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Vážení Otničtí,

je krásný, slunný den a my právě dokončily 24. číslo pro tiskárnu. Doufáme, že
i při vašem čtení Otnického zpravodaje se počasí usmívá a vy tak v klidu můžete
listovat, prohlížet a číst stránky o dění v naší obci. Za čtvrt roku se leccos událo.
Dokazuje to více než dvacet stran.

Je červen; prázdniny, které patří především dětem, jsou za dveřmi. Snad právě
proto jsme těm mladším věnovaly více pozornosti.

Pár slov k obálce. Původní verze titulní strany pro letošní rok směřovala k porov-
návání fotografií z minulosti Otnic se současností. V archivu nás zaujal pohled na
právě zasazené stromy v parčíku před školou z šedesátých let. Když jsme se pokou-
šely pořizovat dnešní snímek, byly jsme udiveny: vzrostlé stromy nám nedovolily
nahlédnout dále než do jejich korun. A tak má toto číslo na obálce pouze historic-
kou fotografii.

Dagmar Kovaříková a Dana Sekaninová

Iva Benušová
Kateřina Beránková
Antonie Bočková
Aneta Bublová
p. Pavel Buchta
Hana Červinková
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Michal Kraus
Daniel Kurdík
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Alena Machovcová
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Vladislav Pšenák

Mgr. Ludmila Pšenáková
Dana Sekaninová
Marek Šebeček
Jaroslav Šimandl
Olga Šuterová
Drahomíra Tišerová
Dagmar Urbánková
Nikola Valiánová
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Obrázky namalovali:
na straně 12 a 15 - Ivana Polášková
na straně 18 - Daniel Kurdík

Četli jste poslední číslo
Otnického zpravodaje?ANKETA

...ano. A překvapilo mě, kolik občanů tam přispívá...

...hmm. Jenom společenskou rubriku; a zjišťuji, že některá jména mi nic neříkají...

...jo. Od začátku do konce; křížovky hned vyluštím (i když jsou pro děti)...

...ano. Nejvíc se mi líbil článek od Šárky Kadlecové, byl moc pěkný...

...ano. Žasla jsem nad počtem stran, jen tak dále. Ale nevyčerpejte se!...

...ne. Já ho jen prolistuji a prohlédnu si fotky. Těch by tam mohlo být víc...

...ano. Ale jsou to suchá fakta, chtělo by to víc drbů...

...ano. Přečetla jsem zpravodaj hned za víkend, klidně by mohl do schránek chodit
častěji. Třeba jednou za měsíc...

...moc ne. Vadí mi, že není aktuální...

...ano. Nemáme infokanál, a tak jsme zvědaví na každou pozvánku...
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Z obsahu: ÚVODNÍ SLOVO

Autoři příspěvků

Děkujeme stálým i příležitostným
autorům za všechny články a těší-
me se na další texty. Pro prázdni-
nové a dovolenkové lenošení vám
pro inspiraci navrhujeme: napište
nám „nej“ zážitek z letošního léta.
Otiskneme jej v příštím čísle, které
vyjde 11. září 2006.
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LEDEN
9. 1. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/18) Byla objednána sněhová radlice za traktor o šířce 2,6 m. Termín
dodání leden 2006.
bod 8) Podklady pro cyklomapy (Dobrovolný svazek obcí Politaví), termín do
31. 1. 2006 - úkol trvá
bod 12) Byla zakoupena nová inkoustová tiskárna zn. Canon, cena 3600 Kč.

2. Využití prostor po knihovně na Katolickém domě:
Zastupitelstvo projednalo žádost otnických maminek zastoupených p. Danou
Sekaninovou o přidělení prostor pro matky s dětmi.  Rozhodlo, zřídit v pro-
storách Katolického domu uvolněných přestěhováním knihovny „Klubovnu
pro matky s dětmi“. Užívání klubovny bude bezplatné. Za pořádek, klid
a bezpečnost bude odpovídat p. Sekaninová Dana. Obec místnosti vybaví
nábytkem dle svých možností. Vymalování si maminky zajistí samy, obec
uhradí materiálové náklady.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Holoubkovi 166 - zahájení kolaudačního řízení přístavby garáže
b) M. Čermáková 86 - zahájení řízení o odstranění stavby

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Kab. tel. Veselý - Fa: 7/2006 oprava TKR + přípojka
b) Kabelsat Křižanovice - Fa: 1/2006 poplatek za provozování TKR

- I. pol. 2006
c) Respono Vyškov - Fa: 25950078 likvidace TKO za IV. Q. 2005 
d) ARTV Blansko - Fa: 2006003 práce na videokazetě o obci

- částečná úhrada

5. Městský úřad Slavkov u Brna odbor ŽP:
Vyjádření vodoprávního úřadu k záměru ing. Petra Padělka vybudovat jímku
s přepadem na vsakování povrchových vod u novostavby RD na parcele
č. 990/1.

6. Výbor životního prostředí:
Žádost p. L. Kosíka ml., Boženy Němcové 413 o povolení vykácení borovi-
ce před bytovým domem 413

7. Respono a.s. Vyškov - dodatky ke smlouvám:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu  č. 89/Sep-papír, o naklá-
dání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu - kat. č. 200101 - papír
a lepenka (Roční platba 2 503,80 Kč + DPH / 1 kontejner) mezi obcí a f.
Respono a.s. Vyškov.
Dále schválilo tyto dodatky k uzavřeným smlouvám s f. Respono a.s. Vyškov:
Dodatek č. 5 ke smlouvě o provádění svozu a nakládání se směsným komu-
nálním odpadem ze dne 31. 12. 2001. (259,40 Kč/poplat. a rok + DPH).
Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 49/Sep-plasty ze dne 4. 5. 2000. (Roční platba za
kontejner 4 854 Kč + DPH. V obci je 8 ks kontejnerů).

8. ZŠ - inspekční zpráva:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Inspekční zprávu a Protokol z inspekce
konané v Základní a Mateřské škole Otnice dne 22. - 23. 11. 2005. Inspekci
provedla Česká školní inspekce Brno. Výsledkem kontroly je zjištění že:
V kontrolovaných oblastech škola postupovala v souladu s předpisy uvedený-
mi v zaměření kontroly.

9. Kriteria pro výběr dětí do mateřské školy:
Zastupitelstvo obce schválilo „Kriteria pro výběr dětí do MŠ“. Kriteria jsou
závazná pro příjem dětí do Mateřské školy Otnice ve školním roce
2006/2007.

10. ZŠ - rekonstrukce kuchyně:
Zastupitelstvo schválilo členy výběrové komise pro hodnocení veřejné zakáz-
ky na rekonstrukci kuchyně v základní škole.
Členové komise: ing. Horák Vlastimil, ing. Bubla Jaroslav, Nedoma
Vladimír, Mgr. Krautová H., Mgr. Pšenáková L.
Náhradníci do komise: ing. Salajka J., JUDr. Nehybová L., Partyková D.,
Lattenbergová A., Drabálek O.

11. Hostování lunaparků při kulturních akcích:
Zastupitelstvo projednalo žádosti o povolení hostování lunaparků při konání
kulturních akcí (hodů). Ze třech uchazečů byla vybrána p. Flaksová Marika,
Brno, Kšírová.

12. Projekt středu obce:
Starosta předložil zastupitelstvu projekt úpravy středu obce zpracovaný fir-
mou Ageris s.r.o. Brno, který byl zpracován pro Dobrovolný svazek obcí
Politaví. Obdržený projekt zastupitelstvo odmítlo projednat pro nečitelnost
obrazové části a z důvodu nedostatečného zpracování projektu.

13. Rozpočet obce na rok 2006:
Zastupitelstvo uložilo Finančnímu výboru (ing. Bubla) předložit návrh rozpo-
čtu na rok 2006 do příštího zasedání zastupitelstva obce (23. 1. 2006). Na

základě návrhu rozpočtu zpracuje Výboru rozvoje obce (ing. Horák) plán
investičních akcí na rok 2006. Rozpočet i plán akcí bude projednán a schvá-
len zastupitelstvem obce na zasedání dne 23. 2. 2006.

14. Tříkrálová sbírka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci, kterou
pořádá Česká katolická charita. Celkem bylo vybráno 9 212 Kč.

15. Revokace rozhodnutí o prodeji pozemku:
Zastupitelstvo revokovalo svoje rozhodnutí ze dne 5. 9. 2005, usnesení č. 14
takto: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 567 o výměře 184 m2,
paní Kateřině Horákové, Pančava 387, Otnice, za cenu 55 Kč/m2.

16. Vítání občánků:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru ve výši 1 000 Kč formou vkladní kníž-
ky pro nově narozené děti v roce 2005, které jsou hlášeny k trvalému pobytu
v Otnicích (evidováno 13 dětí). Vítání občánků se uskuteční 28. 1. 2006.

17. Nabídka na koupi RD č. p. 198:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Doležalové Zdeňky na odkoupení RD
č. p. 198 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Z důvodu  finančních
možností obce zastupitelstvo tuto nabídku odmítlo. Obec je schopna v sou-
časné době nabídnout polovinu ceny dle znaleckého posudku.

18. Větrný park Bošovice:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  materiál zveřejněný na úřední desce
Jihomoravského kraje „Oznámení záměru o posuzování vlivů na životní pro-
středí  Větrný park Bošovice“ zpracovaný na základě par. 6, zák. č. 100/2001
Sb. Zastupitelstvo obce Bošovice podporuje výstavbu  šesti až osmi větrných
elektráren typu VESTAS V90-3MW, které dosahují výšky 150 m, v lokalitě
mezi katastrálním územím obcí Bošovice, Borkovany, Těšany a Otnice.
Názor zastupitelstva k uvedenému záměru nebyl jednotný. Bylo rozhodnuto
zjistit více informací návštěvou obce Břežany, kde jsou podobné typy větrné
elektrárny postaveny.

23. 1. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/8) Podklady pro cyklomapy (Dobrovolný svazek obcí Politaví), termín
do 31. 1. 2006 - úkol trvá
bod 10) ZŠ rekonstrukce kuchyně - zastupitelstvo rozhodlo ponechat výběro-
vou komisi v takovém složení, jak byla schválena, bez zástupce projektanta.

2. Žádost Billiard clubu Paseka Újezd u Brna:
Zastupitelstvo projednalo žádost  Billiard clubu Paseka Újezd u Brna, (za
účasti tří zástupců klubu) o pronájem prostor za účelem zřízení a provozová-
ní kulečníkového klubu pod logem obce Otnice.
Po obsáhlé diskuzi zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout volné prostory
po obřadní místnosti na Dělnickém domě. Jako optimální řešení se jeví začle-
nit billiard club pod TJ Sokol Otnice, což bude předmětem dalšího jednání. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) JANEPA Brno - Stavební povolení č. 1/2006 - přípojka STL k nákupnímu
středisku
b) Manželé Dvořákovi, Brno - změna novostavby před dokončením na p.č.
982/1

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Červinka Hodějice - Fa: 20060064 revize a opravy has. přístrojů

5. Pojištění majetku obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozsah pojištění majetku obce u České pojiš-
ťovny Vyškov. 

6. Finanční úřad - kontrola:
Dne 20. 1. 2005 zahájil Finanční úřad Vyškov na OÚ Otnice kontrolu opráv-
něnosti poskytnutí a správnosti použití finančních prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu - na vědomí

7. Městský úřad Slavkov - odbor životního prostředí:
a) Manželé Foldesovi, Brno - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu na novostavbu RD v lokalitě Pod Vodárnou.
b) Beton Brož Otnice - Oznámení o výkonu vodoprávního dozoru rozhodnu-
tí Vod/469/83.

8. Změna místa konání svatebních obřadů:
Zastupitelstvo obce schválilo místo konání svatebních obřadů takto:
Svatební obřady se konají v obřadní síni obecního úřadu, ulice Dědina 479.
Doba konání: sobota od 9.00 - 12.00 hod.
Oddávající: Pavel Prokop, Lattenbergová Anna, Mezuláník Pavel, Drabálek
Otto.

9. Změna termínu jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo změnu termínu jednání zastupitelstva obce
takto: Termín 23. 2. 2006 se mění na 2. 3. 2006
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10. Úřad práce Vyškov:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z Úřadu práce Vyškov o vývoji
nezaměstnanosti v obci  i v okrese Vyškov, k 31. 12. 2005.

11. Zadání Územního plánu obce Lovčičky:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení o zahájení Územního plánu obce
Lovčičky. Veřejného projednání dne 20. 2. 2006 se za obec zúčastní starosta
a ing. Horák.

12. Změna katastrálních hranic:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis od Zastupitelstva obce Lovčičky, ve
kterém sdělují, za jakých podmínek jsou připraveni jednat o změně katastrál-
ní hranice v části Pančava. Zastupitelstvo obce Otnice, souhlasí s navrženými
podmínkami. Zástupci za obec Otnice kteří dojednají se zástupci Lovčiček
změnu hranic, budou Prokop, Drabálek, Hoffmann. Naše obec objedná
a uhradí u geometrické kanceláře ZK Brno zaměření dojednaných změn.

13. Žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí PAPRSEK se sídlem ve Vyškově.
14. Lékařská služba první pomoci - příspěvek:
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 10 000 Kč pro město Slavkov
u Brna na spolufinancování Lékařské služby první pomoci v roce 2006.

15. Rozpočet obce na rok 2006:
Zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu obce na rok 2006.

16. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Politaví:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ždánic-
ký les a Politaví na rok 2006.

17. Schválení rozpočtových opatření:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 3/2005
a č. 4/2005.

18. JMK - předkládání projektů:
Starosta seznámil zastupitele s výzvou Jihomoravského kraje k předkládání
námětů na projekty na programovací období 2007-2013, v rámci zvyšování
projektové absorpční kapacity JMK. Zastupitelstvo uložilo starostovi zpraco-
vat a zaslat projekty za obec.

19. Žádost o změnu nájemní smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Mgr. Jadrné M. na změnu
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor z 30. 3. 1998.
Mgr. Jadrná uvolní část nebytových prostor (místnost Solaria a chodba)
k 31. 1. 2006. Úpravu smlouvy zajistí starosta.
Současně zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu otvírací doby lékárny:

Pondělí: 7,30 - 12,00 hod.
Středa: 14,00 - 17,00
Pátek: 7,30 - 12,00

20. Prodej pozemku:
Zastupitelstvo schválilo prodej parcely č. 277/30 o výměře 23 m2, manželům
Zdeňkovi a Emílii Hudečkovým, Boženy Němcové 317, za cenu 55 Kč/m2.

21. Prodej pozemku:
Zastupitelstvo schválilo prodej parcely č. 272/161 o výměře 46 m2, firmě
JASS spol. s r.o. Kaštanová 34 620 00 Brno, za cenu  55 Kč/ m2.

22. Projekt revitalizace krajiny:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o projektu „Nová krajina regionu
Cezava“, kterou zpracovává atelier Fontes Brno. Informaci podal předseda
výboru životního prostředí p. Drabálek. Veřejné projednání projektu se koná
dne 2. 3. 2006 na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

23. Větrný park Bošovice:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo připomínky obce Otnice k záměru
„Větrný park Bošovice“. Přílohou připomínek bylo stanovisko Mysliveckého
sdružení Hubert Otnice. Za včasné odeslání na Krajský úřad Jihomoravského
kraje odpovídá starosta.

ÚNOR
13. 2. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/8) Podklady pro cyklomapy (Dobrovolný svazek obcí Politaví), mate-
riál odeslán - splněno
bod 18) Předložení projektových záměrů obce na JMK - úkol trvá
bod 19) Mgr. Jadrná  změna nájemní smlouvy - na žádost jmenované se
změna smlouvy odkládá.

2. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Politaví:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Ždánické-
ho lesa a Politaví. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy i výdaji činí:
347 800 Kč

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice - zahájení řízení o změně užívání nebyt. prostor MŠ č.p. 470

b) L. Hroššová 275 - zahájení kolaudačního řízení - změna užívání části stavby
c) Růžičková+Štěpánek Brno - zahájení stavebního řízení novostavby RD
d) M. Čermáková 86 - Výzva a rozhodnutí na st. úpravy RD 

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) KOBIT Nová Paka - Fa: 4601003 traktorová radlice na sníh
b) Gordic Jihlava - Fa: 20065040 softwarové operátorské práce
c) Lukášek Nedvědice - Fa: 2006003 stolek do obřadní místnosti
d) Pc + servis Brno - Fa: 26011002 repase počítače
e) RAAN Brno - Fa: 00418012006 malířské práce v obřadní místnosti

5. Volba přísedících okresního soudu:
Zastupitelstvo projednalo dopis Okresního soudu ve Vyškově (1. 2. 2006)
o volbě přísedících pro Okresní soud Vyškov. Vzhledem k tomu, že pro
všechny obce okresu Vyškov je vyhrazeno pouze jedno místo přísedícího,
rozhodlo za obec Otnice návrh na přísedící nepodávat. 

6. Městský úřad Slavkov odbor dopravy a silničního hosporaření:
Rozhodnutí zn. Dopravy a silničního hosporaření 14598/2005/2461/
/2006/280, kterým se povoluje zvláštní užívání silnice II/418 a III/4199
v rámci výstavby: „Kanalizace a čistička odpadních vod Otnice“.

7. Městský úřad Slavkov - odbor životního prostředí:
a) Ing. Padělek Brno - souhlas s úpravou projektu svedení dešťových vod na
stavební parcele 990/1.
b) Obec Otnice - vyjádření k „Zadání územního plánu obce Otnice“.
c) Beton Brož Otnice - změna termínu vodoprávního dozoru - 21. 2. 2006

8. Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor životního prostředí:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěr zjišťovacího řízení ve smyslu usta-
novení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
který zpracoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.
Závěr: Záměr „Větrný park Bošovice“, naplňuje dikci bodu 3.2, kategorie II,
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., a uvedený záměr bude posuzován podle
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.

9. Vyúčtování hracích přístrojů za rok 2005:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí vyúčtování provozu hracích přístrojů za
rok 2005 v obci Otnice.

10. Úřad práce Vyškov:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z Úřadu práce Vyškov o vývoji
nezaměstnanosti v obci k 31. 12. 2005 a kritéria pro poskytování příspěvku
na veřejně prospěšné práce.

11. JMK - kategorizace lesů:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, o zahájení řízení ve věci kategorizace lesů
- Lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod Slavkov u Brna. Lesy (vět-
rolany) na k.ú. Otnice jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení.

12. Zpráva o stavu veřejného pořádku:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o stavu veřejného pořádku v obci
Otnice za rok 2005“, kterou zpracovalo obvodní oddělení Policie Slavkov
u Brna. V roce 2005 bylo na k.ú. Otnice zadokumentováno 8 trestných činů
a 9 přestupků.

13. Myslivecké sdružení - žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice
o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na výsadbu zeleně. Rozhodlo podpořit
myslivecké sdružení uhrazením faktury za nákup zeleně. Podmínkou je pro-
vést výsadbu na k.ú. Otnice v souladu s projektem ozelenění.

14. Audit obce - opatření:
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) „Opatření k odstranění chyb a nedostatků“ zjištěných při dílčím přezkumu
hospodaření obce ze dne 18. - 19. 10. 2005. (Příloha zápisu)
2) Směrnici pro vedení účetnictví
3) Směrnici upravující oběh účetních dokladů
4) Směrnici k finanční kontrole

15. Rozšíření nabídky programů televizní kabelový rozvod:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídky na rozšíření televizních programů
(ČT4 sport a ČT 24) od f. Veselý Křižanovice a NOEL Hodonín.

16. Dotace na rekonstrukci kuchyně ZŠ:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Ministerstva financí ČR o přidělení
dotace ve výši 3 mil. Kč, na rekonstrukci kuchyně v základní škole. Dotace
bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2006.

17. Nákup fotoaparátu:
Zastupitelstvo schválilo nákup nového digitálního fotoaparátu pro potřeby obce.

18. Výbor životního prostředí:
Málek L., Otnice 45 - žádost o vykácení thují před RD 472, na p.č. 343. 

19. Záměr obce - úplatné nabytí:
Zastupitelstvo schválilo záměr obce úplatného nabytí nemovitostí: Rodinný

4
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dům č.p. 198 na stav. parcele č. 345, stavební parcelu č.345 o výměře 349 m2,
parcelu č. 346 o výměře 130 m2 a p.č. 347 o výměře 705 m2. 

20. Veřejné zasedání zastupitelstva dne 2. 3. 2006:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo program veřejného zasedání dne 2. 3.
2006.

21. Nabídka firmy Ageris:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost firmy Ageris s.r.o. Brno směrovanou
na obce Dobrovolného svazku obcí Politaví o pomoc při zajišťování partnerů
pro založení Místní akční skupiny (MAS). MAS se bude snažit získávat
finanční prostředky ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na
projekty.

BŘEZEN
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

zastupitelstva obce Otnice, konaného dne 2. 3. 2006 v pohostinství u Marků

1) Zahájení
Veřejné zasedání zahájil starosta Pavel Prokop. Přivítal členy zastupitelstva
obce a přítomné občany a hosty (ing. arch. Sohr, ing. Havlíček). Konstatoval
přítomnost všech členů zastupitelstva obce.

2) Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové komise.
Zapisovatelem byla zvolena p. Lattenbergová A., návrhová komise ve slože-
ní Mezuláník Pavel a Mgr. Novák Jan. Ověřovatelé z veřejného zasedání
Drabálek Otto a Mgr. Pšenáková Ludmila. 

3) Schválení programu veřejného zasedání.
Přednesený návrh programu veřejného zasedání doplněný o body č. 11 a 12,
byl jednomyslně schválen.

4) Projednání „Zadání“ územního plánu obce.
S návrhem „Zadání“ územního plánu obce seznámil přítomné jeho zpracova-
tel ing. arch. Sohr. Ing. Horák vyzval občany, kteří mají zájem pracovat
v komisi pro zpracování Územního plánu obce, aby se přihlásili na obecním
úřadě. K „Zadání“ nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Zadání
územního plánu obce Otnice bylo jednomyslně schváleno.

5) Projednání návrhu revitalizace krajiny v k.ú. Otnice.
S návrhem projetu Revitalizace krajiny na k.ú. Otnice seznámil přítomné za
zpracovatele (Atelier Fontes) ing. Havlíček. Přednesenou zprávu doplnil
a shrnul starosta. Poděkoval jmenovitě p. Havelkovi a předsedovi Výboru
životního prostředí za odvedenou práci na projektu. Ing. Horák s dotazem zda
uvedený dokument má zastupitelstvo schválit, nebo pouze vzít na vědomí.
Ing. Havlíček s odpovědí - schválit. Ing. Sohr doplnil, že schválený dokument
bude zapracován do návrhu konceptu územního plánu obce. 
Pan Kalouda Fr. s dotazem, jak se bude postupovat v oblastech zasažených
půdní erozí? Ing. Havlíček s odpovědí.
Projekt revitalizace krajiny na k.ú. Otnice byl jednomyslně schválen.

6) Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2005.
Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok 2005 přednesl starosta.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2005 byla jednomyslně schvále-
na a je přílohou zápisu.

7) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2005.
Závěrečný účet obce:
a) Výsledky hospodaření obce za rok 2005 přednesl ing. Bubla.
b) Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2005 přednesla paní Věra
Kaloudová.
c) Výsledky hospodaření základní školy p.o. obce přednesl starosta.
d) Návrh na přidělení hospodářského výsledku školy za rok 2005 ve výši 12
358,65 Kč do rezervního fondu školy přednesl starosta.
e) Návrh odpisového plánu školy na rok 2006 přednesl starosta.
f) Finanční vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a hospo-
daření dalších osob přednesl ing. Bubla J.
g) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 přednesl
starosta.
K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením odst. 7a, §17, zák. č. 250/2000
Sb., schválilo závěrečný účet obce za rok 2005, výrokem „Bez výhrad“.

8) Návrh rozpočtu na rok 2006.
Návrh rozpočtu na rok 2006 přednesl ing. J. Bubla. K návrhu rozpočtu neby-
lo připomínek, rozpočet byl jednomyslně schválen a je přílohou zápisu. 

9) Plán akcí na rok 2006.
Plán akcí na rok 2006 přednesl Ing. V. Horák.
V diskuzi vznesla požadavek p. Matoušková Marie na řešení nebezpečného
úseku při přecházení komunikace II. třídy z ulice Dědina na ulici Na Konci.
Pan Kalouda Fr. navrhl jako řešení propojení chodníku ulice Dědina s ulicí
Novou u dětského hřiště. Předneseným návrhem se bude zastupitelstvo zabý-
vat na dalším jednání.
Plán akcí na rok 2006 byl jednomyslně schválen a je přílohou zápisu.

10) Úplatné nabytí RD č.p. 198 a pozemků p.č. 345, 346, 347 včetně schvá-
lení Kupní smlouvy.
Starosta přednesl návrh na výkup rodinného domu ČP 198 na stav. parcele
č. 345, parcely č. 345 o výměře 349 m2, parcely č. 346 o výměře 130 m2 a par-
cele č. 347 o výměře 705 m2, vše v k.ú. Otnice, od p. Zdeňky Průšové, 683 54
Otnice, ulice Dědina č.p. 198, za celkovou cenu 1,2 mil. Kč.
Starosta také přednesl návrh Kupní smlouvy na uvedené nemovitosti.
Zastupitelstvo obce schválilo úplatné nabytí RD č.p. 198 a pozemků p.č. 345,
346, 347.
Zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu na úplatné nabytí RD 198 a pozem-
ků p.č. 345, 346 a 347.

11) Záměr pronájmu RD č.p. 198 a pozemků p.č. 345, 346, 347.
Starosta přednesl návrh na pronájem RD č.p. 198 a pozemků p.č. 345, 346,
347 v k.ú. Otnice.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout rodinný dům ČP 198
a pozemků parcelní čísla 345, 346, 347.

12) Schválení dodavatele stavby „ZŠ - rekonstrukce kuchyně“.
Ing. Bubla J. jako předseda komise pro posouzení nabídek dodavatele stavby
„ZŠ - rekonstrukce kuchyně“ seznámil zastupitele s výsledky soutěže.
Vyhodnocené pořadí jak jej doporučila výběrová komise:

1. PSK GROUP s.r.o. Brno nabídková cena 3 460 562 Kč
2. PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. Brno 3 620 151 Kč
3. MITTAG s.r.o. Brno 3 632 254 Kč
4. ARKO TECHNOLOGY a.s. Brno 4 171 441 Kč

Zastupitelstvo obce předložené pořadí schválilo.

13) Diskuze - různé.
Diskuze - různé. V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy.

14) Usnesení a závěr.
Návrh usnesení z veřejného zasedání přednesl p. Mezuláník Pavel. Ing. Horák
vznesl před hlasováním dotaz, zda „Zadání“ územního plánu obce musí být
zastupitelstvem schváleno a co když přijdou nesouhlasná stanoviska od
dotčených orgánů? Starosta s odpovědí, že by zastupitelstvo „Zadání“ mělo
schválit, jednotlivá stanoviska budou zpracovatelem řešena a případně zapra-
cována do návrhu Konceptu ÚPO. Návrh usnesení byl schválen.

13. 3. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
Ze dne 13. 2.:
bod 17) Fotoaparát nebyl doposud zakoupen.
bod 18) Žádost p. Málka L. - nutno odpovědět písemně - p. Drabálek.
Ze dne 2. 3. 2006:
bod 9) Propojení chodníků Dědina - Nová - technické řešení navrhne ing.
Horák.
Bod10) Výkup RD 198, kupní smlouva podepsána a podána na KÚ Vyškov,
úhrada provedena.
Zastupitelstvo rozhodlo, že výše pronájmu za RD 198 včetně p.č. 345, 346,
347 bude činit  4000 Kč/měsíčně. Výpovědní lhůta nájemní smlouvy bude
činit 6 měsíců. Nájemce si bude hradit veškeré služby sám (plyn, voda, el.
energ. atd).

2. Smlouva s městem Slavkov na zajištění LSPP:
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy s městem Slavkov u Brna na zajiště-
ní lékařské služby první pomoci (LSPP) v roce 2006 s těmito úpravami:
a) v bodě II., odst. 2 příspěvek obce 10 000 Kč  (navrženo 26 887,50 Kč).
b) bod III., odst.1, bude plně vypuštěn.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice - Rozhodnutí č. 36/2006 - změna užívání nebytových prostor
MŠ č.p. 470
b) L. Hroššová 275 - Kolaudační rozhodnutí č. 25/2006 změna užívání části RD
c) Růžičková+Štěpánek Brno - Stavební povolení č. 5/2006 novostavba RD
d) RD Brist Brno - zah. řízení o povolení změny stavby před dokončením p.č.
994/19
e) RD Brist Brno - zah. řízení o povolení změny stavby před dokončením 
p.č. 994/12
f) RD Brist Brno - zah. řízení o povolení změny stavby před dokončením 
p.č. 990/8
g) Manželé Dvořákovi Brno - Rozhodnutí č. 30/2006 o povolení změny před
dokončením
h) Manželé Földesovi Brno - zah. stav. řízení novostavby RD na p.č. 994/22
i) Z. Florián Otnice 136 - ohlášení stav. úprav RD
j) Manželé Smetanovi 359 - ohlášení stav. úprav RD
k) Manželé Stehlíkovi 157 - zaháj. řízení o prodloužení termínu dokončení
oprav RD
l) Ing. Padělek Brno - zah. stav. řízení novostavby RD na p.č. 990/1, „A“ 
m) Ing. Padělek Brno - zah. stav. řízení novostavby RD na p.č. 990/1, „B“ 

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Husáková M. Těšany - Fa: M4-06 organ. výběrového řízení ZŠ - kuchyně
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5. Městský úřad Slavkov - odbor životního prostředí:
a) Beton Brož Otnice - Rozhodnutí, kterým se ruší povolení odběru podzem-
ních vod
b) Růžičková+Štěpánek Brno - souhlas k vynětí půdy ze ZPF p.č. 990/2
c) Manželé Pavlasovi Brno - souhlas k vynětí půdy ze ZPF p.č. 990/4
d) Ing. Padělek Brno - souhlas k vynětí půdy ze ZPF p.č. 990/1

6. Výbor životního prostředí:
Žádost manželů Urbanových o povolení odstranění keře před prodejnou kvě-
tin obchodního střediska Otnice.

7. Hudební produkce hody 2006:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č.09/2006 s kapelou Zlaťankou,
o zajištění hudební produkce dne 18. 6. 2006.

8. JMK - dotace na územní plán obce:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s Jihomoravským krajem o poskytnutí dota-
ce na pořízení Konceptu územního plánu obce, ve výši  137 406 Kč.
Schválilo také změnu termínu dokončení Konceptu. Nový termín dokončení
je do 31. 7. 2006. 

9. Žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo rozhodlo, že neuvolní příspěvek ve výši 2 000 Kč na monogra-
fii „Středověká vesnice na Moravě“, o který požádala Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně.

10. Beton Brož s.r.o. - vyjádření k záměru:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. Beton Brož Otnice o vyjádření k záměru
úpravy areálu společnosti. Návrh nově řeší logistiku firmy, parkování
návštěvníků a zaměstnanců. S navrženým záměrem obec souhlasí.

11. Nabídka na odkup větrolamů:
Zastupitelstvo odmítlo nabídku p. Marie Sychrové Ostrava na odkoupení
pozemků p.č. 2843, 4670, 4671/2.

12. Změna katastrálních hranic:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání se zástupci obce
Lovčičky o změně katastrálních hranic mezi obcí Lovčičky a Otnice. Změna
se bude týkat části ulice Pančava, která by měla být součástí katastru Otnice
a lokality „Baby“, kdy by část pozemků o přibližně stejné výměře byla začle-
něna do katastru obce Lovčičky. Úprava hranic je podmíněna souhlasem
všech vlastníků. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s navrhovaným řešením
změny katastr. hranic.

13. Nabídka na doplnění vybavení ke křovinořezům:
Zastupitelstvo odmítlo nabídku f. Albera Morava Brno, na nákup ocelového
kartáče ke křovinořezu pro lepší úklid chodníků. (Cena asi 7,5 tis. Kč)

14. Místní akční skupina:
Zastupitelstvo obce rozhodlo připojit se k Dobrovolnému svazku obcí Ždá-
nický les a Politaví při založení „Místní akční skupiny“ (MAS), za účelem
získání dotací z evropských fondů.

