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K zimnímu období patří Vánoce. Většina domácností zvelebí své příbytky nejen
uvnitř bytu, domu, ale i zvenčí. Procházkami po naší obci jsme mohli vídat svítící
stromečky, věnce na dveřích, rozsvícené svíčky za okny… Nejen malé děti však zau-
jali červenobílí pánové, kteří „se dobývali“ do některých otnických domů okny nebo
balkonem. Děkujeme všem, kteří svou výzdobou zkrášlili Otnice. Děkujeme, že jste
ji ponechali co možná nejdéle.

K zimnímu období patří sníh. Letošní paní Zima nám jej v Otnicích téměř nedo-
přála. Nemuseli jsme odhrnovat, posypávat. Děti nemohly sáňkovat, bobovat.
Někteří za sněhem vyjeli. A ti, jenž nemohli, si jej třebas vylepili v papírové podo-
bě na okenní tabule.

Možná i proto najdete kromě pravidelných rubrik v tomto čísle Otnického zpravo-
daje několikastránkové Ohlédnutí za vánočním časem. Sníh, nesníh, zimní tradice
jsme v Otnicích dodrželi. Věřme, že příští rok bude zima kompletní.

Zamávejme zimě, přivítejme jaro.
Dagmar Kovaříková a Dana Sekaninová
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Autoři příspěvků

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

zpravodaj@otnice.cz

Obrázky s jarními motivy nakreslili žáci
1. třídy ZŠ Otnice
pod vedením Mgr. Hany Veselé

Na technické spolupráci se podíleli:

OMLUVA:
Nedorozumění nastalo při korektu-

ře minulého čísla zpravodaje, kdy na
str. 10 bylo otištěno ...poutní místo
klimentek..., myšleno nikoli místo
koho, ale zeměpisný název, tudíž
Klimentek.

Tiskařský šotek se vloudil i na str.
13 a prohodil fotografie. Levý slou-
pec tak tvořily kuchyň po stavebních
úpravách, pravý sloupec kuchyň před
stavebními úpravami. Za chyby se
omlouváme. -red-
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ŘIJEN - 2. 10. 2006
1. Výroční zpráva o činnostech školy:

a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Výroční zprávu o činnostech základní
školy ve školním roce 2005/2006“, kterou přednesla ředitelka školy
Mgr. Krautová.
b) Zastupitelstvo schválilo výjimku v počtu žáků 5. třídy (navýšení o dva
žáky) do 31. 1. 2007. K tomuto termínu provede vedení školy vyhodno-
cení přijatých opatření a předloží zastupitelstvu obce.
c) Zastupitelstvo schválilo výjimku v počtu dětí ve třídě mateřské školy
na 25.

2. Kontrola minulého zápisu:
bod 7) Oprava mostu na Pančavu - podařilo se dohodnout s f. IMOS Brno
a SÚS Vyškov vybudování nového chodníku i na straně od mostu k RD
p. Smolkové. Investorem je f. Imos Brno, obec zajistí pouze propojení
veřejného osvětlení.
bod 8) Čistička odpadních vod (ČOV) - dne 25. 9. 2006 se uskutečnila na
OÚ Otnice schůzka se zástupci VaK Vyškov, Tenza Brno, Pöyry Brno
a obce. Bylo dohodnuto, že se nebude realizovat větev od Dělnického
domu k RD paní M. Rafajové na Pančavě. VaK Vyškov zajistí návštěvu
zájemců na prohlídku ČOV stejného typu, jaká je navržena v Otnicích za
účelem posouzení funkčnosti a obávaného zápachu z ČOV. Dále obec
přednostně nabídne odkup dotčených pozemků  těm majitelům, kteří
doposud nezaslali souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce a o budoucím
zřízení věcného břemene. V průběhu času obec nabídne výkupy dotče-
ných pozemků všem majitelům za stejných podmínek.
bod 14) Rybník - projektant provedl v projektu technické změny, kterými
se podařilo snížit předpokládané náklady na 4 351 000 Kč. Žádost je před-
ložena poradnímu sboru AOPK k posouzení, které se uskuteční dne 12.
10. 2006.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Chvátalovi 518 - Rozhodnutí 155/2006 o dodat. pov. st. na
p.č. 615/2
b) Manželé Pokorní 239 - St. pov. 168/2006 na st. úpravy RD 239
c) RD Brist Brno - Stav. pov. 161/2006 novostavby RD na p.č. 994/11
d) p. Růžičková + Štěpánek Brno - zah. řízení o změně stavby před dokon-
čením

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Protisk Slavkov - Fa: 200609091 tisk zpravodaje č. 25
b) PSK Group Brno - Fa: 806077 gastronádobí do kuchyně ZŠ
c) Sokol J. Bošovice - Fa: 06282 kopírka A4 pro OÚ.
d) Pc servis Brno - Fa: 260110025 servisní práce na síti a PC
e) Respono Vyškov - Fa: 26900192 likvidace nebezpečného odpadu
f) Respono Vyškov - Fa: 26940078 odvoz TKO za III. Q. 2006
g) Elfist Újezd - Fa: 2006056 oprava veř. osvětlení
h) IKEA Brno - Fa: 018608 nábytek do klubovny Otnický SAD

5. Městský úřad Slavkov, odbor dopravy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Nahlášení zjištěných komunikačních
závad na silnici II/418“ v obci Otnice. Obecní úřad se pokusí zjistit kdo
závady způsobil.

