěr na zmrzlině byl velkou
odměnou. Ten den, kdy jsme pochodovali, byl asi nejteplejší.
Ale stál za to, protože prostředí okolo řeky je nádherné.
V neděli nás navštívil náš duchovní správce P. Pavel Buchta
a sloužil pro táborníky mši svatou. A ve středu za námi přijel
zakladatel našich táborů a náš bývalý duchovní správce děkan
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Třebíče P. Jiří Dobeš s Milenou Hilbertovou, která učila nábo-
ženství nejednoho dnešního vedoucího. A to byla velká příle-
žitost zavzpomínat si na začátky táborů. Také na táboře jsme
si užili vodáckou svatbu. Dva vedoucí totiž byli čerství novo-
manželé a místo svatební cesty kolem světa jeli s námi na
tábor. Proto jsme jim vystrojili vodáckou svatbu. Vyzdobili
jsme jim kánoi, napřed jezdili s mořskými koníky (dvě kánoe
jako doprovod), ale pak dostali lopatičky a raďte si. Za zpěvu
písně odjeli v dál. Ale vraťme se k našim pirátům. Tábor byl
rozdělen do čtyř oddílů. Červený (vítězný), bílý, modrý a zele-
ný. Každý oddíl měl skupinu chlapců a děvčat. Jack Sparrow
byl vedoucí chlapců a Elisabeth Swan děvčat. Jelikož oddíly
byly čtyři, bylo i Jacků a Elisabeth po čtyřech. Počasí nám
přálo, a tak si děti užily i koupání a jízdu na kánoích. Také
došlo ke křtu na vodní potěr a všichni i vedoucí a zdravotníci
byli řádně blátem pošpiněni a kopřivami šleháni. Ty kopřivy
ovšem nepálily, ale příšerně lechtaly. Pak se všichni ponořili
do vody a křest byl za námi. Děti si také užily vodní bitvu.
Napřed se šplíchalo stříkačkami, ale pak jsem vyšla já a zača-
ly se používat kýble. Jak jsme všichni vypadali, si dovedete
představit. Jen dva hlavní se vychytrale zamkli. Pak jsme celé
odpoledne čekali, až se naplní studna. Polední nádobí se umý-
valo až večer. Poslední noc před odjezdem přišla velká bouř-
ka a celou noc nešla elektrika, ale i to se zvládlo. A tak jsme
opět putovali do města, kde nás čekal luxusní autobus a vra-
celi jsme se domů. Maminky čekaly kupy prádla. To už tak
bývá. Doufám, že se dětem tábor líbil. Samozřejmě tato sku-
pina je zvaná na potáborové setkání na Otnické faře 1. září od
15.00 hodin. Marta Jedličková (táborový lapiduch)

Jak se říká, prázdniny a dovolené se
přehouply víc než do druhé poloviny.
Měl jsem zážitek, když jsem v Brně pot-
kal maminku, která za nepřítomnou
dceru vykonala zápis na vysoké škole.
S hrdostí mi vyprávěla o její úspěšné
maturitě a první kroky do nového začát-
ku studia prožívala také intenzivně.
Můžeme říci, jaký start, takový je i cíl.
Aby to vydrželo rodičům a hlavně těm
žákům, studentům a učitelům, k tomu
nám může posloužit i tato zkušenost -
výstižně s názvem „Začíná učení“ - 

Je konec prázdnin, dětem i učitelům
začíná práce. Studium je totiž větší
námaha než práce rukou. Nemůžeme

říci o učitelce, která se připravuje na své
hodiny výuky, že si jen sedí a čte.
Babička spisovatele Wiliama Saroyana
nerada viděla, že její vnuk jen píše
a kouří: „Tohle není žádná práce,
synku,“ říkala, „musíš se něčemu pořád-
nému vyučit.“

A vyprávěla: „Jeden královský syn se
zamiloval do venkovského děvčete. Ta
však o tom nechtěla ani slyšet. Ptala se
totiž, co princ dovede. Odpověď zněla,
že nic, že bude vládnout. Tak ho nechci,
když nic neumí a nic nedělá. Princ si
tedy řekl: Naučím se pracovat! A naučil
se plést rohože. Když dívka viděla jeho
práci, prince si vzala. Ale jednou se ho

zmocnili únosci. Nabídl jim, že bude
dělat tak krásné rohože, které pak snad-
no draze prodají. A opravdu nelitovali:
jedna rohož se dostala na trh i do králov-
ského města. Král poznal synovo dílo,
vypátrali, kde je a osvobodili ho. Princ
objal hned po návratu svou ženu řekl:
„Musím ti poděkovat, že jsi mne nauči-
la pracovat. Co bych si počal, kdybych
nic neuměl?“

Tak i lidé v emigraci, v zajetí, ve
vězení nebo na vojně, kteří uměli cizí
řeči nebo ovládali hudební nástroje,
měli snadnější život. Zda se spisovatel
Saroyan něčemu vyučil, to už nevím.
Ale doufám, že jeho babička aspoň na
věčnosti pochopila, že přece jen něco
uměl.

Páter Pavel Buchta

��  DUCHOVNÍ OKÉNKO ��
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Po první sezóně kulečníkového klubu musíme konstatovat,
že se vydařila nad naše očekávání. Naši nejlepší hráči se
v pěkném a klidném prostředí zlepšili ve všech disciplínách.
Postavení oddílu v tabulkách odpovídá současným možnos-
tem hráčů, kteří jsou do zápasů nasazováni nejen podle svých
průměrů, ale i časových možností a u oddílu C také vzhledem
k jejich mládí a perspektivám růstu.

Díky dobrým výkonům na juniorských turnajích se naše hrá-
čka Radka Ocásková kvalifikovala na juniorské mistrov-
ství republiky na velkém stole v Ústí nad Labem. Přestože
skončila na 12. místě, mezi ženami byla nejlepší v republice!

Také naši nejmladší hráči se nominovali na mistrovství
republiky kadetů na malém stole, který hostil Hradec
Králové. Po velmi dobrých výkonech obsadil Ivo Smolka 4.
a Jiří Šmerda 5. místo. Za dobrou reprezentaci našeho klubu
a Sokol Otnice jim patří poděkování. Byla to pro ně dobrá
zkušenost a motivace do dalšího růstu.