15. Volby 2006:
Starosta informoval zastupitele o termínu konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR (2. - 3. 6. 2006 ).
V souladu s §. 14, písmene c, zákona č. 247/1995 o volbách do Parlamentu
ČR ve znění změn a doplňků, stanovil starosta minimální počet členů okrsko-
vé volební komise na 11 členů.

16. Nařízení vlády č. 50/2006 o odměnách členů zastupitelstev:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitelstev. V souladu s tímto nařízením a na
základě ust. § 84, odst. 2, písm. r. zákona č. 128/200 Sb., stanovilo měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce a předsedům výborů
s účinností od 1. 1. 2006. Výše odměn je přílohou č.1, zápisu.

17. Oprava chodníků v obci:
Zastupitelstvo projednalo podklady pro podání výzvy firmám, na opravu
chodníků v obci. Nabídky budou členěny za cenu na 1 m2 zámkové dlažby
s obrubníkem na jedné straně a za cenu na 1 m2 zámkové dlažby na nájezdech
k RD. Znění výzvy dopracuje starosta a ing. Horák.

18. Soutěž „Vesnice roku“:
Starosta informoval zastupitelstvo o vyhlášení soutěže „Vesnice roku 2006“.
Termín přihlášek do soutěže je 31. 3. 2006.
O podání přihlášky do soutěže nebylo rozhodnuto. 

19. Kontrola Finančního úřadu Vyškov na dotace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly účelového pou-
žití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. Kontrolované období rok
2001, 2002, 2003, 2004. Kontrolu provedl Finanční úřad Vyškov.
Výsledek kontroly dle zprávy: Příjemce dotace Obec Otnice dle výsledku
kontrolního zjištění použil poskytnuté dotace v souladu s Rozhodnutími
o účasti státního rozpočtu na financování akce a obecně závaznými právními
předpisy. Daňovou kontrolou nebylo prokázáno neoprávněné použití ani
zadržení finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR.

20. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Otnice takto:
a) Za pronájem tenisových kurtů s účinností od 1. 1. 2006 činí nájemné 
10 000 Kč/rok.
b) Zastupitelstvo dává souhlas k pronájmu stánku pro občerstvení na fotbalo-
vém hřišti třetí osobě, kterou vybere TJ Sokol Otnice.
Připomínky: Některé stromy na hřbitově (kořeny i větve) mohou poškodit
jednotlivé hroby. Zastupitelstvo si je vědomo, že taková situace může nastat,
ale nedoporučilo kácení těchto stromů.

27. 3. 2006
1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/18) Žádost pana Málka L. - písemné stanovisko zasláno.
bod 9) Návrh propojení chodníků Dědina-Nová - úkol trvá.

2. Vánoční pohlednice:
Zastupitelstvo schválilo návrh a dodání vánoční pohlednice z Otnic. Cena
pohlednice 2,90 Kč + DPH, při 1250 ks. Dodavatel f. Brázda Břeclav

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) JASS s.r.o. Brno - zahájení územního řízení skladové haly
b) Manželé Stehlíkovi 157 - Rozhodnutí 49/2006 prodl. dokončení oprav RD 
c) J.Pokorný 239 - Státní stav. dohled stavu střechy
d) RD Brist Brno - Rozhodnutí 42/2006 změna stavby před dokon. p.č. 994/8
e) RD Brist Brno - Rozhodnutí 43/2006 změna stavby před dokon. p.č. 994/12
f) RD Brist Brno - Rozhodnutí 44/2006 změna stavby před dokon. p.č. 990/19

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Protisk Slavkov - Fa: 200603061 tisk Otnického zpravodaje č. 24
b) Viliš L. Bošovice - Fa: 2006003 oprava el. instalace na zdrav. středisku

5. Veřejná vyhláška:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Veřejnou vyhlášku zeměměřičského úřadu
Praha, ve které oznamují provádění zeměměřičských prací v obci Otnice.
Práce budou probíhat od 3. 4. 2006 do 30. 11. 2006.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví na Základní a Mateřské škole Otnice:
Zastupitelstvo projednalo zprávu o provedených prověrkách bezpečnosti za
rok 2005 na Základní a Mateřské škole Otnice. Zjištěné závady budou postup-
ně odstraňovány.

7. Záměr nabytí pozemků:
Zastupitelstvo schválilo záměr úplatného nabytí pozemků p.č.:

2127/1 o výměře 1288 m2, 2131 o výměře 221 m2 , 4406 o výměře 49 m2

za cenu dle znaleckého posudku. Na těchto parcelách vedou polní cesty. 

8. Oprava chodníků:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zaslaní „Výzvy“ na podání nabíd-
ky pro opravu chodníků v obci. Výzva byla zaslána čtyřem velkým stavebním
firmám. Podklady připravil předseda Výboru rozvoje obce. Termín podání
nabídek je 10. 4. 2006 do 17.00 hod.

9. ZŠ - rekonstrukce kuchyně:
Zastupitelstvo schválilo návrh Smlouvy o dílo s f. PSK Group Brno, vítězem
výběrového řízení na dodávku stavby. Termín zahájení prací je 12. 6. 2006
dokončení pak 28. 8. 2006. Dne 25. 4. 2006 se uskuteční schůzka se zástup-
ci dodavatele, projektanta TDI a obce. 

10. 6 BJ - pronájem bytu:
Dne 31. 3. 2006 ukončí nájemní vztah bytu č. 5 na obecní bytovce
Mgr. Petrasová L. Byt zůstane volný pro potřeby základní školy.

11. Název ulice - schválení:
Zastupitelstvo rozhodlo o názvu nové ulice v lokalitě pod vodárnou, kde
započala výstavba rodinných domů. Ulice ponese název „Pod Vodárnou“.

12. Oprava mostu na Pančavu:
Dle sdělení dodavatele stavby firmy IMOS Brno s rekonstrukcí mostu na
Pančavu (číslo mostu 418-006) se začne 2. 5. 2006. Termín dokončení je
listopad 2006. Objížďka bude vedena ulicí Chaloupky (malá auta a autobusy).
Přechod vodoteče bude v prostoru mostu zajištěn lávkou.

13. Mítink strany ČSSD:
Zastupitelstvo schválilo žádost OV ČSSD Vyškov o umožnění setkání obča-
nů s ministrem financí Mgr. B. Sobotkou v prostorách Obecního úřadu
Otnice. Předpokládaný termín 29. 4. 2006.

14. Informace o dotacích:
Starosta podal informace z jednání Dispozičního fondu INTERREG IIIA,
který spravuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a o udělených
dotacích v rámci fondu.

15. Vesnice roku - přihláška:
Zastupitelstvo rozhodlo podat přihlášku a zúčastnit se soutěže Vesnice roku
2006.
Připomínky: Zahájit jednání a prověřit proč některé spoje v rámci IDS
nemají zastávku u Dělnického domu? (Konkrétně ranní spoj v 7,30 hod.)



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 24 − červen 2006 7

STAROSTOVY STAROSTI
I v letošním roce budou v naší obci

probíhat investiční akce. 
Největší z nich bude rekonstrukce

školní kuchyně. Výběrové řízení vyhrá-
la firma PSK Group Brno s nabídkovou
cenou 3 460 562 Kč. Tuto rekonstrukci
musí obec provést proto, že stávající
stav již neodpovídá novým hygienic-
kým předpisům. Smlouva s dodavate-
lem je podepsána, zahájení prací je
naplánované na 12. 6. 2006 a dokončení
28. 8. 2006.

Další velkou akcí je oprava havarijní-
ho stavu chodníků. Betonová dlažba
bude nahrazena zámkovou, včetně
nových obrubníků a podloží.
Dodavatelem je firma Přemysl Veselý,
Brno.

Opravy se budou provádět v ulici
Dědina od rodinného domu č. p. 168
(p. Kosík Václav) až po dům č.p. 42
p. Foltýna. Dále pak na ulici Pančava od
kapličky až k č.p. 185 p. Drabálka, kde
rekonstrukce bude ukončena z důvodu
nutných výkopů při případném budová-
ní čističky odpadních vod. O dalších
opravách chodníků rozhodne zastupitel-
stvo dle finančních možností obce.
Předpokládaná výše investice je 1,2
mil. Kč.

Jsme si vědomi toho, že je nutno pro-
vést opravu chodníků i v místech parko-
viště vedle prodejny potravin
p. Jochymka (zastávka autobusů IDS)
a před rod. domem č. p. 198, se kterým
se počítá, že bude odstraněn, i když
doposud nevíme, jak bude řešen pře-
stupní terminál IDS. Projekt dopravního
řešení bude zadávat firma Kordis
v letošním roce. Je tedy docela pravdě-
podobné, že chodníky v tomto úseku se
budou v následujících letech předělávat
tak, aby odpovídaly dopravnímu řešení.
Již nyní je známo, že se budou rušit par-
kovací místa před pohostinstvím
U Marků, z důvodu budování nástupní-
ho ostrůvku, a proto obec musí řešit
i parkovací plochy ve středu obce a na
ně navázat chodníky. Havarijní stav
chodníku v místě nástupiště do autobu-
sů si opravu vyžaduje.

Z menších oprav dojde na výměnu
okna v mateřské školce ze severní stra-
ny a propojení kabelové televize
k novým rodinným domům v ulici Pod
Vodárnou. 

Opravu mostu na Pančavu (u rod.
domu p. Dvořáka), která započala 12. 5.
2006, provádí firma IMOS Brno a je
financována Jihomoravským krajem.

Důvod opravy byl havarijní stav mostu.
Cena opravy je asi 7 mil. Kč a oprava
potrvá asi do konce měsíce září.
Objížďka pro autobusy a osobní vozidla
je vedena ulicí Chaloupky. 

Obec také zadá vypracování projektu
na vybudování dalšího rybníku. Ten by
měl být umístěn v lokalitě pod Poltňou
(za Matušinovým).  Projekt bude vypra-
covávat  atelier Fontes Brno, který je
i zpracovatelem  studie „Revitalizace
krajiny“ pro region obcí CEZAVA.
Pozemky pro vybudování rybníka jsou
ve vlastnictví obce, nyní hledáme způ-
sob financování výstavby.

Práce také pokračují na zpracování
Územního plánu obce, kdy v letošním
roce by měl být projednán  koncept.

Je hotova prezentační videokazeta
o naší obci v délce 30 minut a dokonču-
je se videokazeta, která bude mít délku
nahrávky 2,5 hod. a bude zachycovat
dění v obci za rok 2005.

Chci touto cestou požádat všechny
občany, kteří budou dotčení jakoukoliv
stavbou na území obce, o trpělivost
a spolupráci. Věřím, že se nám společ-
nými silami podaří vše dokončit k naší
spokojenosti a rozvoji obce.

Pavel Prokop, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vesnice roku

Po úspěšném absolvování soutěže „O vesnici roku“ v roce 2002, kdy jsme
v rámci Jihomoravského kraje získali Modrou stuhu za společenský život, budeme
opět bojovat o tento titul. Součástí této ceny byla i finanční odměna 400 000 Kč,
která se využila na spolufinancování veřejného osvětlení.

Také letos jsme se rozhodli zkusit štěstí. A doufáme, že i vy nám pomůžete uspět.

Po vypracování a zaslání přihlášky nás teď čeká návštěva hodnotící komise, která
nás navštíví 20. června 2006. Proto Vás, vážení spoluobčané, prosíme o pomoc, aby
naše vesnice zapůsobila co nejlépe. Ukliďme si před svými domy, upravme si své
předzahrádky. Porozhlédněme se ve svém nejbližším okolí, co bychom mohli ještě
vylepšit.

Předem Vám všem děkujeme za spolupráci a přejme si, abychom i v letošním roce
uspěli co nejlépe. (Věříme, že čisto v naší obci budeme udržovat po celý rok.)

Za přípravný výbor Dana Sekaninová a Alena Machovcová

ÚŘAD PRÁCE
Zlepšení služeb se dočkali občané

Slavkova u Brna a okolní obce, tedy
i my. Úřad práce ve Vyškově totiž od
dubna 2006 nabízí své komplexní služ-
by v nově zrekonstruovaných prosto-
rách na Koláčkově náměstí 727 v býva-
lé budově Agroklasu.

Nabízí komplexní služby úřadu práce
na jednom místě, doslova na jednom
patře. V rámci rekonstrukce byl vybudo-
ván bezbariérový přístup, který umož-
ňuje poskytnout plné služby i osobám se
zdravotním postižením. 

Na novém pracovišti tak najdou vše
potřebné jak uchazeči o zaměstnání, či
přijemci dávek státní sociální podpory,
ale i zaměstnavatelé hledající personál.
Speciálně pro zaměstvavatele jsou urče-
ny poradenské dny útvaru aktivní politi-
ky zaměstnanosti, které ve Slavkově
u Brna probíhají již tradičně ve středu
dopoledne. Další novinkou je, že pomo-
cí infokiosků napojených na internet si
zde nyní může kdokoliv ze zájemců zji-
stit vše potřebné o nabízených volných
místech v síti služeb zaměstnanosti
i v evropské síti EURES.

Nový most
Vážení občané, z důvodu prová-

dění opravy mostu mezi ulicemi
Dědina a Pančava bude v období
16. 5. 2006 až 31. 10. 2006 tato část
komunikace uzavřena. Vzhledem
k charakteru prováděných prací
může v okolí uvedené stavby též
dojít ke zvýšení prašnosti a hluč-
nosti. Za tato omezení a znepříjem-
nění se omlouváme, děkujeme za
pochopení.

Ing. Jan Borek
příprava stavby IMOS Brno, a. s.

Aktuální telefonické spojení
na nová pracoviště:

Spojovatelka:

544 423 577
Fax SSP:

544 423 566
Fax zprostředkování:

544 423 577

Výjimečně po redakční uzávěrce zveřejňujeme výsledky voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci. Původně plánova−
né informace budou otištěny v příštím čísle. −red−

Období: 2. − 3. 6. 2006 Území: Otnice

Platné hlasy
absolutně v %

Volební strany celkem 678 100,00

Strana zdravého rozumu 3 0,44
České hnutí za národní jednotu − −
Balbínova poetická strana − −
Liberální reformní strana 1 0,14
Právo a Spravedlnost 2 0,29
NEZÁVISLÍ 3 0,44
Česká pravice 2 0,29
Koruna Česká (monarchistická strana

Čech, Moravy a Slezska) − −
Občanská demokratická strana 164 24,18
Česká strana sociálně demokratická 198 29,20
SNK Evropští demokraté 3 0,44
Unie svobody − Demokratická unie − −
Helax−Ostrava se baví − −
Pravý Blok 2 0,29
4 VIZE − −
Česká strana národně socialistická − −
Moravané 2 0,29
Strana zelených 30 4,42
Humanistická strana − −
Komunistická strana Čech a Moravy 125 18,43
Koalice pro Českou republiku − −
Národní strana − −
Folklor i Společnost 2 0,29
Křesťanská a demokratická unie −

Československá strana lidová 138 20,35
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předs. V. Železný) 3 0,44
STRANA ROVNOST ŠANCÍ − −

Počet zapsaných voličů        1118
počet odevzdaných obálek     680 = 61%
počet platných hlasů              678
počet neplatných hlasů              2
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Revitalizace krajiny v okolí Otnic
Za podpory OÚ Otnice bylo při mys-

livecké brigádě dne 9. 4. 2006 vysazeno
na katastrálním území Otnic 35 listna-
tých stromů.

Většina kaštanů, lip, dubů a jasanů
byla vysazena „Za Drahy“. Letošní bri-
gáda na výsadbu stromů by neměla být
poslední a v započaté revitalizaci krajiny
by se mělo pokračovat i v příštím roce.

Myslivecké sdružení Hubert se neza-
sadilo pouze o výsadbu nových stromů,
ale rovněž svolalo dne 25. 4. 2006 své
členy k úklidu větrolamů. Myslivci
odklidili ze znečištěných větrolamů více
jak dvě plné devítitunové traktorové
vlečky smetí a odpadu. Takové množ-
ství odpadu svědčí o lhostejnosti a bez-
ohlednosti nás, lidí, vůči okolní krajině
a měli bychom se zamyslet nad tím, jak
se vůči ní chováme. 