6. Výbor životního prostředí:
Kurdík T. Otnice 480 - žádost o povolení vykácení 3 ks stromů před RD
č. 95.

7. Průzkumné a geologické práce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Geofyziky Krakov o zahájení prů-
zkumných a geologických prací ve formě seismického průzkumu
„Uhřice-severozápad 3D“. Zahájení průzkumných prací bude zveřejněno.
Připomínky nebyly vzneseny.

8. Mzdový program - upgrade:
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu“ s ing. Běťákem Kyjov, na dodání
a správu mzdového programu Fluxpam 5, v prostředí Windows.

9. Smlouva o hudební produkci:
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o hudební produkci“ s kapelou
ŠOHAJKA na zajištění vánočního koncertu dne 3. 12. 2006.

10. Nabídka na projekt místní komunikace:
Zastupitelstvo schválilo nabídku ing. Šereka Brno, na vypracování pro-
jektu opravy části místní komunikace v ulici Lipová k RD p. Petra
Pavlovce.

11. Změna hranic katastrálního území:
Zastupitelstvo projednalo dopis od obce Lovčičky ze dne 18. 9. 2006,
s návrhem nového dělení pozemků v k.ú. Otnice, pro řešení změny katast-
rálních hranic obou obcí.
Zastupitelstvo obce s navrhovaným řešením souhlasí.

12. Koncept územního plánu:
Zastupitelstvo zrušilo svoje rozhodnutí ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5,
a rozhodlo, pozemek p.č. 250 v k. ú. Otnice ponechat v návrhu ÚP tak jak
je doposud navržen tj. zeleň. Tento pozemek je nezbytný pro uplatnění
návrhu místní komunikace M8.

13. Záměr výkupu pozemku:
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu pozemku p.č. 719/1 o výměře
778 m2.

Diskuze:
Kdy se bude pokračovat na opravě chodníků? Dle sdělení f. Přemysl
Veselý Brno se bude pokračovat od 12. 10. 2006.
Od obecního úřadu byla zcizena, i když byla řetězem připoutána, nová
plastová nádoba o objemu 240 litrů. Pachatele se doposud nepodařilo
vypátrat.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Otnice, konaného dne 12. 10. 2006 v pohostinství

U Marků
1) Zahájení.

Veřejné zasedání zahájil starosta Pavel Prokop. Přivítal členy zastupitel-
stva obce a přítomné občany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svolá-
no, přítomno je devět členů zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.

2) Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové komise.
Zapisovatelem byla zvolena p. Lattenbergová A., návrhová komise ve slo-
žení Mgr. Pšenáková L. a Mezuláník P., ověřovatelé zápisu Drabálek O.
a Hoffmann A.

3) Schválení programu veřejného zasedání.
Přednesený návrh programu veřejného zasedání doplněný o bod č. 8 byl
jednomyslně schválen.

4) Zpráva o činnosti ZO za volební období 2002-2006.
Zprávu o činnosti ZO za volební období 2002-2006 přednesl starosta.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Zpráva je přílohou zápisu.
Na závěr starosta osobně poděkoval každému ze zastupitelů za spoluprá-
ci v uplynulém volebním období a předal každému upomínkový dárek.

5) Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva a komise.
Zprávy o činnosti výborů a komise pro přestupky za volební období 2002-
2006, přednesli jejich předsedové. 

Kontrolní p. Hoffmann A.
Finanční ing. Bubla J.
Životního prostředí p. Drabálek O.
Mládeže a tělovýchovy Mgr. Novák J.
Sociálně zdravotní p. Lattenbergová A.
Rozvoje obce ing. Horák V.
Veřejného pořádku JUDr. Nehybová L.

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Vystoupení některých předsedů
bylo odměněno potleskem z řad občanů.

6) Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2006.
Veškeré materiály a podklady měli zastupitelé i občané na stole k dispo-
zici.
Bod nebyl projednáván, na závěr byl však schválen usnesením.
Schválené výsledky hospodaření obce k 30. 9. 2006 jsou přílohou zápisu.

7) Schválení výkupu pozemků.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení výkupu pozemků
okolo potoka vyčleněné oddělovacím geometrickým plánem na položení
kanalizačního potrubí pro výstavbu čistička odpadních vod v obci. Jedná
se o pozemky p.č. 105/2 až p.č. 46/2. Seznam parcel pozemků a jejich
majitelé jsou přílohou č. 1, zápisu.
Zastupitelstvo obce schválilo výkup pozemků dle přílohy č. 1 zápisu zase-
dání, za těchto podmínek: Pozemky budou vykoupeny za jednotnou cenu
33 Kč/m2, porosty a stavby na pozemcích se nacházející za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem. Obec objedná a uhradí náklady za znalecký
posudek a návrh na vklad kupní smlouvy do Katastru nemovitostí. Daň
z převodu nemovitostí hradí prodávající.