Velice nás potěšila také nabídka zástupce kraje a hráčů nej-
lepších oddílů na uspořádání tří turnajů ve volné hře a kádru,
které jsme uskutečnili po skončení minulé sezony. Těchto tur-
najů se zúčastnilo po šesti špičkových hráčích jižní Moravy.
Velkou radost nám udělali naši hráči Jiří Ocásek, který skon-
čil ve volné hře na třetím místě a v kádru zvítězil, a Petr
Přerovský, který v obou disciplinách skončil druhý. Hostu-
jícím hráčům se velice líbila naše herna a taky dobře zorgani-
zovaný turnaj. 

V květnu jsme také se Sokolem spoluorganizovali Otnický
trojboj s účastí rakouských hostujících hráčů, kterého se
zúčastnili taky naši členové. O tom jste se více mohli dočíst
v minulém vydání Otnického zpravodaje.

Po prázdninách bude naše klubovna otevřena opět pra-
videlně v pondělí, středu a čtvrtek v 16 - 20 hod. Zveme
všechny zájemce, aby si přišli zahrát a těm, kdo už kulečník
pozapomněli nebo nikdy nehráli, rádi poradíme. Kdo by měl
zájem učit se od mnohonásobného mistra republiky a mistra
Evropy Marka Fause, může se kdykoli přihlásit v naší
herně. M. Faus bude dojíždět do Otnic učit některé naše hráče. 

Umístění našich družstev po skončení sezony:
A družstvo 1. třída - 4. místo
B družstvo 3. třída - 3. místo,
C družstvo 4. třída - 9. místo
Nejen s umístěním našich družstev jsme spokojeni. Většina

hráčů si také zlepšila svoje karambolové průměry a ve 4. třídě
byli nasazováni hlavně mladí, aby získali ostruhy v soutěžních
kláních.

Kulečníkový oddíl TJ sokol Otnice, Zdeněk Procházka

Cvičení rodičů s dětmi je oblíbenou společnou činností
rodičů s dětmi, kde se rozvíjí osobnost dítěte nenásilnou for-
mou s citovou oporou rodiče (prarodiče) a kdy při hodinách
dochází k přirozenému propojení činnosti dvojice rodič a dítě
s činností ve skupině dětí.

Máte děti ve věku dvou až pěti let (po domluvě můžou cvi-
čit i mladší a naopak starší děti) a hlavně chuť aktivně trávit
s nimi svůj volný čas? Přijďte každý čtvrtek od 16 hodin do
tělocvičny ZŠ si s nimi společně zacvičit. Poprvé se sejdeme
20. 9. 2007.

Během hodin si děti osvojí spoustu nových dovedností,
naučí se nové říkanky a písničky, ale co je nejdůležitější, mají
svého nejbližšího celou hodinu jen pro sebe. Především
maminky, ale i tatínci, babičky či dědečkové se stávají jejich
osobními trenéry! Při cvičení se dospělý nejen naučí mnohem
zručněji „manipulovat“ se svým dítětem, ale díky vzájemné-
mu tělesnému kontaktu se oběma dostane řada informací,
které slovně nejsou sdělitelné.

Společné cvičení přináší i vytvoření zdravého návyku, který
se dá shrnout pod heslo „Je normální chodit cvičit.“

Cvičení je pod záštitou Asociace sportu pro všechny, která
funguje v rámci TJ Sokol Otnice. Příspěvky na rok činí
150 Kč (50,- členský a 100,- oddílový příspěvek) a 50 Kč dítě
(jen členský příspěvek). Je také možné si každou hodinu hra-
dit samostatně (1 hodina - 30 Kč).

V sobotu 18. srpna 2007 jsme se probudily do krásného
slunečného dne bez jediného mráčku, takže naše plánované
cvičení pod širým nebem nebylo ohroženo. (I když v pátek to
vypadalo ještě jinak!)

Ke společnému cvičení aerobiku jsme se sešly v 9 hodin na
tenisových kurtech.

První hodinu jsme protančily v rychlém tempu. Následova-
lo posilování, při kterém jsme si formovaly svaly na celém
těle. A na závěr si většina z nás poprvé vyzkoušela cvičení na
bedýnkách tzv. „step aerobic“. 

Za krásné dopoledne bychom ještě jednou za všechny cvi-
čenky rády poděkovaly Radce Preslové (rozené Bělohoubko-
vé), která pro nás cvičení připravila a přivezla nezbytné nářa-
dí a magnetofon. 

Už teď se těšíme na příště!
Dagmar Menoušková a Dana SekaninováNa fotografii: vítěz přeboru JM kraje v kádru Jiří Ocásek

KULEČNÍKOVÉ OHLÉDNUTÍ
PO ROCE PŮSOBENÍ V OTNICÍCH

JE NORMÁLNÍ CHODIT CVIČIT

Aerobic open air poprvé v Otnicích

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Těší se na vás Dana Sekaninová,
cvičitelka III. třídy rodičů s dětmi
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Jednoho dne se parta nadšenců v Otnicích rozhodla, že
uspořádá turnaj v nohejbale. Pozvaly se týmy z okolí a mohlo
se jít na věc. Tohle sportovní utkání připadlo na slunečný den
30. června 2007. Toho dne se na hřiště sjelo přesně 16 týmů,
které jsme rozdělili do 4 skupin. A začala se potit krev.
Nechyběli i fanoušci, takže celý den proběhl ve správné, pří-
jemné atmosféře. Týmy se pak pavoukem dopracovaly do
finále a zápasu o bronz. A teď bych mohl konečně prozradit
těm, kteří se nezúčastnili (ať aktivně či pasivně) pořadí těch,
kteří se probojovali až k úplnému konci. Na prvním místě se
umístili Twins Brno, hned pod nimi na druhém
Hostěrádky-Rešov, třetí místo si vybojovali Přísnotice
a čtvrté místo obsadili pánové Cupák, Spáčil a Ondra.