Hana Dufková a Pavel Muric

Již po sedmé jsme se sešli v neděli o Velikonocích v sále Dělnického domu při
ochutnávce vín. Po loňské absenci opět k poslechu, zpěvu i tanci hrála cimbálová
muzika Sylván. Kdo vydržel až do pozdního večera, mohl pokračovat ve zpěvu za
doprovodu dvou „vozembouchů“. -red-

Výstava vín pořádaná otnickými vinaři Myslivecké sdružení
HUBERT OTNICE

Bylinky pro zdraví
Ve středu 15. března 2006 uspořádali

otničtí zahrádkáři pro své členy a ostat-
ní zájemce besedu „Léčivé účinky bylin
a jejich využití“.

Přednášel pan Ing. Pleskač z Veverské
Bítýšky, známý odborník na bylinky
z brněnského rozhlasu. Beseda byla
velmi zajímavá a poučná. Sešlo se cel-
kem šedesát účastníků. Bylo zodpově-
zeno mnoho dotazů. Také bylinkové
čaje a kapky si mohli zájemci zakoupit.
Rovněž druhý den v obchodě pana

Jochymka byly všechny čaje pana
Pleskače vyprodány.

Informace pro další zájemce - pan
Ing. Pleskač má prodejnu ROSA -
CANINA v Brně, na ulici Poříčí.

Antonie Bočková

Prodejní výstava otnických zahrádká-
řů se již tradičně koná druhý květnový
víkend v prostorách základní školy.
Nebylo tomu jinak ani letos. A tak
všichni milovníci flóry - a nejen jí - si
opět užili své. Že je o tuto akci stále
větší zájem, svědčí rekordní počet
návštěvníků, kterých přišlo přes 1500.
Závěrem si popřejme, aby nám všechny
zakoupené rostlinky krásně rostly
a dělaly jen radost. -red-

ZAHRÁDKÁŘI
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Od Popeleční středy začala pro věřící
postní doba. Na Květnou neděli jsme si
připomněli i v našem kostele průvod
s ratolestmi tak, jak byl vítán Pán Ježíš,
když vjížděl na oslátku do Jeruzaléma
na svátky Velikonoc. Nastává svatý
týden.

Na Zelený čtvrtek Pán
Ježíš při poslední večeři
Páně ustanovil mši sva-
tou. Při mši svaté po slavném Gloria se
rozezvučí všechny zvony a odletí mys-
ticky do Říma. Podle starých zvyků se
začíná místo zvonění klapat. Je škoda,
že u nás se tento zvyk nedodržuje, kdy
chasa chodila ráno, v poledne a večer po
vsi a svými klapači, hrkači a trakaři
oznamovali slávu Boží. Ráno se umýva-
li tehdy ještě v čisté vodě z potoka. Na
Velký pátek je velký smutek a půst. Pán

Ježíš byl ukřižován. V kostele se připo-
míná s úctou ke kříži klaněním. Jsou
čteny Pašije o ukřižování Pána Ježíše. Je
otevřen slavnostně vyzdobený Boží
hrob. Na Bílou sobotu se slaví slavné
vzkříšení Páně. Po setmění, u nás v 9

hodin večer, se světí před
kostelem oheň, od které-
ho je zapálena svíce -
paškál světlo Kristovo.

V kostele pak po čtení z evangelia se
posvětí voda, zdroj života. Při slavném
Gloria se opět rozeznějí všechny zvony
a zazní slavné Aleluja. Na hod Boží
velikonoční slavnost zmrtvýchvstání
Páně byla slavná mše svatá. V Pondělí
velikonoční po mši svaté, podle starých
zvyků, chodí mladí chasníci po mrskůtě.
Škoda, že i tento starý zvyk u nás upadá.

Josef Mezuláník

Jarní zamyšlení
Po strastiplné zimě konečně přišlo

toužebně očekávané jaro. Ptáci svým
zpěvem až rozverně dokazují svoji
radost. A my? Sokolové nás letos opět
pomlázkou nepotěšili. Zato jsme
s dětmi a jejich rodiči přivítali jaro
vycházkou světlušek k rybníku na
Sadkovech. Zimu bez úhony přežil náš
vodník, kterého jsme s jeho pokvaková-
ním mohli vidět i slyšet uprostřed rybní-
ka. Letos představil i vodní víly.
Pohádka, do které jsme se společně
s dětmi vydali, jistě děti okouzlila.
Příště bychom přizvali i postavičky
jiných pohádek, které by nám cestu háj-
kem Za Drahy zpestřily.

Nyní ale z pohádky do reálného světa
dospělých. Poněvadž čas v tyto nádher-
né dny dospěl k datu, kdy naše obec
byla před jedenašedesáti léty osvoboze-
na od fašistické poroby, vydala jsem se
k památníčku u vodojemu, abych se
kytičkou poklonila památce těch, kteří
za naše osvobození položili své životy.
Našla jsem po zimě památníček zarost-
lý suchým býlím. A, světe, div se, dva
květy narcisek, jejichž cibulky čísi
dobrá ruka na podzim zasadila, zářily
žlutí svých květů. Tento malý zázrak mi
vnukl nápad, vysadit cibulky tulipánů,
aby vždy na jaře vykvétaly právě na
tomto místě. Po dvou dnech jsem tulipá-
nové cibulky i s květy vydobyla a vyje-
la i s vodou a nářadím k památníčku.
Jaké doslova uleknutí mne čekalo, bych
rozhodně nepředpokládala. Jediné dva
květy narcisů byly pryč a jejich listy
ušlapány. Kdopak se pozná v ničení té
skromné jarní krásy? Jak je možné, že
jedna ruka, ve snaze rozjasnit toto smut-
né místo zasadí kytičky a jiná toto dílko
zničí? Z tohoto místa je krásný pohled
na Otnice; čí je to vina, že někoho
vyprovokuje k ničení právě tohoto jarní-
ho zázraku? Poházené slupky od pome-
ranče na tomto místě dávají tušit, že to
byly ještě nedospělé. Kde se v nich ta
krutost vzala? I přes toto zklamání
vyčistila jsem malý prostor od pýru,
nanosila hlínu, vsadila cibulky tulipánů,
zalila vydatně vodou a obložila oblázky
s důvěrou, že je nepotká stejný osud
jako narcisy. Pokud hodláte někteří
zavítat v tato místa, prosím berte
s sebou lahvinku s vodou, abyste
pomohli dozrát cibulkám, jejichž květy
na jaře vždy budou těšit. Snad pomohou
mnohým k zamyšlení. 

A konečně, vezmeme-li v úvahu, že
jsme jako obec přihlášeni o titul Obce
roku, pak by nám mělo záležet na tom,
aby se každý kout obce stal naší chlou-
bou i reprezentací.          Tolik kronikář

��  Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ��

VELIKONOCE

Pouť do Svaté země
Jsem rád, že jsem mohl v březnu

tohoto roku cestovat do Izraele, státu
Středního východu. Byla to poutní cesta
asi sta zájemců ze Slovenska, Čech
i Moravy. Během ní jsme na jeden den
a noc vyjeli do Egypta kvůli hoře Sinaj
- ta je spojena s osobou Mojžíše a ces-
tou Židů z egyptského otroctví.

A také jsem rád, že i takto mohu se
podělit o nějaký zážitek, vzpomínku.
Místa jako Nazaret, Betlém, Jeruzalém
už nám na mapě vždy budou něco při-
pomínat. Také proto, že od dětství
o nich slyšíme hlavně o Vánocích,
Velikonocích. A teď jsme v nich prochá-
zeli a také něco si každý odnesl.

Jedna vzpomínka je i ze tří míst, které
se váží k něčemu ze života.
Bylo to u řeky Jordán, kde
průvodce nás vedl za vděč-
nost za život a křesťany za
křest (jistě i díky našim rodi-
čům). Druhé v městečku
Kána galilejská. Zde prožil
Ježíš s matkou Marií a učed-
níky chvíle na svatbě - proto
manželé děkovali za své rodi-
ny a to, co je spojuje. A třetí
v Jeruzalémě, v tak zvaném
Večeřadle, kde kněží vždy
děkují a prosí za svou službu.
Právě zde Ježíš naposled před
smrtí se setkává s apoštoly.
A odevzdává jim přání, aby
to, co konali s ním - Poslední
večeří - dál skrze ně pokračo-
valo.

A také si budu pamatovat, mohu říci,
chvíle těchto dní v tom obyčejném -
když jsme byli v autobusu, u stolu při
snídani, večeři. A při tomto se mi vyba-
vují kluci - školáci s rodiči a příbuznými
(bylo jich sedm). Vybavit je na cestu,
„dohlížet“ na ně celých osm dní - kdo to
zažil, tak mi dá za pravdu. Ale teď si
myslím, že zaslouží všichni pochvalu.

Šťastně jsme se vrátili a jsme za to
rádi. Že se cesta mohla uskutečnit a to
i s námi. Říká se někdy - vidět Řím a víc
si nepřát. Být v Izraeli a myslet na ty,
kdo tam byli před námi, a doufáme, že
budou moci i po nás. I proto, že ve Svaté
zemi, jak se říká, potřebují místní oby-
vatelé, abychom jim přáli mír, pokoj. 

My, turisté a poutníci, jej právě i zde
chtěli nacházet. P. Pavel Buchta

SINAI
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VÍTÁNÍ JARA SE SVĚTLUŠKAMI
Příchod jara jsme vítali sice s měsíč-

ním zpožděním, ale zato se zaručeným
jarním počasím.

A tak i letos 21. dubna 2006 vypravil
se průvod světlušek k Otnickému rybní-
ku, kde uprostřed vodní nádrže netrpěli-
vě vyhlížel, pro loňské účastníky dobře
známý, otnický hastrman. Nebyl tu však
sám; dvě víly, které tančí při Měsíčku
po hladině rybníka, přispěchaly s dušič-
kovými hrnečky. V nich měly ukryty
sladkosti pro všechny děti, které přišly
přivítat jaro. 

S rozsvícenými lampiony jsme se pak
všichni vydali na hřiště, kde si mohli
mnozí letos poprvé opéci svůj první
špekáček.

Za pěkný večer děkujeme naší paní
kronikářce Ludmile Kaloudové, která
pro nás na úvod připravila krásné poví-
dání o otnickém vodníkovi, všem účast-
níkům, především dětem s lampiony,
vodníkovi a rusalkám.

Sponzoři večera: Obecní úřad Otnice,
Občerstvení u Leony, Vladislav Pšenák.

Dana Sekaninová

61. výročí
osvobození naší obce

V podvečer 24. dubna 2006 pan sta-
rosta s paní kronikářkou položili věnec
k pomníku padlých občanů, kteří oběto-
vali své životy při osvobozování Otnic
před fašisty ve 2. světové válce.

Pietního aktu se zúčastnily necelé dvě
desítky lidí, jež v zástupu vyjádřily svou
tichou přítomností úctu a obdiv jejich
statečnosti.

Škoda jen, že jindy tak hlučný rozhlas
zklamal a písně i verše doprovázejíc
poklonu památce padlých zněly nesro-
zumitelně. -red-

...je smutné, že na státní svátek na
radnici nevisela státní vlajka...

...zahrádkářská výstava ve škole
byla moc pěkná; i nedělní vystoupení
dětí ke Dni matek, jen škola by potře-
bovala nový kabát...

...mateřská škola by mohla sběr
papíru po obci pořádat častěji než
jen dvakrát ročně...

Velké ucho
aneb

Vyslechly jsme v ulicích

Otnice opět přicházejí
do povědomí celé naší republiky.

Co nebo kdo se o tento věhlas
zasloužil?

Přece

ŽBÁNKOVA
CUKRÁRNA

V soutěži cukrářů pořádané
Ministerstvem pro místní rozvoj

jí bylo uděleno prvenství.

Jsou nejlepší v republice
pro rok 2005.

Z tohoto úspěchu se těšíme
a manželům Žbánkovým

blahopřejeme.

Uklízíte a máte zbytečné oděvy, hračky, knihy či jiné různé
potřeby, které již nechcete, nepoužíváte?

Neplňte popelnice, kontejnery a darujte je Charitě Brno.

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
OBLASTNÍ CHARITA BRNO

Žižkova ulice 3, 602 00 Brno
Tel.: 545 210 672

Banka: KB a. s. - BRNO, č. účtu: 2008247-621/0100

TERMÍNY SBĚRU PRO CHARITU 2006:
23. a 24. června 2006 (v pátek od 12-17 hod, v sobotu od 9-12 hod.)

Věci pro Charitu se sbírají
do vagonu vedle nástupiště č. 5 u hlavního nádraží ČD.

Prosíme všechny, kteří chtějí přispět, aby věci přinesli svázané do balíků nebo v pyt-
lích či krabicích. !!! Dodržte čas sběru !!! Věci přinesené po odbavení vagonu není
možné uskladnit.

Bližší informace: paní Halánková 543 249 684, paní Keprtová 543 214 816.
Vámi darované věci vozí do Střediska křesťanské sociální pomoci v Broumově. Zde
se vše ve chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení spoluobčané, třídí, opravu-
je, balí a dle konkrétních požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje
v České republice uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, ústavy sociální péče,
dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy samoživitelky, důchodce, nezaměstnané,
emigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem. Děkujeme.



výstižný a navíc s možností využití
barvy lila pro další prezentaci. 

Den otevřených dveří a nový název
domova byly první kroky k začlenění do
obce a do celé společnosti. 

Patnáct let tedy otevírá pravidelně
poslední dubnovou
středu LILA
Domov své dveře.
Nevynechali jsme
jediný rok, ani
v době, kdy původ-
ní budova byla
v havarijním stavu.

Všichni, kdo mají zájem, se mohou
seznámit se životem dětí s postižením,
o které se neumí, nemohou, nebo
nechtějí postarat jejich rodiny. 

K patnáctému výročí jsme dostali
dárek. Aniž by kdo o našem výročí
věděl, nabídla nám firma C & A
z brněnského obchodního centra
Vaňkovka sponzorský dar. Dárkový šek
umístili do výlohy prodejny ve
Vaňkovce. Možná si šeku někdo z Vás
všimnul, možná právě díky názvu
LILA. I firma C & A slaví - otevření
tisící prodejny. Je hezké, že součástí
jejich oslav je i dobročinnost.

Za LILA Domov
Mgr. Ludmila Pšenáková
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15 let Dnů otevřených dveří
v LILA Domově

26. dubna 2006 se konal již 15. Den
otevřených dveří v domově LILA. Jako
každý rok i letos nás navštívila řada přá-
tel, příznivců, kolegů z jiných zařízení,
bývalých zaměstnanců, prostě lidí, kteří
mají o náš domov zájem. Někteří přijeli
poprvé, jiní při-
jíždějí opakova-
ně. Máme velkou
radost, když si
s návštěvníky
můžeme o našich
dětech a o naší
práci popovídat.
Nejlépe u kávy a výborných koláčcích,
které každoročně pečou naše paní
kuchařky.

První Den otevřených dveří se konal
28. dubna 1992 ve 14 hodin a byl sou-
částí  slavnostního pojmenování tehdy
ještě Dětského domova Otnice. 

Tehdejší název nevypovídal nic o naší
práci. Proto jsme se rozhodli našemu
zařízení vymyslet takový název, který
by jednak obsahově zdůraznil naši spe-
cializaci na péči o postižené děti a záro-
veň byl živý a zajímavý. Po konzultaci
s Reklamní agenturou Kolor v Újezdě
u Brna jsme vybrali název LILA (lid-
skost a laskavost) Domov pro postižené
děti Otnice. Název sice dlouhý, ale

OSLAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po letošní dlouhé zimě jsme netrpěli-

vě očekávali jaro. S dětmi a rodiči jsme
jej přivítali v naší školní zahradě při tra-
diční slavnosti „Otevírání zahrady“.
Děti si připravily pásmo jarních písni-
ček, říkadel a her, které s radostí před-
vedly rodičům a mladším sourozencům.
Na závěr je čekalo sladké překvapení.