8) Schválení prodeje pozemků.
Starosta předložil návrh na odprodej pozemků p.č. 272/129 o výměře
220m2, p.č. 1464/2 o výměře 244 m2 a p.č. 1463/3 o výměře 190 m2.
Pozemky se navrhují prodat ing. Pavlu Doležalovi, Lovčičky 176, za cenu
33 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej výše uvedených pozemků za cenu
33 Kč/m2, ing. Pavlu Doležalovi, Lovčičky 176. Veškeré náklady spoje-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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né s prodejem bude hradit nabyvatel, daň z převodu nemovitostí uhradí
obec.

9) Diskuze - různé.
Starosta podal informace o postupu prací na vydání stavebního povolení
čističky odpadních vod a kanalizace Otnice.
Dále informoval o přístupu vlastníků dotčených pozemků k návrhu
„Smlouvy o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného břemene“ mezi spo-
lečnosti VaK Vyškov (zastoupené firmou Pöyry Environment), a o uděle-
ní souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků k návrhu na jejich rozdě-
lení geometrickým plánem pro jejich vykoupení obcí. 
Sdělil také občanům, že je k objednání prezentační kazeta o naší obci
v délce nahrávky 30 min. a dokončuje se kazeta s délkou nahrávky 3 hod.
Zdůraznil také historický význam těchto kazet.
Poděkoval všem organizacím, organizátorům, přípravnému výboru
i občanům za jejich práci pro obec a společenský život v obci. Díky jejich
přičinění obdržela obec Modrou stuhu - ocenění za společenský život
v rámci soutěže Vesnice roku 2006 Jihomoravského kraje. Ocenění bylo
obci předáno dne 26. 8. 2006 v Kobylí.

Diskuze:
- p. Kalašová s dotazem, jak bude obec postupovat při výkupu pozemků
u potoka na čističku odpadních vod, na zahradě má vysázené víno a stro-
my. Požaduje cenu za pozemek dle znaleckého posudku včetně ocenění
porostů. 
- p. Jochman má na dotčeném pozemku studnu. 
- p. Vašík s dotazem, jaký průměr kanalizačního vedení je na dotčených
pozemcích navržen?

9) Usnesení a závěr.
Návrh usnesení z veřejného zasedání přednesl Mezuláník Pavel, k návrhu
nebyly vzneseny připomínky byl jednomyslně schválen a je přílohou
zápisu.

LISTOPAD
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice,

konaného dne 1. 11. 2006
Přítomni: Havelka Petr, Drabálek Otto, Lattenbergová Anna, Muric Pavel,
Klvač Jiří, Mgr. Novák Jan, Sekaninová Dana, ing. Bubla Jaroslav,
Mgr. Pšenáková Ludmila, Mezuláník Pavel, Prokop Pavel.
Ověřovatelé: Havelka Petr, Muric Pavel. Zapisovatel: Lattenbergová A.
Ustavující zasedání zahájil úřadující starosta Pavel Prokop, konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno, a předal řízení zasedání nejstaršímu členu
zastupitelstva p. O. Drabálkovi.
Po složení slibu zastupitele a předání „osvědčení o zvolení“ jmenoval
předsedající ověřovatele a zapisovatele ze zasedání.
Pan Drabálek připomněl výsledky komunálních voleb a vyzval členy
zastupitelstva k návrhu kandidátů na starostu obce.
Strana Moravané navrhla p. Pavla Prokopa. Za KSČM byl tento návrh
podpořen také, žádný jiný návrh nebyl podán. Ve veřejném hlasování zís-
kal 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1.
Pan Pavel Prokop, Polní 431, 683 54 Otnice, byl zvolen starostou obce
Otnice na volební období 2006-2010.
Starosta poděkoval za projevenou důvěru a vyslovil přání dobré spoluprá-
ce se všemi zastupiteli. Poté převzal řízení dalšího jednání zastupitelstva.
Do funkce místostarosty navrhl p. Lattenbergovou Annu, vycházejíce ze
vzájemné dobré spolupráce za uplynulá tři volební období. Žádný jiný
protinávrh nebyl podán. 
Ve veřejném hlasování obdržela p. Lattenbergová A. 7 hlasů, proti 0, zdr-
žel se 4.
Paní Anna Lattenbergová, bytem Dědina 407, 683 54 Otnice, byla zvole-
na místostarostou obce Otnice na volební období 2006-2010. Paní
Lattenbergová poděkovala za projevenou důvěru.
Zasedání pokračovalo dalšími body.

1. Výsledky komunálních voleb:
- KDU-ČSL 4 mandáty - Prokop Pavel (334 hlasů), ing. Bubla Jaroslav
(243), Mgr. Pšenáková Ludmila (240), Mezuláník Pavel (211)
- MORAVANÉ 3 mandáty - Lattenbergová Anna (197), Muric Pavel (156)
Klvač Jiří (150)
- Strana ZELENÝCH 2 mandáty - Sekaninová Dana (211), Mgr. Novák
Jan (157)
- KSČM 2 mandáty - Havelka Petr (168), Drabálek Otto (116) 

2. Jednací řád zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo převzalo a schválilo „Jednací řád zastupitelstva obce
Otnice“, ze dne 27. 12. 2001, kterým se řídilo i minulé zastupitelstvo obce.