Abych nezapomněl, tak ke konci bych chtěl poděkovat za
výbornou přípravu našeho nohejbalového turnaje Laďovi
Zedníčkovi, Poldovi Šebrovi, Petru Pavlovcovi, Robinu
Rafajovi a v neposlední řadě Petru Navrátilovi, který turnaj
výtečně vedl. Kdo chtěl, si zasportoval a ostatní mohli strávit
se sportovci jedno sobotní dopoledne i odpoledne na hřišti.
Počasí bylo nádherné a všem se to moc líbilo. Doufám tedy,
že příští rok se bude tahle akce opakovat.              Leoš Boudný

mimo, donutíte se i doma udělat alespoň pár cviků třeba při sle-
dování televize, aby Vám to příště šlo lépe.

Všechny odvážné ženy, které se nebojí jednou týdně na hodinu
opustit manžela, děti a spol. se schází každé pondělí v 19 hodin
v místní tělocvičně. Kdo se chcete přidat, přijďte. Stačí jen teplá-
ky, triko, tenisky, karimatka a chuť si protáhnout celé tělo.
Cvičíme pomalu a jistě. Když se zadýcháme, tak se zase vydý-
cháme. Není se čeho bát a odměnou je nám dobrý pocit, že jsme
pro sebe něco udělaly. Pavla Peksová

Nohejbalový turnaj v Otnicích

Dorostenecký turnaj, konaný 21. července 2007, byl již třetí
turnaj dorostu pořadaný TJ Sokol Otnice. Myslíme, jak se dočte-
te níže, že se nám tento turnaj vyvedl. Tohoto turnaje se zúčast-
nila mužstva Nikolčic, Moutnic, Dambořic a domácích Otnic. Na
řadu přišlo rozlosování. Do prvního zápasu byla vylosována
mužstva Nikolčic a Otnic. A do druhého zápasu nastoupily
Dambořice proti Moutnicím. První zápas, kde jsme nastoupili
my, byl vcelku vyrovnaný, ale nakonec jsme mužstvu z Nikolčic
vstřelili vítězný gól a vyhráli 1:0. Druhý zápas mezi
Dambořicemi a Moutnicemi byl rovněž vyrovnaný, ale ke konci
projevili více sil borci z Moutnic a tedy vyhráli. Do zápasu o třetí
místo nastoupila mužstva Nikolčic a Dambořic. Ale již od první
minuty šlo vidět, že družstvo Dambořic hraje výše než Nikolčice.
Ve finále to už tak jednoznačné nebylo. Po zcela vyrovnané
základní části přišly na řadu až penalty. A když jsme předvedli
100% proměnění pokutových kopů a po výborném zachytání
našeho brankáře bylo již jasné, kdo skončí na prvním místě.
A mohlo se jít slavit… Chtěli bychom poděkovat účastníkům
tohoto turnaje za účast a popřát mnoho zdaru v jejich soutěžích.

Za otnický dorost Miroslav Tichý

DOROSTENECKÝ TURNAJ

Dvakrát týdně vybíhají na fotbalové hřiště nejmenší otnič-
tí fotbalisté. Kluci i holky, více či méně pohybově nadaní -
nikoho neodmítáme. V úterý
a ve čtvrtek odpoledne mají
fotbal s přípravkou. 

Z batůžků vytáhnou malinké
kopačky, až je s podivem, že se
v tak malých velikostech vůbec
vyrábějí, a hurá na „tlénink“. 

Někteří si ještě neumí zavá-
zat boty ani pořádně mluvit,
ale už se chtějí podobat svým
fotbalovým vzorům. Jejich
jména nosí na zádech svých
tréninkových dresů - Zidane, Nedvěd, Baroš, Rosický.
Většina z nich si už na tréninku nechce hrát - chtějí hrát fot-

bal, dávat branky a radovat se z nich. Úkolem nás, trenérů, je
připravit tyto človíčky nejen na vítězství, ale (což je mnohem
těžší) i na porážky. Největším naším úkolem je však podílet
se na výchově těchto dětí takovým způsobem, aby z nich

vyrůstali slušní, čestní a pocti-
ví lidé. 

Letos poprvé zkoušíme hrát
soutěž fotbalových přípravek.
To je pro ty nejmenší obrovský
svátek. Dostanou nové dresy -
budou reprezentovat Otnice.
Nejraději by v nich i spali. 

Však se na ně někdy přijďte
podívat, s jakým zápalem hrají.
A když nevyhrajeme - je to
tím, že soupeř byl lepší. Stejně

jim zatleskáme, aby to tolik nebolelo. 
Za fotbalovou přípravku Laďa Pšenák

Malí Zidanové

Prázdniny skončily, cvičení žen pokračuje
Ze všech stran na nás útočí informace, chce to více pohybu.

Když si sáhneme do svědomí, zjistíme, že jsme sice každý večer
unavení, ale toho pohybu zas až tak moc nebylo. Dojít na zastáv-
ku či do obchodu, sezení na všemožný způsob, postávání na
místě při vykonávání našich každodenních povinností doma či
v práci apod. Pohyb je spíše jednostranný a zatěžujeme nejvíce
naši páteř. A pak se divíme, že jsme hned po ránu rozlámaní, bolí
nás hlava, no vždyť to popisovat nemusím, zažili jsme si to na
vlastní kůži asi všichni. Asi nejednu z nás napadlo, že by to chtě-
lo alespoň občas si zacvičit a protáhnout celé tělo. Kdyby se
každé naše takové neuskutečněné předsevzetí proměnilo v jeden
kvádr, možná bychom se divily, jak vysoká by se z nich dala
postavit věž. Člověk je tvor od přírody líný a pohodlný. Jedním
ze způsobů jak se donutit něco dělat je kolektiv, přece nepřijdete
do cvičení a nebudete tam jen tak sedět na karimatce a dívat se
jak ostatní cvičí. Budete cvičit taky a jak se budete snažit udržet
s ostatními krok. Vaše sebevědomí vám nedá pokoj a pokud vám
některý cvik nepůjde nebo zjistíte, že vaše kondička je totálně
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V letošním roce si připomínáme 75. výročí založení oddílu
kopané v Otnicích. Zájem o kopanou začíná kolem roku 1930.
A již v roce 1932 několik nadšenců, mezi nimi Ferdinand
Drabálek a učitel Alois Polášek, dávají zaklady pro vznik fot-
balového oddílu. Právoplatnými stanovami byl klub založen
v roce 1933 s názvem FK Otnice. Prvním předsedou příprav-
ného výboru byl v roce 1932 Florián Partyka, místopředseda
Karel Svoboda. Na den 1. 3. 1933 je svolána valná hromada,
na které jsou zvoleni: předseda František Rafaj, místopředse-
da Josef Václavek, jednatel Richard Polášek, pokladník Karel

Lattenberg. První hřiště, na kterém začala činnost
fotbalového klubu, bylo za humny „Mazalova 
stodola“.