Další tradiční akcí naší MŠ je oslava
Dne matek formou besídky. V tomto
školním roce jsme se však rozhodli pro
změnu. Svátek maminek oslavíme 20. 5.
2006 společnou návštěvou divadelního
představení „Rumcajs“ v divadle
Polárka v Brně. Věříme, že to bude
změna příjemná.

Den dětí uspořádáme ve spolupráci
s maminkami. Děti se vydají po označe-
né trase k rybníku, kde je bude čekat
„poklad“. Cestou budou muset najít
a splnit úkoly, které jim maminky ukry-
jí. Společně strávené dopoledne zakon-
číme opékáním špekáčků. Pomoc při

organizaci celé akce nám ochotně
nabídla paní Kolaříková, která zajistila
i přípravu táboráku. Za její snahu
a ochotu pomoci jí velice děkujeme.

Koncem června se slavnostně rozlou-
číme s našimi „předškoláky“. Ti v září
zamíří do 1. třídy zdejší základní školy.
Jejich místa zaplní ve školce 13 nových
dětí, které přišly k zápisu do mateřské
školy v květnu letošního roku a všechny
byly přijaty.

Všem dětem i rodičům přejeme pěkné
prázdniny a dobrý start do základní
i mateřské školy.

Kolektiv MŠ Otnice

Ještěrky

Běží malá ještěřička,
schovala se do keříčka,
má tam ještě bratrů pět,
máme jim co závidět.

Jejich hodná maminka,
krmí svoje miminka,
chytá broučky celý čas,
ráno běží hledat zas.

Od pondělka do pondělka,
šest dětí je starost velká,
rostou ale jako z vody,
brzy je ven vyprovodí.

Pak se samy rozběhnou,
luční trávou zelenou,
budou chytat mouhy v letu
a těšit se z krásných květů.

Motýl

Motýl krásně malovaný,
létá z květu na květ,
říkají mu Paví očko,
jak se dostal na svět?

Housenka se zakuklila,
vlákýnkem se omotala,
v kukle se pak změnila
v nádherného motýla.

V slunci létá po louce,
křídly lehce třepoce,
očky na nás krásně mrká,
do kytiček sosák strká.

Těšíme se z jeho krásy,
přiletí k nám zítra asi,
jen si volně poletuje,
tak jak zlehka vítr duje.

BÁSNIČKY PRO DĚTI
od paní Drahomíry Tišerové

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

PODĚKOVÁNÍ
Vedení Základní a Mateřské

školy Otnice děkuje otnickým
zahrádkářům za sponzorský dar
ve formě finančního příspěvku.
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Do úspěšných sportovních akcí pořá-
daných v jarním období patří závody ve
skoku vysokém - Velikonoční laťka.
16. ročníku se ujali žáci 9. tříd, kteří
provázeli závody slovem i reprodukova-
nou hudbou. 12. dubna 2006 padl škol-
ní rekord u kategorie starších žákyň
výkonem 134 cm.

1. místo Marie Jedličková
2. místo Stanislava Hašková
3. místo Michaela Lattenbergová
U starších žáků školní rekord nebyl

překonán a stále výkonem 163 cm je
držitelem absolvent naší školy Pavel
Václavek.

1. místo Miroslav Borovička 155 cm
2. místo Michal Svoboda
3. místo Radek Švábenský
S mladšími žáky skákal hostující

Lukáš Jelínek, který získal 1. místo. Za
jeho výkonem zůstali David Žilka
a Filip Peřina.

Mladší žákyně odzávodily v pořadí:
Denisa Boušková, Karolína Menouš-
ková a Veronika Čermáková.

Závodů se zúčastnilo přibližně tři
desítky mladých sportovců.

21. dubna 2006 odehráli žáci 5. tříd
Mc Donalds Cup - turnaj v kopané,
který byl pořádán ve sportovní hale
v Křenovicích. Turnaje se s naší školou
zúčastnily školy ze Šaratic, Křenovic,
Slavkova u Brna a Rousínova.

5. dubna 2006 starší žáci sehráli 1.
kolo kvalifikace turnaje Cola-Cola
Školský pohár v kopané. A zvítězili 2:0
nad ZŠ Šaratice.

2. května 2006 pokračoval kvalifikač-
ní turnaj druhým kolem. Na domácím
hřišti jsme hostili ZŠ Slavkov u Brna,
Rousínov a Bučovice. 

1. místo Slavkov u Brna
2. místo Rousínov
3. místo Otnice
4. místo Bučovice

Poslední týden v dubnu starší žáci
bojovali pod vysokou sítí ve Vyškově.
Zúčastnili se okresního kola školních
družstev ve volejbale a ve skupině „B“
obsadili 3. místo za Slavkovem u Brna
a Ivanovicemi.

Pochvalu si zaslouží všichni sportov-
ci, kteří reprezentovali otnickou školu
i ti, kteří měli na starosti technické
zabezpečení jednotlivých akcí.

Mgr. Jiří Holub

Účast a umístění žáků ZŠ Otnice
v soutěžích v letošním školním roce 2005/2006
KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo:

Marcela Urbanová, 9. B, 4. místo
Eva Benušová, 7. A, kat. 6. a 7. tříd, 1. místo (pouze tři soutěžící)

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo:
Barbora Fialová, 9. A, 1. místo
krajské kolo: bez umístění

HISTORICKÉ MUZEUM SLAVKOV U BRNA - literární soutěž „Děti a válka“:
Kateřina Beránková, 9. A, 3. místo

MLADÝ HISTORIK - okresní kolo:
Klára Kaňová, 9. B, 4. místo
Eva Benušová, 7. A, 7. místo

OLYMPIÁDA V ZEMĚPISE - okresní kolo:
Denisa Jadrná, 7. A, 1. místo
krajské kolo: 6. místo

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - okresní kolo:
Michaela Lattenbergová, 8.A
Nikol Brožová, 8. A, bez umístění

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo:
Radim Dvořák, 7. A, 2. místo

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - okresní kolo:
kat. 2.-5. tříd:
Kristián Konečný, 2. třída
Marcela Křišťálová, 3. třída,
Michaela Turková, 5. B,
čestné uznání
kat. 6.-9. tříd:
Nikola Valiánová, 7. B
Lucie Šebrová, Markéta Tomanová, 8. B

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU - okrskové kolo:
Michal Dufek, 4. třída, 1. místo,
okresní kolo: bez umístění
Kamila Ondrová, 4. třída, 2. místo

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ KRASLICI“:
Petra Urbanová, 8. B, 1. místo

MLADÝ ZDRAVOTNÍK - okresní kolo:
hlídka starších žáků, 2. místo

Mgr. Hana Krautová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPORTOVNÍ
NOVINY

MRAVENIŠTĚ a EUROREBUS
Někteří žáci šestých tříd se účastní přírodovědné soutěže Mraveniště. Ročně zpra-

cují čtyři korespondenční kola a mají tak možnost se účastnit víkendových přírodo-
vědných výprav, které organizuje Základní škola Podomí.

Tři žáci 7. A - Nela Bačovská, Filip Čermák, David Masař a tři žáci 7. B - Hana
Kropáčková, Nikola Valiánová a Michal Maršálek se zúčastnili na konci dubna kraj-
ského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Během roku pracovali pečlivě na dvou
korespondenčních kolech a dosáhli velmi dobrých výsledků. Krajské kolo bylo dosti
obtížné a zde se mezi nejlepších deset, kteří postupovali do celostátního kola, nedo-
stali. Přesto to pro ně byla velká zkušenost.

Mgr. Hynek Zavřel
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Po Vánocích jsme se dozvěděli, že
poprvé z otnické školy pojedou 5. třídy
na školu přírody. Všichni jsme se přihlá-
sili, také jsme se těšili. Paní učitelky
všechno zařídily a my jsme odjeli do
rekreačního střediska Prudká. Strávili
jsme týden v krásné lesnaté krajině.
Z pobytu byly nejlepší hry, výlety a dis-
kotéka. I když jsme někteří měli zdra-
votní problémy, vrátili bychom se do
Prudké znovu.            Olga Šuterová, 5.B

Nedávno jsme s naší třídou absolvo-
vali týdenní pobyt v překrásné přírodě
u Tišnova. Hned první den pro nás paní
učitelky připravily výlet do nedaleké

obce Doubravník. Cesta tam byla pří-
jemná. Na náměstí jsme měli volný čas,
a tak ho každý využil podle svého.
Nejvíce však všechny zaujal kolotoč,
o který byl velký zájem. 

Horší byla cesta zpátky. Všichni byli
vyčerpaní a hladoví, a proto jsme uvíta-
li chutnou večeři. Při večeři jsem zjisti-
la, že jídlo tady bude skvělé. A měla
jsem pravdu. Vařili tu výtečně a dávali
velké porce. Byla jsem zvědavá, jaký
budeme mít pokoj. Malý, ale útulný
pokojíček se dvěma lůžky mě úplně
okouzlil. Takže i nocování bylo skvělé.
Ráno nás probudilo sluníčko a po snída-
ni začalo dopolední vyučování.
Vyučovací hodiny byly pro mě hra
a můžu říct, že jsem se těšila na další. Ve
volném čase jsme se spolužáky hráli
společenské hry. Hodně času jsme trávi-

li na hřišti, po výletech, např. do
Doubravníku, který jsme spojili s náku-
pem suvenýrů. Ke konci týdne se usku-
tečnil rozlučkový karneval a diskotéka. 

Škola v přírodě pro mě byla příjem-
ným odreagováním od běžného školní-
ho života. Moc se mi tam líbilo a ještě
bych se tam chtěla jednou vrátit.

Romana Polášková, 5. B

ŠKOLA
V PŘÍRODĚ

Stalo se pěknou tradicí slavit druhou
neděli v květnu Svátek matek. Také děti
v naší základní škole se k této tradici
hlásí a jako každoročně připravily pro
své maminky, babičky a tety dárek
k jejich svátku.

V neděli 14. května 2006 se v květina-
mi vonící škole konalo před zcela zapl-
něným sálem školy kulturní vystoupení

Svátek matek žáků. Na úvod jsme si poslechli lidovou
písničku Čí só husičky v podání
Michala Dufka, který s touto písní
úspěšně reprezentoval naši školu v sou-
těži „Zazpívej, slavíčku“. Poté následo-
valo pásmo básniček a písniček dětí z 1.
třídy, které byly velmi šikovné, sympa-
tické a spontánní. V průběhu programu
se představili žáci všech tříd, střídaly se
básničky, divadelní scénky, zpívání,
taneční čísla. S klavírním vystoupením

se představila děvčata ze Základní  umě-
lecké školy Fr. France Slavkov u Brna
pod vedením paní učitelky Lenky
Kurdíkové. Děti ze školní družiny vyro-
bily pro přítomné ženy drobná přáníčka.

Všichni jsme byli rádi, že tolik rodičů
(i tatínků a dědečků) si našlo čas na naše
představení, a odměnou za námahu
dětem byl potlesk, který byl určitě
upřímný. Těšíme se za rok na shledanou.

Iva Benušová, učitelka ZŠ

Školská rada při
ZŠ a MŠ Otnice
14. 3. 2006 proběhla ustavující schůze členů

školské rady za přítomnosti ředitelky školy.
Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jan
Novák. Školská rada na své ustavující schůzi
schválila jednací řád a statut. 

Školská rada rozhodla, že bude zřízena
nástěnka ve vchodu do školy, kde budou informa−
ce o činnosti rady a zápisy z jednání. Byl zřízen
kontaktní e−mail, kam mohou rodiče adresovat
své připomínky a náměty. Tyto informace budou
rovněž na webových stránkách školy. Dále pro−
běhla diskuse s ředitelkou školy o koncepci výuky
jazyků na škole. Školská rada se rovněž zabýva−
la havarijním stavem podlah ve školní budově. Na
své další schůzi školská rada ve spolupráci s ředi−
telkou školy připomínkovala vnitřní řád školy
(omluvy žáků a používání mobilních telefonů).
Schválila podklady pro hodnocení žáků.

Připomínky a náměty pro školskou radu
můžete adresovat na:

skolskarada.otnice@seznam.cz
Mgr. Jan Novák
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Tomu, kdo se dívá na AZ-kvíz Junior pravidelně (či jen
náhodně zapnul televizi), v březnu jistě neuniklo: „Jmenuji se
David Masař, jsem z Milešovic a chodím do Základní školy
v Otnicích“. A tak žák 7. třídy naší ZŠ měřil své vědomostní
síly s dalšími odvážnými dětmi. V prvním kole byl úspěšný,
i přes drobná zaváhání se dostal až do velkého finále. V něm
se však Davidovi vyhrát nepodařilo. Každopádně svou odva-
hou, klidným vystupováním před kamerami i všestannými zna-
lostmi mile překvapil a doufáme, že byl příkladem pro ostatní
schopné žáky.

(Tip na prázdninovou četbu: nejen Davidovi doporučujeme
zapůjčit v knihovně např. Chytrou horákyni od Boženy
Němcové a Devatero pohádek od Karla Čapka.)

Výbor pro mládež a tělovýchovu

Interview Nikoly Valiánové
s Davidem Masařem,

účastníkem soutěže AZ-KVÍZ Junior

Kdo tě do soutěže přihlásil a proč?
Přihlásil jsem se sám, byl jsem zvěda-

vý, jak to tam chodí.
A jak jsi zvládal nervozitu?
Před televizní kamerou jsem nebyl

poprvé. Trému jsem žádnou nepociťoval.
Která otázka ti dala nejvíce zabrat?
Otázky z literatury, především pohádky.
Jak se ti líbilo televizní studio, mode-

rátor a tví spoluhráči?

Studio bylo moc pěkné. Moderátor
neuměl moderovat, protože tam byl
poprvé. Jedním ze spoluhráčů byla má
bývalá spolužačka.

Co tě v soutěži nejvíce překvapilo?
Měl jsem si s sebou vzít věci na pře-

vlečení. Až na místě jsem pochopil proč.
I když v televizi jsem byl dva víkendy po
sobě, natáčení proběhlo během jednoho
dne. Takže připravit se na další díl soutě-
že nebylo vlastně dost možné.

Věděli spolužáci ze školy a rodina
o tvé účasti, nebo jsi je chtěl překvapit?

Ano, všem jsem to prozradil předem.

Doporučil bys ostatním účast v AZ-
KVÍZU?

Určitě.
Jsi spokojen se svým umístěním? Jak

se ti líbí výhra?
Vyhrál jsem knihu Experti, druhé

místo je lepší než nic.
Bylo těžší první kolo nebo finále?
Určitě bylo těžší finále. Protože tam

byly záludnější otázky.
Co blahopřání a „sláva“ mezi spolužáky?
Bylo jich mnoho, většinou dobrá, ale

i mi bylo vytknuto, že jsem něco lehké-
ho nevěděl.

AZ−KVÍZ JUNIOR

Žáci dramatického kroužku
při ZŠ a MŠ Otnice

zvou všechny na pohádku

PRINCEZNA
LADA

Představení se uskuteční:

21. 6. 2006 v 16 hod.
v kulturním domě v Milešovicích

22. 6. 2006 v 16 hod.
v sále Základní školy v Otnicích

25. 6. 2006 v 13.30 hod.
v Sokolovně v Lovčičkách

Na vaši účast se již teď těší děti
dramatického kroužku a jejich

vedoucí Mgr. Hana Veselá
a Mgr. Lenka Vojáčková

Závěrečný koncert
žáků klávesového oddělení ZUŠ

Fr. France Slavkov u Brna
se uskuteční

v úterý 27. června 2006 v 15.30
hodin v sále Základní školy Otnice

Srdečně zvou žáci
a paní učitelka Lenka Kurdíková

Ředitelství základní školy obdrželo dopis od Mgr. Jitky Požárové, krajské koordi-
nátorky projektu „Já, občan“, ve kterém chválí úspěšnou prezentaci řešení tohoto
projektu žáků naší školy. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Čermákové se děv-
čata a chlapci 7. tříd zabývali komunální politikou s důrazem na dopravní situaci
v okolí školy. (více v příštím čísle)

Z rozhodnutí zřizovatele Základní a Mateřské školy v Otnicích stanovila ředitelka
školy 28. červen 2006 jako poslední školní den. V sále školy bude slavnostní ukon-
čení školního roku 2005/2006, na které jste všichni srdečně zváni. Z důvodu rekon-
strukce školní kuchyně bude ve čtvrtek 29. 6. a v pátek 30. 6. ředitelské volno.
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9. třída byla pro nás asi nejtěžší rok,
který jsme ve škole zažili. Sami -
s pomocí rodičů a doporučeními učitelů
- jsme se rozhodli, jakým směrem se
budeme dál ubírat. Čekala nás nejtěžší
rozhodnutí, na kterou školu se máme
přihlásit. Většina z nás přijímací zkouš-
ky absolvovat nemusela a byla přijata
bez přijímacího řízení. Ale šest ze třídy
mělo velké nervy, jak přijímací zkoušky
zvládne, a také po přijímacích zkouš-
kách, při čekání na rozhodnutí školy,
bylo veliké napětí. 