3. Určení funkcí, ve kterých budou členové zastupitelstva obce dlou-
hodobě uvolněni:
Zastupitelé v souladu s § 84, odst. 2, písmeno l, zákona č. 128/2002 Sb.

o obcích rozhodli, že starosta a místostarosta budou dlouhodobě uvolněni
pro výkon těchto funkcí.

4. Stanovení výborů a volba jejich předsedů:
Zastupitelstvo schválilo zřízení následujících výborů a zvolilo jejich před-
sedy.
- Kontrolní             Klvač Jiří 11-0-0
- Finanční      ing. Bubla Jaroslav   11-0-0 
- Životního prostředí   Drabálek Otto       11-0-0 
- Sociálně zdravotní      Lattenbergová Anna 11-0-0
- Mládeže a tělovýchovy Sekaninová Dana  11-0-0
- Rozvoje obce        Mezuláník Pavel 11-0-0

5. Stanovení měsíčních odměn:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolněných
funkcionářů obce a v souladu s § 84, odst. 2, písm. m, zákona č. 128/2002
Sb. a nařízením vlády č. 50/2006 Sb, stanovilo výši měsíční odměny neu-
volněným členům zastupitelstva a předsedům výborů. Viz příloha č. 1
zápisu.

6. Termíny jednání zastupitelstva:
Jednání zastupitelstva se budou uskutečňovat 1x za 3 týdny, vždy v pon-
dělí v kanceláři starosty a to v 19,00 hod.
V roce 2006 schválilo zastupitelstvo obce následující termíny jednání:

20. 11. 2006 11. 12. 2006 27. 12. 2006
7. Vyhrazení pravomocí zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce si vyhradilo schvalovat faktury vyšší jak 5 000 Kč,
mimo stálých záloh za služby. V odůvodněných případech může starosta
dát faktury k proplacení ještě před schválením a následně je předloží
zastupitelstvu obce. 

8. Používání soukromých vozidel na služební cesty:
Zastupitelstvo schválilo používání soukromých vozidel členy zastupitel-
stva na služební cesty. Úhrada bude prováděna v souladu se zák.
č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. Sazby stravného budou vypláce-
ny v základní sazbě.

9. Úkol pro Výbor rozvoje obce:
Zastupitelstvo uložilo předsedovi Výboru pro rozvoj obce zpracovat
návrh investičních i jiných akcí na volební období 2006-2010.

10. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Nepomučtí Brno - ohlášení drobné stavby - oplocení p.č.
994/21
b) Manželé Prokopovi 431 - St. pov. 178/2006 na st. úpravy RD 431 
+ Rozhodnutí
c) M. Skalák + Š. Sadílková 300 - zah. úz. + st. řízení na stav. úpravy RD
300 
d) M. Čermáková 86 - Kolaud. rozhodnutí 153/2006 na st. úpravy RD 86
e) Manželé Tiší 223 - Kolaud. rozhodnutí 154/2006 na řadovou garáž 
f) HDP Trading Újezd - Územní rozh. veřejnou vyhláškou na ter. úpravy
pro stavbu haly.
g) D.Wolf+Šmíd 287 - zah. řízení na změnu stavby před dokončením -
garáž

11. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Fontes Brno - Fa: 026-26 rybník - dokumentace pro územní řízení
b) Kalouda M. Otnice - Fa: 57/06 Otnický SAD - podlahářské práce
c) ZK Brno - Fa: 084/06/6 oddělovací GP na pozemky okolo potoka
d) ARTV Blansko - Fa: 2006067 kazeta o obci - závěrečné vyúčtování
e) Respono Vyškov - Fa: 26900228 likvidace elektroodpadu

12. Městský úřad Slavkov - odbor životního přostředí:
a) HDP Trading Otnice 447 - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zeměděl-
ského půdního fondu.
b) Geofyzika Krakow - zahájení řízení na schválení havarijního plánu
c) Obec Otnice - zápis z kontroly veřejných studní

13. Výbor životního prostředí:
a) Baráček J. 189 - žádost o povolení vykácení smrku před RD
b) Truksa J. 20 - žádost o povolení vykácení thuje před RD

14. Přerušení dodávky el. energie:
Dle sdělení f. E-ON bude dne 15. 11. 2006 od 9,45 do 12,30 hod. vypnu-
ta dodávka el. proudu na ulici Pančava.

15. Příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Politaví:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 10 Kč/obyvatele pro
Dobrovolný svazek obcí Politaví. Přísp. bude použit na předfinancování
projektu „MAS Za humnama“

16. Výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaře-
ní obce Otnice za rok 2006“. Přezkum provedli zaměstnanci odboru kon-
troly Jihomoravského kraje ve dnech 18. - 19. 10. 2006.
Návrh nápravných opatření na odstranění zjištěných závad vypracuje sta-
rosta a předloží zastupitelstvu obce.
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17. Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 912 o výměře
164 m2 a p. č. 914 o výměře 401 m2 vše v k. ú. Otnice. Na uvedené pozem-
ky eviduje obecní úřad žádost o jejich odkoupení.