Dalším místem, které přidělil obecní úřad, bylo
místo u dvora - bývalý podnik AGRA. Slavnostní
otevření hřiště bylo dne 21. 5. 1933. Jak šel čas,
měnily se i názvy oddílu. Po názvu FK Otnice se pře-
jmenovává na Sportovní klub Otnice, protože se roz-
víjí i další sportovní činnosti jako házená, odbíjená.
Po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 nese jméno
Tělovýchovná jednota Sokol - oddíl kopané Otnice.

Celá historie oddílu je naplněna obětavou a dob-
rovolnou prací funkcionářů, sportovců, dnes již
často zapomenutých, kteří věnovali svoje úsilí
k výchově otnických fotbalistů.

Na dobrých základech vyrůstá oddíl kopané až
do dnešních dnů. Před dvěma lety se u nás podařilo
vybudovat nové hřiště s umělou trávou, postupně
dobudovat zázemí pro hráče, ale také pro diváky,
občerstvení se zastřešením, dětský koutek a další.
Po sportovní stránce se začínáme zvedat, v předmi-
nulé sezoně jsme hráli v posledním zápase
s Lovčičkami o udržení se v přeboru. Za rok nato se
stáváme vítězem OP Vyškov a potřetí v historii
oddílu budeme hrát krajský přebor.

Od letošní sezony zakládáme oddíl přípravky.
Žáci se v minulé sezoně také stali přeborníky okre-
su, a to zcela suverénním způsobem, kdy nebyli
vůbec poraženi! Dorost hraje už svoji druhou sezo-
nu v krajském přeboru, kde vloni neměl problém se
tam udržet a věříme, že tomu tak bude i letos.

K letošnímu 75. výročí založení oddílu jsme tak
přispěli pro nás nejlepším způsobem!

Ke sportování patří také zábava, proto už druhý
ročník fotbalového odpoledne „Před potokem, za
potokem“ bylo ve znamení vzpomínky 75 let vniku
kopané v Otnicích.

Chci proto poděkovat všem funkcionářům,
činovníkům, trenérům všech družstev, všem
sportovcům za obětavou práci ve prospěch kopa-
né v Otnicích, popřát hodně sportovních úspě-
chů a pevné zdraví.

Pavel Pažebřuch

75 let kopané v Otnicích

Mužstvo 1979-1980, vítěz OP
Stojící zleva: Žilka V., Menoušek F., Smolka O.,
Partyka J., Klvač Fr., Vacek Jar., Horáček M.,
Buchta Radek, Václavek Oldř. st. – V podřepu zleva:
Slalajka Rud., Heřmanský Milan, Vojáček Vlast.,
Čermák Zd., Partyka Fr., Partyka Ant.



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 29 − září 2007 17

Přeborník okresu Vyškov 2007 - žáci

Zleva nahoře: v. mužstva Miloš Ondra, David Žilka, Zdeněk Rafaj, Tomáš Dobrovolný, Jarek Kraus, Michal Svoboda, Petr Fiala,
Lukáš Žiška, Lukáš Ondra, Dominik Levák, trenér Pavel Kašpařík. – klečící zleva: Pavel Kašpařik ml., Aleš Florián, Tomáš
Dvořák, Michael Špunar, Michal Dufek, Filip Bajer – gólmani: Petr Navrátil, Lukáš Veselý

kolo den datum hodina utkání
1 ned le 12.8.2007 16:30 erná Hora -Otnice
2 sobota 18.8.2007 16:30 Tišnov -Otnice
3 sobota 25.8.2007 16:30 Otnice - Dražovice
4 sobota 1.9.2007 16:30 Kunštát -Otnice
5 sobota 8.9.2007 16:30 Otnice - Bohdalice
6 sobota 15.9.2007 16:00 N m any - Otnice
7 sobota 22.9.2007 16:00 Otnice -Újezd u Brna
8 sobota 29.9.2007 16:00 Šaratice - Otnice
9 sobota 6.10.2007 15:30 Otnice - Olešnice

10 ned le 14.10.2007 15:30 Letovice - Otnice
11 ned le 21.10.2007 15:00 Otnice - Ivanovice na Hané
12 sobota 27.10.2007 14:00 Sob šice - Otnice
13 ned le 4.11.2007 13:30 Otnice - Bystrc B
14 ned le 11.11.2007 13:30 Otnice - erná Hora

kolo den datum hodina utkání
1 ned le 12.8.2007 14:00 Zastávka - Otnice
2 sobota 18.8.2007 14:15 Novosedly - Otnice
3 ned le 26.8.2007 16:30 Otnice - P ím tice
4 ned le 2.9.2007 16:30 Unanov - Otnice
5 ned le 9.9.2007 16:30 Otnice - Jevišovice
6 ned le 16.9.2007 13:45 Tasovice - Otnice
7 ned le 23.9.2007 16:00 Otnice - Miroslav
8 ned le 30.9.2007 13:45 Šaratice - Otnice
9 ned le 7.10.2007 15:30 Otnice - Hrušovany n.J

10 sobota 13.10.2007 13:15 Rosice - Otnice
11 sobota 20.10.2007 15:00 Otnice - Mikulovice
12 sobota 27.10.2007 11:45 Mikulov - Otnice
13 sobota 3.11.2007 13:30 Otnice - Poho elice
14 sobota 10.11.2007 13:30 Otnice - Zastávka

OTNICE      ROZLOSOVÁNÍ DOROST   PODZIM 2007 

OTNICE      ROZLOSOVÁNÍ MUŽI "A"   PODZIM 2007 
kolo den datum hodina utkání

1 sobota 11.8.2007 16:30 Nesovice B - Otnice B
2 ned le 19.8.2007 16:30 Mou ínov - Otnice B
3 ned le 26.8.2007 10:00 Otnice B - Heršpice
4 ned le 2.9.2007 14:00  K ižanovice B - Otnice B
5 ned le 9.9.2007 10:00  Otnice B - Milešovice
6
7 ned le 23.9.2007 10:00 Otnice B - Slavíkovice B
8 ned le 30.9.2007 10:00  Lov i ky B - Otnice
9 ned le 7.10.2007 10:00 Otnice B - K enovice C