Polovina z nás se na školu dostala,
a tak měla velkou radost z úspěchu,
který jsme si tolik přáli. Pro další polo-
vinu přijímačky tak úspěšně nedopadly,
proto podali přihlášky na školy, které
vyhlásily další kola. 

Také jsme pochopili smysl učení - že
se neučíme pro nikoho jiného než sami

pro sebe a jen na nás záleželo, jestli nás
na střední školy přijmou, nebo ne. Teď,
když máme nejdůležitější úkol splněn,
najednou nám začíná docházet, jak
málo dní už strávíme s těmi nejlepšími
přáteli. Občas jsme si lezli na nervy, to
se rozumí, ale v těch nejdůležitějších
okamžicích jsme se na sebe mohli spo-
lehnout. 

Kolik jsme si spolu prožili lásek, zkla-
mání, rozepří, ale i usmíření. 

K tomu, abychom mohli realizovat
své sny a dostali se na školy, které jsme
si vybrali, nám pomohli, a my jim za to
velice děkujeme, především trpěliví uči-
telé, milující rodiče, a dokonce jsme  se
podporovali i navzájem. Teď už všichni
víme, kam zamíříme po prázdninách,
a už nyní se těšíme na nové spolužáky,
přísné profesory, náročnější studium...

Aneta Bublová, 9. A

Vážení kluci a holky, pánové a dámy, kamarádi a spolužáci,
dovolte mi, abych společně s vámi slavnostně zahájila začátek
prázdnin.

Dnešní den je pro mě i pro vás určitě svátkem, na který se
každý těší a později s úsměvem na tváři vzpomíná. Každý nosí
v sobě vzpomínky spojené s letními prázdninami. Ať už jsou to
vzpomínky smutné nebo veselé, budeme si, aspoň tu veselejší
většinu, pamatovat stále.

O prázdninách potkáme nové kamarády, soupeře, staré
známé a konečně i letní lásky. Naši kůži zbarví do bronzova

sluníčko, které, jak všichni doufáme, bude hřát, ať už jsme
u nedalekého rybníka, na táboře či u moře. Večer obvykle sedá-
váme u táboráků, pak zalezeme do stanů a vyprávíme si příbě-
hy. Občas na nás však spadnou vlahé kapky deště, jež ještě
rychleji oschnou, a my se vydáme za dalším dobrodružstvím.

Konec prázdnin se pro některé stane nostalgický, pro málo-
koho vytoužený. Já doufám, že prázdniny skončí s úsměvem,
stejně jako začaly. A naše tajemství a zážitky neovadnou, ani
když spadne první listí a my opět usedneme do lavic.

Kateřina Beránková, 9. A

Končíme se
základní školou
Tak a je to tady!
Letos v červnu už končíme své studi-

um na Základní škole v Otnicích. Na
jednu stranu jsme asi všichni rádi, že uza-
vřeme jednu naši životní kapitolu a druhá
se nám otevře, ale myslím si, že se nám
stejně bude stýskat po těch hloupostech,
co jsme prováděli, anebo jak jsme tak tro-
cha schválně štvali učitele, ale co už, čas
na zpět nevrátíme, ale nemyslete si,
neměli jsme to letos lehké…

V letošním školním roce 2005/2006
dělalo mnoho žáků přijmací zkoušky na
střední školy nebo na gymnázia. Velice
nás letošní přijímací zkoušky překvapi-
ly, respektive jejich výsledky. Vůbec
jsme nečekali, že tolik z nás si přinese
verdikt nepřijat, zvláště na gymnáziích
se z minimálně sedmi žáků dostali jen
tři. Z mnoha škol odcházeli žáci také
s tím, že sice přijímačky udělali, ale
kvůli vysokému počtu přihlášených jsou
bohužel nepřijati. Ale v druhém kole
budou snad již všichni přijati.

V letošním roce odchází více jak dvě
třetiny žáků na maturitní obor a zbytek
na odborná učiliště, ale už teď uvažují
o nástavbě; no, podle mě je to mluvení
moc dopředu, ale to je jejich věc.

Přijímačky jsou už za námi a teď si
chceme už jen užívat, no, školu mnozí
z nás už ani neregistrují a úplně na ni
kašlou, ale co, nemůžete se nám divit,
teď už máme plnou hlavu prázdnin a té
nové vysněné školy. Co nás tam asi
čeká? Bude to tam lepší než na základ-
ce? Půjde nám učení? A sto dalších otá-
zek, na které hledáme teď všichni odpo-
vědi. Ale na tyto otázky najdeme odpo-
vědi až časem, až už budeme na té
škole, protože plánovat si můžeme, co
chceme, ale vždy to dopadne úplně
jinak. Hana Červinková, 9. A

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

NAŠE DOJMY Z KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
A Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Konec školního roku se blíží, pro
některé je to úleva a pro některé je to
velká škoda. Je to jakoby to bylo včera,
co jsme byli v první třídě. Jsme důka-
zem starého dobrého rčení, že „Čas
plyne jako voda.“ Devátá třída přišla
velmi rychle a s ní i přijímací zkoušky.
Někteří šli na školu bez přijímacích
zkoušek, pár jedinců je udělalo, no, a ten
zbytek byl bohužel nepřijatý. Setkali
jsme se i s tím, že přijetí uteklo jen o pár
bodů, ale jsou i druhá kola, takže neztrá-
cejme naději, jak se říká „Naděje umírá
poslední.“ Občas se tu mezi námi proho-
dí „Už se těším, až odtud vypadnu“, no,
ne že bychom jim to chtěly brát, ale až
budou na střední nebo na gymnáziích,
vzpomenou si, jaká to byla na základce
sranda a pohodička, která najednou jako
by se ztratila. Určitě se nám všem bude
stýskat po bezva učitelích, kteří nám
pomohli se připravit na zkoušky. 26,3%
žáků z třídy 9. A jde na učební obor,

zbylých 73,7% se bude ve čtvrtém roč-
níku snažit udělat maturitu, ovšem jestli
nepropadnou v druhém, nebo dokonce
v prvním ročníku. V 9. B: 19 % učební
obor a 81% maturita.

Takže budeme všichni doufat a na vás
všechny v dobrém vzpomínat, a až bude-
me mít někteří před maturitou, tak se
určitě ozveme a požádáme vás o pár
chytrých rad, které určitě budou potřeba.

Tereza Jelínková a Eliška Dřínovská,
žákyně 9. A

Všem žákům 9. tříd
přejeme milé rozloučení
se základní školou
a po prázdninách šťastné
vykročení do nového
studijního života.

-red-



Pohádka o červech
Bylo jednou jedno podzemní království a v tom království žili červíci. A kralovali tam král

Červ a královna Červová. A jednoho dne se královně Červové narodil syn a říkali mu Červí-
ček. Červíček byl od malička neposlušný jako každé malé dítě, to se ví, ale on byl i trošku pali-
čatý a nenechal si od nikoho poradit, a tak si jeho rodiče řekli, že ho pošlou do světa na zkuše-
nou. A tak mu dali něco k jídlu a k pití, a tak Červíček šel do světa na zkušenou.

A tak šel a šel a najednou uslyšel usedavý pláč. Řekl: „Co to tady pláče? Asi nějaké mimin-
ko.“ Šel po hlase. A co nevidí - sedělo tam miminko. A Červíček se ptá: „Proč pláčeš?“ „No,
já jsem se ztratilo mamince.“ „A jak se jmenuješ?“ „Červínek. A jak se jmenuješ ty?“ „Červí-
ček. A víš co? Tak půjdeme spolu.“ „Tak dobře“, odpověděl Červínek. A tak šli a Červínek říká:
„Tady se utáboříme.“ A Červínek povídá: „Já rozdělám oheň.“ A Červíček vytáhl z rance párky
a říká: „Na, tady máš párek.“ „Děkuji“, odpověděl Červínek. A jak se najedli, usnuli a spali
jako dudci.

Až ráno se Červínek probudil a vzbudil Červíčka a povídá: „Červíčku, podívej, tam je něja-
ká jeskyně.“ „Červínku, uděláme si meče, kdyby tam byl nějaký drak.“ Tak si udělali meče a šli
do jeskyně a co neviděli: Je tam pětihlavá saň a dvě princezny a volají o pomoc. Červíček říká:
„Hele, tam jsou princezny!“ A co se nestalo: saň se vzbudila, a tak se pustili a bojovali tři hodi-
ny. Až najednou saň se trochu unavila, a tak Červíček a Červínek sani všech pět hlav usekli
a osvobodili princezny. Odvedli je jejich otcům na zámek. Tam králové rozhodli, že jejich
dcery provdají za ty dva červíky. A tak byly dvě svatby a to je konec pohádky.

DĚTI DĚTEM

Napsal a nakreslil
Daniel Kurdík, 8 let
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Fotbal má v Otnicích dlouholetou tra-
dici. Do mičudy tu kope většina kluků,
chlapců, mužů. Kdo nekope, fandí.

Kopaná přirostla k srdci i dvěma
otnickým dívkám, které si už stihly
vychutnat titul „mistryně republiky“.
HANA SLOUPOVÁ (14 let), studentka
Gymnázia v Kloboukách u Brna, už
odehrála bezmála 200 zápasů zahrnující
mistrovská utkání, turnaje, přátelská
utkání. Kromě mistrovského titulu si
váží i ocenění nejlepší brankářka na
Mezinárodním turnaji v kopané
žákyň - BARUM - BRNO CUP 2004
a diplomu za nejlepší hráčku na
Mezinárodním turnaji v kopané

žákyň o Pohár starosty města
Pelhřimova. Hanka také motivovala
mladší KAROLÍNU MENOUŠKO-
VOU (12 let), žákyni 6. třídy místní
základní školy, která se vedle mistrov-
ského titulu může pochlubit diplomem
za nejlepší hráčku mladších žákyň na
již zmiňovaném Mezinárodním turna-
ji BRNO - CUP 2004.

S oběma děvčaty jsem si o jejich fot-
balové kariéře ráda popovídala, kde
jinde než na hřišti.

Jak to vlastně začalo?
Hanka: Poprvé jsem se do hry zapo-

jila asi ve svých šesti letech. Na trénin-
ku přípravky byl počet hráčů lichý,

a proto se mě pan Pšenák zeptal, jestli si
nechci zahrát. Na hřišti jsem byla spíše
do počtu, ale na tréninky jsem začala
chodit pravidelně. Od té doby zaujímá
fotbal 1. místo na mém žebříčku hodnot.

Kája: Poprvé jsem kopla do míče,
když jsem začala chodit. Láska k míči
se u mě projevila asi ve školce, kdy jsem
začala chodit na tréninky s klukama.

Kdo ve vás odhalil fotbalový talent?
Hana: Za prvoligové družstvo kopu už

5 let a hodně velkou zásluhu na tom má
pan Pšenák a samozřejmě rodiče. Z pří-
pravky jsem měla plynule přestoupit do
žáků, ale ti nechtěli mít v týmu holku. Až
jednou na podzim pro mě přijel pan
Pšenák a jeli jsme na trénink do Brna.

Kája: Do vyšší ligy, kde teď hraju,
mě přivedl otnický trenér (p. Pšenák),

HOLKY V KOPAČKÁCH
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Kája s pohárem za 1. místo, 2004. Hanka při předávání ceny za nejlepší brankářku, 2004.



který se znal s brněnským trenérem
(Tondem). Tak jsem to zkusila a poved-
lo se, nechali si mě.

Jaké byly první chvíle?
Hanka: Na 1. tréninku se mě ujala

tehdejší kapitánka mladších žákyň. Ze
všech sil jsem se snažila udělat dojem
na trenéra. I do kolektivu děvčat jsem
zapadla celkem rychle.

Kája: Začátky byly složité, protože
jsme se s holkama ještě neznaly. Také
tréninky nebyly zrovna nejjednodušší,
dávaly mi ze začátku pořádně zabrat, ale
pak jsem si zvykla; seznámily jsme se
s holkama a pak to bylo super.

A nezapomenutelný zápas?
Hanka: Určitě nezapomenu na sobo-

tu 29. 5. 2004, kdy jsme odehrály utká-
ní proti favorizovanému Hradci
Králové. Byl to zápas o titul mistryň
republiky. Nám k titulu stačila remíza.
Protihráčky měly výhodu domácího
prostředí. Naše obrana fungovala bez
chyb a útok také nezůstal pozadu.
Soupeřky si vytvořily mnoho slibných
šancí, ale žádnou nedokázaly proměnit.
Myslím si, že průběh oslav si každý
dokáže představit.

Kája: Nikdy nezapomenu na zápas
v Šaraticích, kde se rozhodovalo, zda se
staneme mistry, nebo ne. Hrálo se proti
Plzni a my vyhrály. Byl to krásný záži-
tek a já věřím, že se letos stane znovu.
Všechno tomu nasvědčuje, protože
zatím vedeme a máme jen jednu remízu,
jinak samé výhry. Moc si to přeju.

V čem se podle vás liší, shoduje chla-
pecký fotbal od dívčího?

Hanka: Zápas žáků trvá 35 minut.
Stejně jako náš. Musíme mít stejné
vybavení a to: kopačky, chrániče hole-
ně, dresy, štulpny, trenýrky. Pravidla se
také shodují. Tréninky jsou podobné,
u děvčat mnohdy i tvrdší. Jen styl hry se
liší. Náš fotbal je techničtější, ale kluci
jsou spíše běhavější. My také na hřišti
míň nadáváme, nebo to spíš není tak
slyšet.

Kdy a jak ses dostala do brány?
Hanka: Chytám od roku 2001. Když

se mě pan Jurák (trenér) v zimě na tré-
ninku zeptal, jestli si to nechci zkusit
v brance, bez rozmyšlení jsem řekla
ano, protože brankářka, která chytala za
mladší, musela přestoupit do starších
žákyň, a tak jsem začala chytat já.

Představy, přání, plány?
Hanka: Po skončení jarní části sezó-

ny budu přestupovat do 1. FC BRNO,
kde trénuje trenér reprezentace U-19.
Z tohoto důvodu si myslím, že vidina
„repre“ už není tak daleko. Další plány
do budoucna zatím nemám.

Kája: Mé představy?
Určitě hrát fotbal. Chtěla
bych jít do starších žákyň
a později snad do juniorek,
ale to už nechám osudu, však
ono to nějak dopadne.

Děkuji Hance i Karolínce
za milé odpoledne, jejich
rodičům za podporu, bez
které by se holky kopané
nemohly věnovat, a přeji
oběma fotbalistkám mnoho
šťastných chvil nejen na zele-
ném trávníku.

Poděkování patří i panu
Vladislavu Pšenákovi, který
tu dívčí fotbalovou kariéru
„odpískal“.

Dagmar Kovaříková
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Tým Hanky (Hanka první zprava dolní řada).

Tým Káji (Kája v dolní řadě, čtvrtá zleva).



Od 7. ledna 2006, o sobotách a nedě-
lích, probíhal na našem hřišti zimní tur-
naj v kopané. Šestnáct družstev ve dvou
skupinách, podle výkonnosti, systémem
„každý s každým“. Delegování rozhod-
čích zajistil OFS Vyškov. 

Na kvalitním a velmi dobře připrave-
ném povrchu bylo k vidění  množství
dobrých zápasů. 

Skupinu A vyhrálo mužstvo FC
Horákov, skupinu B mužstvo Poho-
řelic. Nejlepším střelcem se stal náš
Michal Kašpařík s 18 brankami.
Vítězové obdrželi poháry za první roč-
ník zimního turnaje.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ OTNICE

Rezervace
fotbalového hřiště

u pana Miloše Ondry
na tel.: 607 503 036

Ceny za pronájem:
1 hodina bez osvětlení 1200 Kč
1 hodina s osvětlením 1500 Kč
1 zápas bez osvětlení (90 min.)