18. Schválení prodeje pozemků:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č. 1458/1 o výměře 253 m2

a p.č. 1458/2 o výměře 827 m2 v k.ú. Otnice firmě Beton Brož
s.r.o. Otnice 484 za cenu 33 Kč/m2. Veškeré náklady na prodej uhradí
kupující.

19. Pronájem Dělnického domu:
Zastupitelstvo schválilo pronájem Dělnického domu na den 18. 11. 2006
panu O. Drabálkovi ml. na konání taneční zábavy. Cena za pronájem činí 
2 500 Kč včetně služeb. 

20. Rozpracované projekty obce:
Starosta podal informace o rozpracovaných projektech obce:
a) Chodníky
Provádí se oprava na ulici Pančava, komplikace vznikají odkrýváním sta-
rých kanalizačních šachet u kterých je nutné budovat uložení s vyústěním
do chodníku, přeložkou vysoko uložených potrubí od jednotlivých domů
(odpadních i povrchových vod) a úpravy přístupových chodníků k RD
které zasahují do tělesa chodníku. Na značné části je nutné měnit i silnič-
ní obrubníky.
b) Střed obce
Dne 8. 11. 2006 se uskuteční na OÚ schůzka se zástupci firmy Kordis,
SÚS JMK, projektant obce ing. Tupá - za účelem koordinace projektu
přestupního terminálu IDS a řešení středu obce dle návrhu ing. Tupé.
c) Rybník pod Poltňou
Investiční záměr byl projednán dne 12. 10. 2006 na Jihomoravském regi-
onálním poradním sboru Agentury ochrany přírody a krajiny Brno a nyní
projektant zapracuje vznesené připomínky ze strany Poradního sboru a je
vypracován projekt pro územní řízení.
d) Komunikace k RD p. Pavlovce
Projektant ing. Šerek předložil návrh stavebního uspořádání, po jejím
odsouhlasení bude předložen DOSS k vyjádření a dopracován výkaz
výměr.

20. Připomínka ke konceptu územního plánu (ÚP):
Zastupitelstvo projednalo připomínku f. Brož Otnice k návrhu konceptu
ÚP obce na zúžení pásu zeleně mezi f. Brož a silnicí II/419 za účelem
budování parkoviště pro osobní automobily (návštěvníky firmy). Členové
zastupitelstva neměli k žádosti připomínky, starosta projedná se zpracova-
telem ÚP.

Připomínky: - Provozní řád dětského hřiště.
- Prodáváno alkoholu mladistvým na hřišti.

20. 11. 2006
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 4) Starosta upozornil předsedy výborů na dodání jmenného seznamu
členů. 
bod 9) Předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník předložil návrh akcí
na volební období 2006-2010. O předloženém návrhu proběhla diskuze.
Seznam je přílohou zápisu.
bod 16) návrh opatření z dílčího přezkumu hospodaření je rozpracován
a bude předložen zastupitelstvu obce na příštím jednání.

2. Žádost o prodloužení nájmu:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy IMOS Brno o prodloužení nájemní-
ho vztahu na rod. dům č. 198 za stejných podmínek (30 tis. Kč/měsíc), do
31. 12. 2006.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Chaloupkovi Velatice - Kolaudační rozhodnutí č. 173/2006 na
garáž
b) Manželé Rafajovi 419 - zahájení kolaudačního řízení na řadovou garáž
c) E. Rafaj 419 - zahájení kolaudačního řízení na stavební úpravy RD 54 
d) Manželé Asterovi 182 - ohlášení st. úprav RD 182, výměna střešní kry-
tiny 
e) Manželé Klaškovi Šaratice - ohlášení stav. úprav RD 227, okna, okapy,
dveře
f) Manželé Földesovi Brno - zah. kol. řízení novostavby RD v ulici Pod
Vodárnou

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:-
a) Respono Vyškov - Fa: 20060477 uložení odpadů na skládku
b) V. Bláha Otnice - 40/2006 oprava vodoinstalace na Katolickém domě
c) Elcan Brno - Fa: 138/06 oprava el. instalace na veřejném osvětlení
d) Prokop Otnice - Fa: 106021 dovoz písku ke hřbitovu
e) Zetocha Bučovice - Fa: 06396 odvoz odpadů na skládku
f) Přemysl Veselý Brno - Fa: 601397 oprava chodníků - vícepráce I. etapa

g) Přemysl Veselý Brno - Fa: 601391 oprava chodníků II. etapa, částečná
úhrada
h) Moraviapress Břeclav - Fa: 20671222 tisk sbírek zákonů 2007
i) Kalouda J. Otnice - Fa: 252006 čalounění vybavení pro Otnický SAD 

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
a) Geofyzika Krakov - Rozhodnutí, kterým se schvaluje Havarijní plán
b) Obec Otnice - Výzva k aktualizaci seznamu povodňových komisí - naše
obec nemá povodňovou komisi zřízenou.

6. Městský úřad Slavkov, referát Vnitřních věcí:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí „Zápis z kontroly matriční agendy“
u Obecního úřadu Otnice ze dne 7. 9. 2006, kontrolu provedla pracovni-
ce Městského úřadu Slavkov u Brna. 