10 ned le 14.10.2007 10:30  Kobe ice B - Otnice B
11 ned le 21.10.2007 10:00 Otnice B - Nížkovice B
12 sobota 27.10.2007 14:00 Vážany B - Otnice B
13 ned le 4.11.2007 10:00 Otnice B - Slavkov B
14 ned le 11.11.2007 10:00 Otnice B -Nesovice B

kolo den datum hodina utkání
1 ned le 26.8.2007 14:15 Otnice - Šaratice
2 ned le 2.9.2007 15:00 Otnice - Nížkovice
3 sobota 8.9.2007 14:30 Vážany n Litavou - Otnice
4 ned le 16.9.2007 15:00 Otnice - Bošovice
5 Rašovice -Otnice
6 ned le 30.9.2007 15:00 Otnice - K enovice B
7 ned le 7.10.2007 13:30 Milešovice -Otnice

kolo den datum hodina utkání
1 sobota 25.8.2007 9:00 Kobe ice - Otnice
2 ned le 2.9.2007 10:00 Otnice -Lov i ky
3 ned le 9.9.2007 10:00 Hod jice - Otnice
4 ned le 16.9.2007 10:00 Otnice - K ižanovice
5 sobota 22.9.2007 10:00 Velešovice - Otnice
6 sobota 29.9.2007 10:00 Slavkov -Otnice
7 sobota 6.10.2007 13:30 Otnice - K enovice

OTNICE      ROZLOSOVÁNÍ p ípravka  PODZIM 2007 

VOLNO

OTNICE      ROZLOSOVÁNÍ MUŽI "B"   PODZIM 2007 

OTNICE      ROZLOSOVÁNÍ ŽÁCI  PODZIM 2007 

Příspěvky TJ Sokol Otnice
50 Kč členský příspěvek
(platí všichni členové) +

Kopaná: dospělí 300 Kč, dorost 200 Kč, žáci, 100 Kč, přípravka 100 Kč
Stolní tenis: dospělí 300 Kč, žáci 100 Kč
Tenis: dospělí 300 Kč, žáci 100 Kč
Kulečník: dospělí 1000 Kč, žáci 500 Kč
ASPV (Asociace sportu pro všechny) volejbal, florbal, aerobic, rodiče s dětmi,
cvičení ženy, šermíři: dospělí 100 Kč, děti do 15ti let 50 Kč
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Pohádka

Za horami v daleké zemi,
nádherný zámek se třpytí,
v něm nejkrásnější mezi všemi,
princezna s hvězdou, co svítí.

Pověst o ní se nese dál,
jak je krásná a chytrá,
spatřit ji každý by si přál,
snad přání se splní už zítra.

V sousední zemi princ mladý je,
pojede požádat o ruku její,
i když o lásku se bojuje,
všichni mu princeznu přejí.

Přes hory, přes lesy, koník ho nese,
jak vítr vstříc lásce letí,
ruka její mu klid v duši vnese,
pár svatební v milostném obětí.

Pak budou šťastni panovat,
v zámku krásném spolu žít,
chránit své děti a milovat
všechny, co spolu budou mít.

BÁSNIČKY
PRO DĚTI

od paní Drahomíry Tišerové

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Závěr roku v režii dětí
Žáci 1. stupně Základní

školy v Otnicích pomáhali
Občanskému sdružení
Otnický SAD se sběrem
vršků od PET lahví. Zapojili
se tak do velké akce
Knihovny Karla Dvořáčka
ve Vyškově, která sbírku
vyhlásila. Z finančního
výtěžku za odevzdané vršky
nakoupí audioknihy pro sla-
bozraké a nevidomé čtenáře.
Od podzimu tak Otnice ode-
vzdaly již 12 pytlů vršků
o celkové hmostnosti přibliž-
ně 100 kg. 

Děti si radost zdvojnásobi-
ly. Ve čtvrtek 28. června prv-
ňáčci, druháčci i třeťáčci
poskládali pestrobarevného
klauna, kterého jim třídní
učitelky předkreslily na beto-
novou plochu hřiště. Vznikl
tak nádherný obrazec, s kte-
rým bylo radost se nechat
vyfotit.

Na slavnostním ukončení
školního roku byli všichni
sběrači sladce odměněni a ti
nejpilnější si odnesli
i pamětní list a věcnou
cenu.Všem aktivním dětem,
jejich příbuzným i třídním
učitelkám děkujeme a připo-
mínáme, že sběr vršků
pokračuje i v příštím školním
roce.      Dagmar Kovaříková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Krtek

Sametový krteček
při hledání žížaly,
vyhrnul tu kopeček,
my si na něj počkali.

Když vystrčil nosánek
růžový, jak kytička,
nechtěli jsme vyplašit
hebounkého krtečka.

Očička jak korálky
vyděšeně poulí,
uklouzl na kopečku,
už se dolů koulí.

Uhodil se velice,
moc ho bolí nožička,
honem běží k mamince,
ať ho trochu pohýčká.

Schoval se do hromádky,
už je zase v tichu,
a nám jeho bázlivost
vůbec není k smíchu.
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Říkáme i my, co jsme ve zdraví přežili letošní tropické
prázdniny. Bylo teplo a sucho, a tak nám nezbylo, než zavzpo-
mínat na krásné prázdninové přeháňky před padesáti lety.

Uprostřed dne se přihnal mrak a spustil na zem teplý déšť.
Velkými kapkami ples-
kal na rozpálenou sil-
nici a po dešti se na
obloze objevila nád-
herná duha. Bosýma
nohama jsme čvachtali v každém výtluku a jamce, kterých
bylo na cestě nepočítaně. Bylo to naše hřiště. Hráli jsme si na
ní s balónem, skákali přes švihadlo, jezdili na kole. A když
náhodou jel autobus, nebo vůz tažený koňmi, tak jsme na
chviličku hru přerušili. Ne že by se nikdo o díry v silnici
nestaral. Parta silničářů čítající tři pracovníky, šoféra a dva

asfaltéry, projela vesnicí hlemýždím tempem, každou díru
vysypala štěrkem, uplácala lopatou a zalila rozehřátým
térem. Tato činnost měla jediný efekt. Přes prázdniny se tér ze
silnice přestěhoval na naše ušmudlaná tělíčka. Térové paty,

kolena a prsty na
nohou nevyvedla niko-
ho z míry. Babičky
a maminky nás na
konci prázdnin nama-

zaly vepřovým sádlem, abychom začátkem září mohli zased-
nout vypulírovaní do lavic.