2000 Kč*
1 zápas s osvětlením (90 min.)

2500 Kč*

* cena za obě mužstva

Do celé akce jsme se pouštěli bez
nějakých zkušeností s takovým
„Turnajem“. Sehrálo se celkem 56 utká-
ní; zajistit průběžně pro přijíždějící
mužstva čisté kabiny, rozhodčím občer-
stvení, vaření čaje a spoustu dalších
maličkostí nutných pro hladký průběh
celé akce nebylo jednoduché. 

Bez vzorně uklizené hrací plochy, po
sněhových přívalech, by všechna přípra-
va byla ztracena. Chci poděkovat všem
našim fanouškům a příznivcům, kteří
pomáhali s úklidem sněhu, a nebylo ho
letos málo, a neváhali obětovat i něja-
kou plácačku na zahřátí.

Volné dny v týdnu se podařilo postup-
ně pronajímat na trénování a sehrání pří-
pravných utkání. Vzhledem k dlouhé
zimně a špatným povrchům přírodních
hřišť byl velký nával na termíny proná-
jmu. Jistě stojí za zmínku, že k nám jez-
dilo trénovat i 1. FC Brno, také jejich
béčko i Drnovice se u nás cítily velice
spokojeny. Svoje mistrovská utkání zde
sehrálo družstvo žen z FC Brno, kdy
nastoupily proti pražské Spartě. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci a zajištění celé
zimní části, naší správcové, paní Nadě
Matouškové, která má velký podíl na
zdárném průběhu celé akce.

Pavel Pažebřuch

• CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI •
Milá teto, proč už necvičíme v tělocvičně? Rády jsme se těšily na každý čtvrtek, kdy

jsme mohly dovádět, poskakovat a hrát si spolu s maminkami nebo babičkami. Maminka
říkala, že po prázdninách, až skončí léto, tak budeme zase za tebou do tělocvičny chodit.
Je to pravda? Nemůžeme se dočkat! Děti

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Ohlédnutí za zimním turnajem v kopané

SOKOL OTNICE

Vás srdečně zve na

Sobota 17. 6. 2006
20 hodin hraje skupina RIO z Křenovic

Neděle 18. 6. 2006
14 hodin průvod stárků po vesnici
20 hodin k tanci a poslechu hraje ZLAŤANKA

ALOISKÉ
HODY

AEROBIC
20. dubna 2006 jsme mohly naposle-

dy v letošní zimní sezóně polechtat své
svaly. Cvičitelka Lenka Kurdíková nás
pravidelně každý čtvrtek a neděli přimě-
la po celých šedesát minut rozpohybo-
vat téměř všechny části těla. V rytmu
hudby nám nejednou dala pěkně zabrat!
A i když se do tělocvičny dostavily
najednou až tři generace žen, žádná se
nenechala zahanbit a v rámci svých
tělesných možností cvičitelku napodo-
bovala. Víme, že některé z nás pravidel-
nou docházku porušily. To tehdy, když
se nám nechtělo, nebo byl lákavý pro-
gram v televizi. O to více obdivujeme
Lenku Kurdíkovou, která si na sebe
dobrovolně upletla bič a chtění - nechtě-
ní, televize - netelevize, musela se
dostavit.

Děkujeme. A těšíme se na podzim.
Cvičenky
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HOLKY V KOPAČKÁCH II. (aktuálně)
27. 5. 2006 získaly mladší žákyně Lokomotivy Brno-

Horní Heršpice (tým Karolíny) titul mistryně České
republiky v kopané 2005-2006.

Starší žákyně Lokomotivy Brno-Horní Heršpice (tým
Hanky) obsadily 3. místo.

15. 6. 2006 v 15 hodin se plánuje exhibiční zápas ml.
žákyň Lokomotivy Brno proti ml. žákyním Sparty
Praha na Staroměstském náměstí v Praze v rámci
doprovodného programu k MS ve fotbale v Německu. Zde
jim budou slavnostně předány medaile a pohár za vybojo-
vaný titul mistryň České republiky v kopané.

Tenisový oddíl
Tenisový oddíl se od svého založení

v roce 2002 pravidelně zúčastňuje sou-
těže smíšených družstev tvořených
oddíly z okresů Vyškov, Brno a Brno-
venkov. Naše družstvo se umísťuje na
předních místech tabulky z celkového
počtu 8 oddílů. Daří se i organizovat tur-
naj čtyřher, který letos bude mít už třetí
ročník.

Zároveň se tenisový oddíl snaží
vychovávat a trénovat mladé hráče.

V současné době jich je asi 8 až 10. A co
je překvapivé, že chodí více děvčata než
chlapci. 

Hrací dny jsou úterý a pátky od 18
hodin. Vedou je Marek Šebeček a Jaro-
slav Salajka ml.

Na závěr mi dovolte, abych Vás
všechny pozval na tyto sportovní akce
pořádané tělovýchovnou jednotou:

27. 8. 2006 Turnaj čtyřher v tenise
2. 9. 2006 Otnický BLOK (volejbal)
9. 9. 2006 Turnaj trojic v nohejbale

Marek Šebeček

OTNICKÝ BLOČEK,
amatérský volejbalový
turnaj pro radost ze hry

V sobotu 13. 5. 2006 uspořádali otnič-
tí volejbalisté tradiční turnaj ve volejba-
lu smíšených družstev „Otnický blo-
ček“. Zvláštností tohoto turnaje je spra-
vedlivé losování příchozích sportovců,
seřazených do řady podle data narození
do jednotlivých týmů.V každém týmu
se tedy sejdou hráči různých věkových
kategorií a výkonnostních úrovní, vždy
minimálně se dvěma ženami. Důsled-
kem takového opatření je vzájemná
tolerance hráčů v jednotlivých druž-
stvech a celý turnaj probíhá v jindy
nezvyklé pohodě. Přestože se všichni
snaží odvést co nejlepší sportovní
výkon, nejsou výjimkou pasáže, kdy si
užijeme i spoustu legrace. Vše se ode-
hrává pod dohledem hlavního rozhodčí-
ho Roberta Ondrůje, který má na staros-
ti zařídit pěkné počasí i celý systém tur-
naje. Díky jemu i ostatním organizáto-
rům jsme si užili pěknou volejbalovou
sobotu, zakončenou posezením při kyta-
ře. Těšíme se na další podobné akce.

Za otnické volejbalisty
Vladislav Pšenák
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Dne 22. července 2006 se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti 0. ročník turnaje žen a starých pánů
ve fotbale.

„Před potokem,
za potokem“
(Na hřišti se proti sobě utkají:

družstvo Otnických bydlících před potokem
proti družstvu Otnických žijících za potokem.)

Zájemci o účast ve hře se můžou přihlásit osobně
nebo písemně

ŽENY - věk 18 a více
Před potokem: u p. Jitky Brtníkové, Polní 425
Za potokem: u p. Leony Levákové, Květná 513
MUŽI - věk 35 a více
Před potokem: u p. Ivoše Krause, B. Němcové 403
Za potokem: u p. Pavla Pažebřucha, Lipová 505

za potokem

před potokem



ZAPOMENUTÉ
ZVYKY

K jaru patří tradičně Valburžina nebo-
li Filipojakubská noc, opředena zkazka-
mi o moci kouzel. Je to noc z 30. dubna
na 1. května, mnohde dodržována „pále-
ním čarodejnic“. U nás tento zvyk nepa-
matuji. Až nyní v hospodě u Otty
Drabálka, jenž místo přeskakování ohně
a vyhazování košťat co nejvýš, aby čaro-
dějná moc byla co nejdál odhozena,
opéká se sele. Zato dnes zapomenutý
zvyk zastrkování ratolestí bezu černého
za okenními rámy ještě já pamatuji,
měly údajně chránit obydlí před zlou
mocí. Co také odedávna bylo a je dodnes
nejkouzelnější, jsou březové májky
ozdobené papírovými pentlemi, nebo jen
zelené, zasazované chlapci před dům,
nebo do komína své vyvolené. Ještě roz-
lišování barev pentlí znamenalo u barev-
ných opravdový zájem a láskyplný
vztah, u bílých, že konečně letos požádá
chlapec o ruku své vyvolené. Přednost
však dostával úklid před ještě nedávno
slavenými oslavami 1. máje.

Každoročně u nás vzplála kdysi hra-
nice ne o Filipojakubské noci, ale 6. čer-
vence na počest mučednické smrti
Mistra Jana Husa. A byli to právě
Sokolové, kteří tuto tradici dodržovali.
Bubeník vybubnoval, aby občané při-
pravili před své domy otep roští, které
bylo páně Dvořáčkovým povozem

sesbíráno a odvezeno na Dvořáčkův
Příděl u křížka na Milešovské, kde dal-
šími nadšenci byla složena hranice.
V předvečer 6. července u hořící hrani-
ce shromáždění občané zpívali za kaza-
tele a mučedníka Mistra Jana Husa,
který se postavil proti sociální nesprave-
dlnosti a svatokupectví tuto píseň:

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn -
a vůkol něho mnichův rota líná
rouhavým smíchem velebí svůj čin. -
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan - toť nejslavnější Čech.

Za okupace v roce 1939 byla opět na
Husa uvalena klatba. Až po osvobození
v roce 1945 byla tato tradice sokolským
vzdělavatelem Josefem Hrdličkou obno-
vena. Planoucí hranice přebrala ohňovou
štafetu z návrší v Bošovicích a Mile-
šovicích. Vysílala tak signál k Pratec-
kému kopci z piety k mučedníkům
z bitvy Tří císařů z roku 1805.
Z Husových hranic se tak stávaly tryzny
za všechny mrtvé z válek, způsobených
sociální nevyvážeností. Ta otnická po
osvobození hořívala i za vojáky z dálné
ruské vlasti, kteří právě v těchto místech
Strážky, kam byla hranice přesunuta, byli
pochováni (organizátory byli svazáci).

Výmluvná tradice zanikla a je to
škoda. Našel by se někdo, kdo by se
o obnovení zasadil?

Výňatek z knihy Marty Králové
a kronika

V Žarošicích znovu vzkřísili
PAMÁTNÍK MUZEA

ŽAROŠIC
S obdivem a úctou ke všem, kterým se

toto dílo podařilo, jsme památníkem
procházeli. Uvědomovali jsme si, jak
nám nadšení žarošských chybí.
Doufáme v budoucí pokolení, i když
víra v nastupující generaci silně pokul-
hává. Důkazem ne právě k radosti jsou
roztříštěná skla autobusové čekárny
U Marků a ulámané korunky nově zasa-
zených stromečků, v obci i mimo ni. Že
bychom si ničením všeho hezkého
úspěšně vytvořili měsíční krajinu?
Obracíme se především na rodiče, aby
svým ratolestem neustále připomínali
nutnost chránění všeho, co se vybuduje.
I Bošovští si na vandalství našich dětí
stěžují, stejně jako my zase na vandal-
ství jejich dětí. Je na čase nevraživost
všeho druhu ukončit, aby se procházky
obcí i jejich okolím stávaly potěšením.

Toto povídání ať je pro Vás i pozván-
kou na výlet do minulosti prostřednic-
tvím památníku v Žarošicích!

Ludmila Kaloudová

Úvaha pod čarou
Zamračené, avšak teplé ráno bylo

letos v Pondělí velikonoční. Nám, kteří
jsme v neděli koštovali vína na tradiční
výstavě v Dělnickém domě, se nevstáva-
lo tak dobře jako obvykle, ale povinnos-
ti jsou povinnosti.

Připravit vajíčka a sladkosti pro děti.
Malé občerstvení pro ty velké. Děvčata
mají připravené mašle... Prostě nene-
chat se zaskočit prvním ranním zazvoně-
ním. Tak nějak probíhají Velikonoce asi
v každé otnické domácnosti. Na kratičké
návštěvě se během dopoledne zastavili
sousedé a známí. Přišlo plno kluků
s vlastnoručně upletenými žilami a bás-
ničkou - někdy velmi originálního znění!

Kdo ale nepřišel? Ano, byli jste to vy,
pánové - fotbalisti, sportovci, prostě
„SOKOLI“. Tradice jsou od toho, aby
se občas porušily, ale že je zrušíte
úplně, to jsem já a určitě mnozí další
nečekali. Vždyť veselý průvod s harmo-
nikou a zpěvem, to byla vždy ta závěreč-
ná tečka, která dělala, aspoň u nás,
Velikonoce Velikonocemi.

Věřím, že máte asi spoustu argumen-
tů, proč jste u našich dveří ani letos
nezazvonili... Mám jen takový pocit, že
se vytrácí něco pěkného. To nám dojde
většinou, až o to přijdeme. Tak už nás
netrapte a za rok se na Vás těšíme!

Dana Sekaninová

„Jmenuji se Celestýna. Vyrobili mě, abych sloužila dětem. Tady u vás v Otnicích se
mi ze začátku líbilo. Batolata si na mě sedala a já je houpala a houpala a houpala.
Dnes už se mi tu nelíbí. Velcí mě ničí: podívejte, kousek mého dřevěného tělíčka má
bolístku. Neumím mluvit; kdybych mohla, křičím. Teď jen doufám, že některý z tatín-
ků, jejichž děti jsem rozhoupávala k blaženému úsměvu, mě uzdraví. Opraví, dotáh-
ne šroubky, natře. Pak zase budu moci všechna děťátka houpat. A vy, velcí, se vydo-
vádějte na hřišti!“
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Centrum volného času pro děti a mládež v Otnicích? Proč ne.
Přestěhováním obecní knihovny do přízemí nové radnice se

uvolnily dvě místnosti v Katolickém domě. Aktivní Dana
Sekaninová zažádala obec o poskytnutí těchto prostor otnic-
kým maminkám, aby je využívaly jako klubovnu pro matky
s dětmi. Zastupitelstvo v lednu žádosti vyhovělo.

Když mě Dana poprosila o pomoc s organizací, myšlenku
využití klubovny jsme rozšířily i na školní děti a mládež.
Centra volného času legislativně patří pod domy dětí a mláde-
že. V našem případě bychom mohly být odloučeným praco-
vištěm DDM Slavkov u Brna, což by bylo v několika směrech
dosti náročné. Naskytla se možnost založení občanského
sdružení, jehož cílem by bylo právě organizování volného
času otnických dětí a mládeže. Vrhly jsme se do toho: s naším
záměrem jsme seznámily zastupitelstvo, které nám vyšlo
vstříc a přislíbilo pronájem místností i finanční podporu.
V současné době je žádost o registrování občanského sdruže-
ní na Ministerstvu vnitra ČR.

Vize i nápady máme veliké. Teď ale nezáleží jen na nás, ale
i na Vás, milí dospělí, již chápete, že dětem a mládeži je nutno
se věnovat. Jistě si někteří vzpomenou na své dětsví a báječ-
né chvíle strávené v zájmových kroužcích, v Pionýru,
v Junáku, na letních táborech. 

Proto tímto oslovujeme všechny, jimž je idea organizování
volného času dětí a mládeže blízká a sympatická, aby nám
pomohli.

Pokud se najde dostatek zodpovědných mladých, rodičů,
a ostatních dobrovolníků, bude „Centrum volného času“ plno-
hodnotně sloužit malým dětem a maminkám, dětem školou
povinným i mládeži bez rozdílu věku.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Danu Sekaninovou
na tel.: 544 240 948, nebo přijďte na informační organizační
schůzku v úterý 27. června 2006 v 17 hodin do prostor býva-
lé obecní knihovny.

Za přípravný výbor Dagmar Kovaříková

Že máme v Otnicích hravé děti, se mohl přesvědčit každý,
kdo byl v pátek 19. května 2006 na hřišti.
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Propozice a jiné důle-
žitosti okolo 14. ročníku
cyklistického závodu pro
amatérskou veřejnost.
Štafetový závod tříčlenných (dvoučlen-
ných) týmů je určen pro amatérskou
cyklistickou veřejnost. 