7. Krajský úřad Jihomoravského kraje:
Žádost o vyjádření k udělení licence na linku Hodějice - Němčany -
Slavkov u Brna - Otnice - Lovčičky pro firmu „Optimalizace veřejné
dopravy“ s.r.o. Hranice.
Ze strany obec Otnice nejsou připomínky.

8. Dotace od Jihomoravského kraje:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč
od Jihomoravského kraje. Obec obdržela dotaci za získání Modré stuhy
v soutěži Vesnice roku 2006. 

9. Výbor životního prostředí:
Oznámení firmy Brož s.r.o. Otnice o kácení stromů v souvislosti se sta-
vební úpravou vjezdu do areálu firmy, dle projektové dokumentace.

10. Občanské sdružení  Otnický SAD:
Zastupitelé vzali na vědomí vyúčtování poskytnutého příspěvku 
(5 tis. Kč) pro Otnický SAD a žádost o finanční příspěvek na další čin-
nost. Po proběhlé diskuzi rozhodlo:
a) Jakékoli další vybavení pro Otnický SAD musí nejprve schválit zastu-
pitelstvo. 
b) O finančním příspěvku obce rozhodne zastupitelstvo na základě před-
loženého plánu akcí a jeho financování pro rok 2007. Příspěvek bude
následně zapracován do rozpočtu obce na rok 2007. 

11. Kabelová televize:
Zastupitelstvo obce schválilo investici do modernizaci kabelové televize.
Nabídka bude rozšířena o digitální programy: ČT4 + ČT24, TV NOE +
ÓČKO, STV2 + DSF (případně jiná volně šířitelná stanice).
Předpokládané náklady asi 150 tis. Kč. 

12. ZŠ - neinvestiční náklady na jednoho žáka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor neinvestičních nákladů připadají-
cích na 1 žáka základní školy na rok 2006. Výše neinvestičních nákladů
na 1 žáka činí 3 624 Kč (po odečtení státního příspěvku 1 336 Kč).
Náklady na 1 strávníka školní jídelny pak činí 379 Kč.
Počet žáků školy je 275, počet strávníků činí 335.

13. Vyhláška obce Těšany:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006
obce Těšany o závazných částech změny č. I územního plánu obce Těšany.

14. Nákup vybavení pro obecní úřad:
Zastupitelstvo schválilo nákup nového LCD monitoru na ústřednu (poru-
cha stávajícího) a nového mobilního telefonu pro starostu.

15. Úplatné nabytí RD č.p. 53 a pozemků:
Zastupitelstvo obce schválilo výkup rodinného domu číslo popisné 53 na
stavební parcele č. 341, stavební parcelu č. 341 o výměře 311 m2 a pozem-
ku p.č. 342 o výměře 779 m2, vše v k.ú. Otnice za cenu 865 030,- Kč. Cena
je stanovena dle znaleckého posudku ing Matyáše ze dne 27. 5. 2006.

16. Úplatný převod pozemků:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 386 o výměře 343 m2

a p.č. 387 o výměře 286 m2 v k.ú. Otnice, manželům Ivo a Evě Krausovi,
Boženy Němcové 403 Otnice, za cenu 55 Kč/m2.

17. Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelstvo schválilo záměr obce prodat pozemky p.č. 555 o výměře
36 m2 a p.č. 557 o výměře 81 m2 v k.ú. Otnice.

18. Záměr výkupu pozemku:
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu pozemku p.č. 1107/4 o výměře
41 m2 v k.ú. Otnice. 

19. Vánoční inzerce ve zpravodaji:
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo návrh na možnost placené inzerce
(vánočních přání) firem působících v obci. Za získané prostředky by sou-
částí zpravodaje č. 25 byla i vánoční pohlednice obce.

20. Nabídka bezpečnostní agentury:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Bezpečnostní služby se sídlem
v Hruškách, na kompletní ochranu a ostrahu obce. Starosta zjistí v obcích,
které službu využívají, jaká je účinnost a dopad na veřejný pořádek.

21. Žádost TJ Sokol:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek za
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uskutečněné kulturní akce v roce 2006. Po projednání schválilo zastupi-
telstvo příspěvek pro TJ Sokol ve výši 30 000 Kč.

Připomínky, diskuze:
Provést zásyp dlažby nového chodníku u mostu na Pančavu.
Předložit na příští zasedání zastupitelstva obce bod kterým se bude řešit
správcovství na kurtech a asfaltovém hřišti.