Doufám, že i letošní prázdniny si všichni užili dosytnosti.
Koupání v bazénech, letní tábory, dovolené doma i v zahrani-
čí. Přeji všem, ať mají úspěšný nový školní rok a pokud
možno samé hezké známky. Drahomíra Tišerová

Pohádka o červech 2
Žili jednou červíci s princeznami a jmenovali se Červíček, Červínek a princezny

Červida a Červanka. Červíci zažívali težké časy, protože byla zima a o hodně delší
než ta normální. Pořád nechtěla přestat. A červíkům už docházely zásoby.
Samozřejmě že se báli, že umřou hlady, ale Červíček říká: „Brzo nám dojdou zásoby,
ale kdybychom se prohrabali výš, tak zmrzneme v studené zemi a na jaře roztajem.“
Červínek odpoví: „Ale to je šílenství, taky bychom se nemuseli probudit. Ale vyjde
to stejně, protože jestli neroztaje sníh, tak umřem hlady a nebo vylezem výš a zmrz-
nem v zemi a já víc věřím tomu zmrznutí.“ 

A tak se hádali a nedaleko království byli dva obrovští krtci a měli chuť zrovna na
takové červíky, ale červíci nic netušili, a tak šli spát. A princezny napadlo, že by
mohly vykopat velký tunel a tam zasadit sazeničky pod zemí a šly to říct červíkům.
Zaklepaly, probudily červíky a říkají: „Co kdybyste vykopali tunel a zasadili to pod
zemí. „Tak dobře,“ odpověděli červíci a hned ráno s tím začali, ale netušili, že kopou
tunel ke krtkům a krtky to vzbudilo a začali hrabat hlínu taky a už byli od sebe kou-
sek, ale všichni byli unavení a šli spát. Ráno se vzbudili a začali kopat a co se nesta-
lo: tunely se spojily a krtci začali červíky honit, ale Červínek a Červíček se jim posta-
vili a začal dlouhý boj, ale po několika hodinách červíci zvítězili a oba krtky přemoh-
li a na jejich počest byla uspořádána oslava a to je konec pohádky.

DĚTI DĚTEM

Daniel Kurdík 10 let

„Léto − budiž pochváleno“
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Pohled na šedou betonovou stěnu na hřišti

srpen 2007 - zničené sítě v bráně i basketbalové koše

březen 2007

Pohled na schody

Jistě každý občan naší vesnice zná víceúčelové asfaltové
hřiště blízko učitelského bytového domu. Je vlastně úplně
nové, ovšem to nebrání mladým, aby ho po částech devasto-
vali. A to doslova. Kolem chodníku vedoucího k hřišti se
povalují nedopalky cigaret, PET lahve a spousta jiného odpa-
du, který přece patří do koše. Největší problém je středová
stěna na tenis. Původně byla zelená s bílými pruhy. Teď je spíš
červená, přesněji hustě popsaná vulgárními výrazy červenou
barvou. Stejně tak už se podivné vzkazy objevily na betonové
stěně podél hřiště. Nelíbí se mi to. A nejsem sama. 

Proto jsem se spolu s několika dalšími kamarády pustila do
programu Make a Connection - Připoj se!, který nám
nabízel čerpání grantu na projekt přinášející užitek větší
skupině lidí. Společnými silami jsme sepsali projekt Ať

zmizí šeď - hned teď! A s velkým očekáváním jej odeslali. Za
velký úspěch pokládáme poskytnutí grantu ve výši
30.000 Kč z výše jmenovaného programu. 

Projekt se bude zabývat zkulturněním víceúčelového
asfaltového hřiště, s důrazem na výtvarné ztvárnění beto-
nových stěn, schodů. Chceme doplnit chybějící odpadkové
koše a ty případně taky vkusně pomalovat. 

Zpříjemníme tak obyčejnou nudnou plochu pomocí vel-
koplošných barevných nátěrů.

Plánujeme zapojit do realizace projektu širokou veřej-
nost tak, aby měli všichni možnost uplatnit své estetické cítě-
ní na volné ploše. Stejně tak bychom rádi zapojili skupinky
dětí z mateřské školy, Dětského domova pro postižené
LILA a základní školy, mladistvé a dospělé. Uspořádali
bychom výtvarný víkend (dle náročnosti a časového rozpětí je
nutno počítat i s delší dobou realizace), pomocí plakátů
pozveme všechny obyvatele naší obce. Ve všedních dnech
přijdou tvořit děti z DD LILA a mateřské školy. Děti ze
základní školy se zúčastní akce mimo víkendů také v hodi-
ně výtvarné výchovy, což jim výuku zpestří.

Jistě se vám do rukou už dostal letáček s výzvou k podání
výtvarného návrhu celé stěny. Pokud jste se zapojili, děkuje-
me vám.

Rádi bychom vás také předběžně pozvali
na první realizační víkend, který proběhne

pravděpodobně koncem září.
Informovat vás budeme opět formou letáčku.

Všechny předem srdečně zveme. 
Za tým projektu Ať zmizí šeď - hned teď!

Silvie Makovská Menoušková
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Občanské sdružení místní akční skupina (OS MAS) Za
humnama vzniklo v březnu 2006 spojením téměř všech obcí
dvou sousedních mikroregionů - Dobrovolného svazku obcí
(DSO) Ždánický les a Politaví a Mikroregionu Rokytnice.

Na sklonku loňského roku se nejen pro otnickou veřejnost
konal v pohostinství U Marků kulatý stůl, u kterého se přítom-
ní blíže seznámili s cílem OS MAS Za humnama a s pojmem
LEADER.

Základní myšlenka projektu OS MAS Za humnama spočívá
ve zmobilizování lidí, kteří mají zájem o svou obec a region,
ve kterém žijí, a jejich aktivním zapojení do činností, které
mohou sloužit ke zlepšení života na venkově.