Kategorie:
Vyhlášené jsou kategorie: muži, ženy,

smíšené týmy (Mix): 2Ž + 1M nebo 
1Ž + 2M nebo 1Ž + 1M. V případě
zájmu více kol kategorie lehociped -
jednotlivci na 6 hodin. Vyhlášen bude
také: Veterán - účastník nad 45 let.

Program:
pátek 8. 9. 2006
Od 17:00 možný příjezd do místa

závodu v Šaraticích. 
Do 22:30 možnost zaregistrovat se. 
V minulém roce jsme od 19 hodin pro

zájemce promítali filmečky z minulých
ročníků. Pokud bude zájem i letos rádi
zopakujeme. 

9. 9. 2006 sobota
7:00 - 9:45 registrace
9:45 - poslední odjezd závodníků do

seznamovacího (zahřívacího) kola
10:20 - 10:30 výklad pravidel

10:31 - 10:33 společné fotografování
účastníků závodu

11:00 start závodu
12:00 poslední možnost přihlásit svoji

fotografii do soutěže 
13:00 zahájení soutěžní přehlídky

fotografií na téma Cyklo Le Mans 
neděle 10. 9. 2006
11:00 dojezd závodu
12:30 - 13:00 vyhlášení výsledků
Společná fotografie vítězů jednotli-

vých kategorií
Příjezd na akci je nutný nejpozději do

9:40 
Startovné:
na místě (doplatek do částky) starší

18-let 250 Kč/os
mladší 180 Kč/os 
Členové podpůrných teamů: 10 Kč

jako příspěvek na energie. 
Organizátoři si současně vyhrazují

právo zrušit závod, pokud nebude při-
hlášen dostatečný počet závodníků. 

Účastníci mladší patnácti let se
mohou účastnit závodu pouze za dopro-
vodu dospělé osoby , u účastníků mlad-
ších osmnácti let je nutný podpis rodiče
na přihlášce.

Trať:
Závod se pojede po silnici s (celo)

asfaltovým povrchem průměrné kvality

Vážení rodáci, přátelé, jménem Zastupitelstva obce Lovčičky dovoluji si Vás pozvat
k účasti na

I. SJEZDU RODÁKŮ
obce LOVČIČKY

Setkání se uskuteční ve dnech 23. 6. - 25. 6. 2006

Přijměte naše pozvání k návštěvě míst důvěrně známých, poseďte při vzpomín-
kách na prožité chvíle s přáteli z nemilejších, zhlédněte s námi měnící se tvář naší
obce.

Společně s občany Lovčiček se na setkání s Vámi upřímně těší
Ing. Jaroslava Hrozková, starostka obce

Program
Pátek 17.00 Slavnostní uvítání rodáků

17.15 Otevření výstavy fotografií v místní mateřské škole
17.45 Procházka obcí, seznámení se změnami v naší obci
19.00 Posezení s cimbálovou muzikou J. Válka

s nabídkou vín lovčických vinařů

Sobota 9.00 S veselou vítejte do nového dne
10.00 Slavnostní shromáždění před obecním úřadem, přivítání hostů

Projev starostky obce
Odchod k pomníku padlých
Odhalení pamětní desky rod. Zikmunda Wodáka
Prohlídka obce

13.30 Kulturní program dětí ZŠ a MŠ
14.30 Koncert dechové hudby Blučiňáci
15.00 Ukázka historického šermu
16.30 Fotbalové utkání na hřišti ve Svaté
20.00 Taneční zábava s dechovou hudbou Blučiňáci

Neděle 9.00 Budíček s hudbou
11.00 Bohoslužba v místním kostele sv. Václava za živé i zemřelé rodáky
13.30 Dětské představení - pohádka „Princezna Lada“
14.30 Soutěž hasičů a ukázka hasičské techniky

Doprovodné akce po dobu Sjezdu rodáků: výstava fotografií a ručních prací, pro-
hlídka mateřské školy, obecního úřadu a hasičské zbrojnice, prodej upomínkových
předmětů. Více na www.lovcicky.cz

MILEŠOVICE

29. - 30. 7. 2006

Hlavní a stále udržovanou
tradicí v obci
jsou červencové

Anenské hody,
pořádané místní TJ Sokol

Začínají přivezením, okrášlením
a postavením máje, letos 28. července.

Trvají dva dny. Provázejí je stárci
s krojovanou hudbou a veselá zábava.

ŠARATICE LE MANS
aneb 24 hodin na kole bez řevu motorů
9. - 10. 9. 2006

CO SE DĚJE V SOUSEDSTVÍ

14. ročník, 3. mezinárodní setkání



CYKLO
STEZKY

2006
zahajují

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les
a Politaví vyhlašuje další sportovní akci
za poznáním svého regionu, obcí a měst
svazku. Akce bude probíhat po dobu let-
ních prázdnin, ukončena bude dne 31. 8.
2006 předáním průkazek s uvedením
jména a otištěním 27 razítek z jednotli-
vých obcí a měst svazku na obecním
úřadě v místě startu.
- Start je ve všech obcích Dobrovol-

ného svazku obcí Ždánického lesa
a Politaví v období od 27. 5. - 31. 8.
2006.

- Každý, kdo se rozhodne navštívit
v průběhu prázdnin všech 27 obcí
svazku, může si vyzvednout na obec-
ním úřadě v jednotlivých obcích
DSO pozvánku - průkazku pro otisky
razítek.

- Razítka jednotlivých obcí do průkaz-
ky získáte na obecních úřadech,
v prodejnách, živnostech, na spole-
čenských akcích apod.

- Každý, kdo do 5. 9. 2006 předá prů-
kazku s razítky ze všech obcí svaz-
ku, bude osobně pozván na spole-
čenskou akci pořádanou obcí
Letonice dne 28. září 2006, kde mu
bude průkazka vrácena, bude mu
předán dáreček, a bude zařazen do
slosování o zajímavé ceny.

- Upozorňujeme rodiče, že akce není
pojištěna a děti do 15 let mohou jet
pouze v doprovodu rodičů nebo star-
ších osob.
Na Vaši návštěvu se těší 27 obcí

a měst Ždánického lesa a Politaví:
Bošovice, Bučovice, Dambořice,
Heršpice, Hodějice, Holubice,
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky,
Kobeřice u Brna, Křenovice,
Křižanovice, Letonice, Lovčičky,
Milešovice, Mouřínov, Němčany,
Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov
u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad
Litavou, Velešovice, Zbýšov, Ždánice.

Jaroslav Šimandl, předseda

na okruhu, délka tratě je 13 km a celko-
vé převýšení činí 74 m (nejnižší bod
216 m.n. m. , nejvyšší 290 m.n.m.)
Start/cíl a depo jsou umístěny v obci
Šaratice. Závod se jede za plného silnič-
ního provozu na vlastní nebezpečí.
Každý z jezdců bude mít u sebe během
jízdy doklady OP a pojišťovny. 

Ubytování:
Týmy mají možnost si vytvořit záze-

mí v prostorách ubytování. Doporu-
čujeme vybavit se karimatkou a spacá-
kem. Sociální zařízení je k dispozici
(WC a sprcha). 

V prostoru startu a cíle bude otevřen
podle zájmu obchod. V případě samo-
statné přípravy jídla , doporučujeme si
vzít s sebou vlastní vařiče (i elektrické).
Rychlovarná konvice bude k dispozici.
Podle potřeby bude otevřena i místní
hospůdka. 

Případný nutný odvoz do zdravotnic-
kého zařízení bude zajištěn. 

S sebou:
Kolo - okruh je celoasfaltový, a tak

záleží na vás, na jakém pojedete. Přední
a zadní osvětlení kola - povinná výbava,
povinná je přilba, nářadí, náhradní díly,
baterka.
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PROVOZ DINOPARKU
OFICIÁLNĚ ZAHÁJEN

Dne 20. května 2006 byl oficiálně zahájen provoz nové vyš-
kovské atrakce - Dinoparku. Nejen rodiny s dětmi, ale i dospě-
lí se jistě rádi vypraví do stylově upraveného prostředí parku,
kde mohou obdivovat na tři desítky modelů druhohorních
dinosaurů v životní velikosti, z nichž některé budou dokonce
pohyblivé a ozvučené. Dinopark však nabídne milovníkům
Jurského parku mnohem více než jen procházku mezi obrov-
skými brontosaury, dravými tyranosaury či stegosaury
s mohutnými ostny na hřbetu a ocase. Návštěvníci si budou
moci vychutnat trojrozměrnou polarizační projekci ve zdejším
kinosále. Tím však možnosti zábavy zdaleka nekončí: přede-
vším děti ocení možnost zahrát si na archeology na pískovišti
a objevit zde ukryté „poklady“. Nebude chybět ani naučná
stezka, zahrnující i poznatky z astrologie, kterou budou moci
využít i školy v rámci své výuky. K úplné spokojenosti
návštěvníků nabídne Dinopark občerstvení ve stylu druhohor
a taktéž prodejnu suvenýrů s prehistorickou tematikou.
Více na www.dinopark.cz/vyskov/

Kontakt: DINOPARK VYŠKOV
Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov, tel.: 517 346 356

Ve středu 4. ledna tohoto roku odstarovala realizace projek-
tu tzv. „Rodinný pas“. Jedná se o projekt určený rodinám
s dětmi (aspoň jedním dítětem do 18 let bez ohledu na to, zda
je rodina úplná nebo neúplná). Jeho návrh byl vytvořen po
vzoru úspěšného projektu Dolního Rakouska a je realizován
z úrovně Jihomoravského kraje (grant JUDr. Marie Cacková).
Tento pas umožňuje nejen nákup spotřebního zboží se slevou
5 až 20 % (dle nabídky firem, které se přihlásí do projektu),
ale i slevy v oblasti využití volného času, kultury, sportu,
cestování, gastronomie atd.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI
O REGISTRACI RODINNÉHO PASU

Každoročně bude sestavován mimo jiné informační katalog
s nabídkou firem, zapojených do projektu. Pro firmy to před-
stavuje významnou formu reklamy pro jejich výrobky
a následný zisk díky zvýšené návštěvnosti. Bude také vydáván
speciální časopis, který obsahuje nejrůznější články nápo-
mocné pro život rodiny: seznamování s pedagogikou rodiny,
s rodinnou politikou a nejrůznějšími praktickými radami, ale
i nabídky firem pro volný čas a dovolenou jak pro rodiče, tak
i pro malé děti. Je rozesílán bezplatně všem držitelům rodin-
ného pasu.

Důležitý je i mezinárodní rozměr projektu. Jeho nastarto-
váním u nás se budou moci i české rodiny s dětmi zapojit do
sítě výhod, které jsou již zaběhnuté s velkým úspěchem
v Rakousku. Jižní Morava - Rodinné pasy tedy budou plně
platit i v Rakousku, zástupci Jihomoravského kraje podepsa-
li v pátek 24. března 2006 se sousední zemí partnerskou
smlouvu. Jedním z míst, kde je možné slevu uplatňovat je
Aquapark v Laa nedaleko našich hranic. „Rakušané se připo-
jí také k žádosti o dotace na tyto pasy od Evropské unie“, kon-
statovala krajská radní Marie Cacková (KDU-ČSL).

Zájemci o rodinný pas mohou odeslat vyplněnou přihlášku
přímo na adresu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5,

• RODINNÝ PAS • 601 82 Brno s heslem na oblálce: Rodinné pasy, nebo emailo-
vou formou na adresu rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz.

Formulář žádosti je k vyzvednutí i na obecním úřadě, na
úřadu Jihomoravského kraje nebo na jeho webových strán-
kách www.kr-jihomoravsky.cz.

Dne 15. května 2006, kdy tento den stanovilo Valné shro-
máždění OSN Mezinárodním dnem rodiny, bylo prvních 50
rodinných pasů slavnostně předáno v brněnské Redutě.

Ty rodiny, které si o rodinné pasy již zažádaly, je mohou
očekávat během měsíce. Rodinné pasy jsou vydávány bezplat-
ně. -red- (dle internetu)

Dne 15. července 2006
se uskuteční v Otnicích Pod

Strážkou u hřbitova v 15 hodin

ukázky historického
šermu.

Přijede k nám 50 šermířů. Uvidíte
souboje rytířů a hromadnou bitvu.
Budete mít možnost vyskoušet si
zbroj, zasoutěžit si s rytíři i se

svými dětmi. Připravena je bohatá
tombola a občerstvení.

Srdečně zvou Rytíři Země
Moravské z Otnic
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V sobotu 20. 5. 2006 proběhl již 10.
ročník hasičské soutěže „O pohár sta-
rosty obce“.

Svoje síly přišlo změřit 6 hasičských
týmů. Otničtí celou soutěž odstartovali
a svým časem 26,51 sekund dosáhli na
4. pozici, 5. místo vybojovalo SDH
Šaratice (32,37 s), 6. místo získalo SHD
Bošovice (47,91 s). Na bronzové pozici
se umístili s časem 24,32 s hasiči
z Drnovic, stříbro patřilo SHD
Nesvačilka (23,51 s) a 1. cenu si odvez-
lo Sdružení dobrovolných hasičů
z Topolan (21,09 s). Všem účastníkům
soutěže dodatečně blahopřejeme!

Za perfektně připravenou akci děkuje-
me našim hasičům a těšíme se zase za
rok na shledanou.

JIŽ PO DESÁTÉ TEKLA VODA PROUDEM!

-red-



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 24 − červen 2006

22. června 2006

PRINCEZNA LADA
Divadelní představení žáků ZŠ

15. července 2006

Rytířská klání
22. července 2006

Před potokem, za potokem
5. srpna 2006

3. ročník

OTNICKÉ NECKYÁDY
a přejezdu přes lávku na otnickém rybníku

Vlastnoručně vyrobená plavidla s sebou!!!
Večer country bál

27. srpna 2006

TURNAJ ČTYŘHER
V TENISE

2. září 2006

Otnický BLOK
volejbalový turnaj

24. června 2006 Rybářské
závody
pro dospělé

28

KINO OTNICE
23. června 2006 18 hod.

DOBA LEDOVÁ OBLEVA
Doba ledová pomalu končí. Tající led hrozí proměnit jejich rajské
údolí v jeden velký rybník... své si v záplavovém dobrodružství
užije i šavlozubá veverka. Animovaný film USA. Mládeži přístup-
no. 91 min. Vstupné 40 Kč.

LETNÍ FILMOVÁ PŘEHLÍDKA

25. srpna 2006 20 hod.

RAFŤÁCI
Každý z nás si vzpomíná na noční můru dospívajícího teenagera,
kterou je dovolená s rodiči. A když se tato noční můra stane skuteč-
ností jen díky nešťastné souhře náhod, je to opravdu k vzteku. Dany
s Filipem se ale nevzdávají ani v této situaci. Film je plný smíchu,
napětí a trapasů z nečekaných situací. Poslední dovolená s rodiči,
při které kluci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli.
Režie: Karel Janák, hrají: V. Kotek, J. Mádl, J. Jirásková,
V. Freimannová, M. Steindler a další. ČR 2006, komedie, 104
minut, mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč.

26. srpna 2006 18 hod.

ZA PLOTEM
Animovaná komedie vznikla podle stejnojmenného populárního
komiksového tripu Michaela Frye a T. Lewise, ve kterém želva
a mýval zpoza živého plotu ironicky komentují naše chování. „Ať žije-
me kdekoliv, jsme všichni konfronováni se světem za plotem, se svě-
tem zvířat, která i uvnitř civilizace přežívají divoce.“ Vstupné 40 Kč.

27. srpna 2006 20 hod.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Během cesty a pobytu u moře na všechny čeká řada komických, ale
i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a to nejen do
plavek. Přátelství, překvapivá setkání, letní milostná vzplatnutí
i divoké prázdninové vášně se odrážejí v příběhu plném humoru
a jemné vieweghovské ironie. Režie: Jiří Vejdělek, hrají:
A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl, P. Liška a další. ČR 2006,
komedie, 113 minut, mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč.

17. června 2006
Asociace sportu pro všechny pořádá
od 8 hodin na hřišti

Krajský turnaj ve volejbale
17. a 18. června 2006

Otničtí stárci
Vás srdečně zvou na

ALOISKÉ
HODY

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

27. června 2006

Závěrečný koncert

9. září 2006

Turnaj trojic

v nohejbale

žáků klávesového oddělení ZUŠ