Prostřednictvím MAS mohou na tyto aktivity získat peněžní
podporu z fondů Evropské unie. V současné době je připrave-
na strategie rozvoje venkovského regionu a na jejím základě
může MAS žádat o finanční podporu na realizaci této strategie.
Strategie se realizuje prostřednictvím jednotlivých projektů.

Leader je aktivita EU určená na podporu rozvoje venkov-
ských oblastí. Na jejím principu pracuje mnoho venkovských
oblastí po celé Evropě (Rakousko, Německo, Irsko, atd.).
V právě ukončeném programovacím období byla iniciativa
Leader + finančně podporována EAGGF - Evropským země-
dělstvím orientačním a záručním fondem. V novém progra-
movacím období 2007 - 2013 bude iniciativa podporována
z EAFRD - Evropským fondem pro rozvoj venkova.

Občanské sdružení MAS Za humnama tvoří zástupci veřej-
ného i soukromého sektoru.

Obec Otnice (jako člen mikroregionu DSO Ždánický les
a Politaví) je též členem MAS Za humnama.

Občanské sdružení Otnický SAD se stalo členem jako
nezisková organizace. Cílem Otnického SADu je aktivní
zapojení se a spolupráce na projektech s ostatními organiza-
cemi regionu, jenž se věnují dětem a mládeži. Např.
s Mateřským centrem ENTENTYKY a Křenováčkem.

Na obecním úřadě v Otnicích je pro zájemce k zapůjčení
první číslo zpravodaje MAS Za humnama. Obsahuje důležité,
základní informace o činnosti Občasného sdružení MAS Za
humnama. Za humnama přijme každého podnikatele, organi-
zaci i jednotlivce, kterým je blízká základní myšlenka sdruže-
ní a kteří svou aktivitou chtějí přispět k rozvoji regionu.

Více informací na www.zahumnama.cz
Dagmar Kovaříková

Seznamte se s OS MAS Za humnama

Foto z pracovní schůzky programového výboru a výběrové
komise OS MAS Za humnama na ekofarmě Jalový dvůr.

Z pracovní schůzky
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... dotazník ke zjišťování potřeb v oblasti sociálních slu-
žeb neobdrželi všichni občané, byla velmi malá informo-
vanost ...

... má ještě cenu pořádat HODY, když chodí tak málo lidí
na večerní zábavy?

... letní noc na hřišti byla super, doufáme, že se stane 
tradicí ...

Velké ucho
aneb Vyslechly jsme v ulicích

Poslední srpnový víkend se v Otnicích uskutečnila tradiční
letní filmová přehlídka, bohužel bez letitého promítače naše-
ho kina, pana Antonína Hoffmanna, který nás v měsíci červnu
opustil na vždy. Více než čtyřicet let byla promítací kabina
jeho druhým domovem. Tomuto skromnému člověku v pozadí
děkuje několik generací filmových diváků za příjemně stráve-
né chvíle v přítmí dělnického domu.

Doufáme, že mnozí z vás, kteří o víkendu přišli do kina na
filmy Prázdniny pana Beana, Vratné lahve či Tajnosti si přišli
na pěkné filmové zážitky, ale měli i čas zavzpomínat na pana
Antonína Hoffmanna. Dobrá zpráva na konec je, že kino
v Otnicích bude i nadále. Promítat bude pan Josef Marek
z Bošovic. Filmoví fanoušci

Chcete-li slavit poslední den letošní-
ho roku v Otnicích, jste zváni na

SILVESTR 2007
v dělnickém domě. Hraje skupina
MA-JA, začátek v 21.00 hodin,
vstupné 100,- Kč. Předprodej vstu-
penek s místenkou začíná 29. září
v občerstvení na hřišti a u Dany
Sekaninové v průmyslovém zboží.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Každou sobotu od 9 do 13 hodin
v moštárně na Dělnickém domě

Letní filmová přehlídka
Antonína Hoffmanna

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecním úřadem a výborem sociálně zdravotním

VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční v naší obci

15. září 2007 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Katolický dům ve dvoře - bývalá čistírna

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily

Děkujeme za Vaši pomoc
Výbor sociálně zdravotní Otnice

Začátkem července proběhl v Otnicích sběr papíru.
Zaměstnanci obecního úřadu tak v největším vedru, po celý
den nakládali na vlečku traktoru starý papír, který jim občané
nachystali před domy. Finanční výtěžek 2880,50 Kč za 
5761 kg odevzdaného papíru obdržela Mateřská škola Otnice. 

Všem, kteří se na této nejen ekologicky prospěšné akci podí-
leli, děkujeme. -red-

Občanské sdružení Otnický SAD vyhlašuje půlroční soutěž 

„ROZKVETLÉ OTNICE“
Od dubna do září se můžete zapojit do těchto kategorií:

O nejhezčí předzahrádku
O nejhezčí okno a balkon
O nejhezčí terasu a zahradu

Průběžně bude hodnotící komise chodit po obci a zajímavou rozkvet-
lou nádheru fotografovat. Svou kvetoucí nádheru můžete sami fotogra-
fovat, označenou fotografii přinést nejpozději 30. září 2007 do centra
volného času. Na konci září komise vybere a ocení ty nejlepší.

Otničtí zahrádkáři
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Čtvrtek 15. 2. 2007. Tento den bylo naším cílem okolí
města Illapel a následně městečko Salamanka, kde jsme hod-
lali provést botanický průzkum v horách poblíž Salamanky.
Rtuť teploměru již ráno naznačovala, že i dnes bude pořádné
vedro, ovšem teploty vysoko přes 30 stupňů nemohly zhatit
naše odhodlání.

Hned dopoledne kousíček ze Illapelem jsme vyrazili na
první kopečky, které skýtaly četné překvapení. Zcela jedno-
značnou dominantou okolní krajiny byly velmi husté popula-
ce Eulychnia longispina, často měly rostliny trny i přes 30
centimetrů dlouhé (řada jedinců pak byla hostitelem pro para-
zita Tristerix aphyllus). Pod těmito velikány se krčily koberce
Tephocactus berteri, na této lokalitě měly rostliny hnědé trny
a kvetly žlutě.

Před polednem jsme dorazili do Salamanky. Město patří do
regionu Coquimbo a bylo založeno v roce 1844. Mimo země-
dělství, kterému kromě vinné révy dominují také papriky
a olivy, se v horách okolo města těží měděná a železná ruda.
My jsme zde chtěli pátrat po rostlině Neoporteria senilis, proto
jsme se vydali po ostré tarasérii směrem do hor. Na zdejších
kopečcích byla poměrně chudá vegetace, nejvíce zde byla
zastoupená Puya chilensis. Naše usilovné pátrání po „senilis-
kách“ nebylo úspěšné. Ovšem podařilo se nám zmapovat
výskyt různých přechodných forem Neoperteria gerocephala.
Přibývající čas a také únava nakonec naše úsilí přerušilo.

Po krátkém občerstvení v Salamance jsme nabrali směr
Combarbala, cestou jsme minuli národní park Las Chinchi-
llas. Jelikož jsme do Combarbali dorazili již za soumraku,
odložili jsme další kaktusové dobrodružství na příští den.

V pátek 16. 2. 2007 nás potřeba výměny peněz přiměla hle-
dat směnárnu. Velkým překvapením pak pro všechny bylo
zjištění, že ačkoliv jsme v Combarbale našli několik bank, tak
v žádné nám směnit dolary za chilská pesa nechtěli.

Proto jsme raději opět vyrazili do malebné přírody, spravit
si náladu nějakým pěkným nálezem. Kousek za městem smě-
rem na Ovalle nás potěšily bohaté lokality Eriosyce ceratistes
ssp. combarbalensis. Takto posilnění jsme po zralé úvaze
nabrali směr Rio Cogoti (po terasériích do hor). Zdejší oblast
byla prakticky liduprázdná, a tak jedinou společnost nám
dělaly krásné kaktusy rodu Eulychnia, Tephrocactus a tu
a tam i mimořádně vytrněné neoportérky.

V podvečer, kdy jsme byli již značně unavení, nás přivítalo
městečko Monte Patria. Přístřeší pro dnešní večer nám za mír-
nou úplatu poskytla místní akční podnikatelka doňa Mária.

Další den jsme ihned po ránu byli nuceni vyměnit peníze,
proto naše cesta vedla logicky do města Ovalle. Jelikož byla
sobota a banky zavřené, byli jsme nuceni využít služeb míst-
ního překupníka, který nám značně pod kurzem, ale o to
ochotněji pesa vyměnil. Po nákupu potravin jsme pak koneč-
ně vyrazili směr Samo Alto a natur monument Pichazca.

Do dnešního večera jsme hodlali projet přes hory do Los
Andes a prozkoumat zdejší populace rostlin rodu Eriosyce.
Brzy se ukázalo, že cesta bude opravdu náročná a my pozdě-
ji pochopili, proč se starší žená, která mám radila kudy vlast-
ně jet, při loučení pokřižovala. Pro rostliny rodu Eriosyce
však okolní strmé svahy byly naprosto perfektní. Při řece Rio
Hurtado jsme měli možnost vidět různé přechodné formy
a patrně křížence Eriosyce ceratistes x Eriosyce sandillon.
Doplňkovou vegetaci tvořily mimořádně pěkné neoporterky.
Při šplhání po kopcích jsme si v žádném případě nezadali
s kamzíky, ale zažítky z krásných rostlin stály opravdu za to.

Na večer jsme pak dnešní krásný den završili návštěvou krás-
né lokality obrovských koulí Eriosyce sandillon, které doslova
svítily do okolní krajiny. Šlo o naleziště poblíž města Vicuňa
v blízkosti řečiště (toho času téměř bez vody) Rio Elqui. Škoda
jen, že tma na sebe nenechala dlouho čekat a my se z těchto
obrů radovali opravdu jen chvilinku. Tak třeba příště.

Nocleh jsem tentokráte hledali ve Vicuňi, brzy se ukázalo, že
to bude docela problém. Proto jsme nakonec skončili v závěs-
ných sítích, které mám ochotně zapůjčili v místním kempu.
Dnešní den byl opravdu velmi úspěšný. S tímto pocitem jsme
všichni rychle usínali a těšili se na další dobrodružství.

Za kytičkami do Chile II

Přijďte se podívat na

DNY EXOTICKÝCH ROSTLIN
ve dnech 12. - 16. září 2007 od 9.30 do 17.30

v AREÁLU ZOO koutku Vyškov
Horské vinice - Cochiguaz

Eriosyce sandillon

Krajina v okolí Salamaky, department Coquimbo
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Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

27. října 2007

DRAKIÁDA

listopad 2007

Odborná přednáška
Otničtí zahrádkáři

1. listopadu 2007

Občanské sdružení Otnický SAD
Vás zve na

Den otevřených dveří
do centra volného času Dědina 46, 1. patro

od 9 do 19 hodin

9. a 16. listopadu 2007

Výroba vánočních dekorací
Centrum volného času Otnický SAD

10. listopadu 2007

DISKOTÉKA DJ BORIS

17. listopadu 2007

Lampiónový průvod

2. prosince 2007

VÁNOČNÍ KONCERT
15 hodin, hraje Stráňanka

7. prosince 2007

MIKULÁŠSKÁ ŠOU

8. prosince 2007

DISKOTÉKA DJ BORIS

Pozvánky
16. září 2007

Občanské sdružení Otnický SAD
zve všechny malé i velké na klaunské představení

DUO
FERNANDO

16,30 hod. dělnický dům

22. září 2007

DISKOTÉKA DJ BORIS

KKIINNOO  OOTTNNIICCEE
29. září 2007 20 hod.

GOYOVY PŘÍZRAKY
Příběh dvorního malíře na španělském královském dvoře.
Americko-španělský film režiséra Miloše Formana. Mládeži
nepřístupno. Vstupné 50 Kč.

Připravujeme na říjen 2007 

ROMing
Kamarádi z mládí si dali slib, že až jejich děti dospějí, že se
vezmou. Po letech se jedou podívat za nevěstou, ale jejich
cesta se stane sledem komických situací. Nový český film.
Režie: J. Vejdělek. V hlavních rolích Bolek Polívka a Marián
Labuda. Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

říjen 2007

Zájezd do divadla v Boleradicích
Otničtí zahrádkáři

13. října 2007

BABSKÉ
HODY