PROSINEC - 11. 12. 2006
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 1/4) Předsedové výborů předložili jmenné seznamy členů jednotli-
vých výborů. Starosta doporučil rozšířit počet členů Výboru pro rozvoj
obce na 5. 
bod 1/16) Starosta předložil zastupitelstvu návrh opatření k odstranění
chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obce dne 18. - 19.
10. 2006.
Předložený návrh opatření byl jednomyslně schválen a je přílohou zápisu.
bod 11) Rozšíření stanic kabelové televize a její kvality. Starosta si vyžá-
dal  nabídku na rozšíření TKR i od f. NOEL Hodonín. Vzhledem k tomu,
že se obě nabídky shodují, bylo rozšíření televizního kabelového rozvodu
objednáno u f. Veselý. Kabelová televize bude rozšířena o stanice ČT4,
ČT24 a NOE (všechny v českém znění a digitální kvalitě) a provedena
úprava stávajících stanic ÓČKO, STV2 a PRO7 na digitální vysílání.
Předpokládané náklady na úpravu 150 tis. Kč. Vzhledem k návratnosti
investice (3-4 roky) rozhodlo zastupitelstvo o zvýšení měsíčního poplat-
ku za kabelovou televizi od 1. 1. 2007 na 75 Kč/měsíc.
bod 20) Starosta informoval o tom jak jsou jiné obce spokojené s kom-
pletní ochranou a ostrahou obce kterou smluvně zajišťuje bezpečnostní
služba z Křenovic. I když reference vyzněly pro firmu kladně, rozhodlo
zastupitelstvo na tuto nabídku služby nereflektovat.

2. Správce sportovního areálu:
Ing. Bubla předložil zastupitelstvu návrh Finančního výboru na řešení
správcovství na hřištích sport. areálu. 
Navrhuje se pronajmout tenisové hřiště, dětské asfaltové hřiště, kancelář
na radnici a místnost pro billiard na Dělnickém domě TJ Sokol za roční
nájemné ve výši 40 tis. Kč. TJ Sokol zajistí správcovství na obou hřištích
a tenisové kurty bude sama pronajímat. Spotřebu služeb (energie) ve sp.
areálu si smluvně TJ zajistí se základní školou. Na Dělnickém domě bude
spotřeba el. energie hrazena obcí dle podružného měření a teplo dle počtu
článků radiátorů k celkové spotřebě plynu. Provozní náklady kanceláře na
radnici budou v ceně sjednaného ročního nájmu. Nová smlouva vstoupí
v platnost od. 1. 1. 2007. 
Zastupitelstvo obce udělí TJ Sokol dotaci ve výši 40 tis. ročně na zajiště-
ní nejméně čtyř společenských akcí (ostatky, velikonoce, hody a babské
hody). V případě neuskutečnění některé akce bude dotace krácena o 10
tis. Kč. za akci.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) HDP Trading Otnice - zahájení úz. řízení na výr. halu veřejnou vyhláš-
kou
b) D. Wolf 287 - Rozhodnutí 176/2006 o změně stavby garáže před
dokončením
c) D.Wolf 287 - zah. kolaud. řízení novostavby garáže p.č. 904/3
d) ing. Šmíd Brno - zah. kolaud. řízení novostavby garáže p.č. 904/3
e) Manž. Tichých 223 - ohlášení st. úprav RD 303, zateplení 
f) RD Brist Brno - zahájení kolaudačního řízení novostavby RD na
p.č. 994/13
g) RD Brist Brno - zahájení kolaudačního řízení novostavby RD na
p.č. 994/19
h) RD Brist Brno - zahájení kolaudačního řízení novostavby RD na
p.č. 994/12
i) RD Brist Brno - zahájení kolaudačního řízení novostavby RD na
p.č. 994/7
j) J. Gargoš 86 - zahájení řízení o odstranění stavby RD 144 a stodoly 
k) M. Skalák 300 - Stavební povolení 202/2006 na stavební úpravy RD 300
l) V. Růžičková Brno - Rozhodnutí 190/2006 o povolení změny stavby
m) Manželé Földesovi Brno - Kol. rozhodnutí na novostavbu RD na
p.č. 994/45

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) ELCAN Brno -  Fa: 154/06 přeložka sloupu veř. osvětlení
b) Z.Rafaj Otnice - 42/2006 údržba parket na Dělnickém domě
c) Prokopová L. Otnice - Fa: 2006077 pracovní oděvy pro zaměstnance
obce
d) Urbania Moravany - Fa: 61314 montáž dopravního značení u ZŠ
e) KT Veselý křižanovice - Fa: 63/2006 oprava kabelové televize
f) Přemysl Veselý Brno - Fa: 601446 oprava chodníků - II. etapa
g) Výzbrojna Brno - Fa: 6330103425 výzbroj a výstroj pro hasiče

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
Beton Brož Otnice - Rozhodnutí č. 19/2006 o trvalém vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu.

6. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2006:
Starosta jmenoval inventarizační komise pro provedení fyzické inventari-
zace majetku obce k 31. 12. 2006. Složení inventarizačních komisí je pří-
lohou zápisu. 

7. Pověření členů zastupitelstva - uzavření manželství:
Zastupitelstvo obce schválilo tyto členy zastupitelstva k přijímání prohlá-
šení o uzavření manželství: Prokop Pavel, Lattenbergová Anna,
Mezuláník Pavel, Drabálek Otto.

8. Respono Vyškov - výše poplatků v roce 2007:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení firmy Respono Vyškov o výši
poplatku na občana v roce 2007. Poplatek, který účtuje Respono obci se
zvyšuje na 332 Kč/občan/rok. (Navýšení o 35 tis. Kč/rok) Na doporučení
Finančního výboru zastupitelstvo obce rozhodlo výši poplatku pro obča-
ny nezvyšovat a ponechat stejné jako v roce 2006.

9. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 105/2 o výměře 34 m2, v k.ú.
Otnice, od  Matijášové Zdeny Otnice Dědina 19. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

10. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 97/2 o výměře 33 m2, v k.ú.
Otnice, od spoluvlastníků Kalvoda František, Kalvodová Dana
a Kalvodová Vlasta, všichni bytem Otnice Dědina 21. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše Lovčičky. 

11. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 95/2 o výměře 29 m2 a 93/2
o výměře 30 m2 v k. ú. Otnice, od manželů Vojáček Josef a Věra, bytem
Otnice Dědina 22. Pozemky za cenu 33,- Kč/m2, porost za cenu dle zna-
leckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

12. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 91/2 o výměře 86 m2, v k.ú.
Otnice, od  Lattenberga Jiřího, Otnice Dědina 23. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

13. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 89/2 o výměře 30 m2 v k.ú.
Otnice, od manželů ing. Závodný Zdeněk a MUDr. Závodná Růžena
bytem Vyškov Jabloňová 1/253. Pozemek za cenu 33 Kč/m2, porost za
cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

14. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 87/3 o výměře 29 m2, v k.ú.
Otnice, od Šťovíčkové Hany, Otnice Dědina 173. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky.

15. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 79/2 o výměře 43 m2, v k.ú.
Otnice, od Nedomové Markéty, Otnice Dědina 127. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky.

16. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 77/2 o výměře 28 m2, v k.ú.
Otnice, od Menouškové Boženy, Otnice Dědina 26. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky.

17. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 75/2 o výměře 28 m2, v k.ú.
Otnice, od Menoušeka Rostislava, Otnice Dědina 26. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

18. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 120/2 o výměře 45 m2 v k.ú.
Otnice, od manželů Žbánek Josef a Blanka bytem Bošovice 98. Pozemky
za cenu 33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše,
Lovčičky. 

19. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 122/2 o výměře 75 m2 v k.ú.
Otnice, od manželů Dufek Jan a Marie bytem Otnice Dědina 295.
Pozemky za cenu 33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění
ing. Matyáše, Lovčičky. 

20. Koupě pozemků na kanalizaci u potoka:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 115/2 o výměře 144 m2,
v k.ú. Otnice, od Marka Milana, Otnice U Parku 460. Pozemek za cenu
33 Kč/m2, porost za cenu dle znaleckého ocenění ing. Matyáše, Lovčičky. 

21. Návrh na změnu územního plánu (ÚP) obce:
Zastupitelé projednali připomínku ing. Jaroslava Zehnala a schválili návrh
na změnu ÚP obce a to, zařadit lokalitu jižní svah části Pivovárky do loka-
lity pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o parcely 1110/2, 1110/1,
1109/1, 1108/1, 1106/1,2,3, 1105/2,3, 1104/1,2,3, 1103/1,2,3.
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22. Rozpočtové opatření č. 3/2006:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2006 kterým se
navyšuje příjmová i výdajová stránka rozpočtu obce o 670 400 Kč.
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

23. Rozpočtové provizorium:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizoriu na rok 2007, kterým se
bude obec řídit do schválení rozpočtu obce. Schválené provizorium je pří-
lohou zápisu.

24. Rozpočtová opatření - pověření starosty:
Zastupitelstvo pověřilo starostu prováděním rozpočtových opatření do 
31. 12. 2006. Ukládá starostovi předkládat zastupitelstvu obce provedená
rozpočtová opatření ke schválení.

25. Občanské sdružení MAS - Za humnama:
Dne 20. 12. 2006 v 18.00 hod se uskuteční v pohostinství U Marků bese-
da u kulatého stolu nově vzniklého občanského sdružení MAS Za humna-
ma. Beseda bude zaměřena na rozvoj života na venkově a možných dota-
cích z EU. 

26. ZŠ - dodatek k odpisovému plánu:
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 k odpisovému plánu na rok
2006. Jedná se o odpisy vybavení z nově  rekonstruované kuchyně základ-
ní školy. 

Připomínky, diskuze:
Zastupitelstvo schválilo rozšíření počtu sběrných nádob (kontejnerů) na
plastové obaly ve všech sběrných hnízdech obce.
Připravit návrh Kupní smlouvy s p. Kotrlovou na odkoupení pozemku dle 
nabídky.

27. 12. 2006

1. Kontrola minulého zápisu:
bod 1/11) Televizní kabelový rozvod - úprava na kabelové televizi byla
provedena dle zadání. Dále je dohodnuto přeladění stanice ORF1 na
STV1.  
bod 25) Místní akční skupina (MAS) - dne 20. 12. 2006 se uskutečnil
kulatý stůl pro zájemce. Zastoupena byla samospráva obcí Otnice,
Lovčičky a Bošovice, za podnikatelský sektor firma Brož s.r.o.

Připomínky:
Po dohodě s f. Respono nebude obec navyšovat počet kontejnerů na plas-
ty ve sběrných hnízdech, ale přejde na jejich týdenní odvoz (místo čtrnác-
tidenního).

2. Územní plán obce - koncept:
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Vyjádření k návrhu souborného stano-
viska ke konceptu územního plánu obce Otnice“, které obdrželo od
Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru územního plánování a sta-
vebního řádu.
b) Zastupitelstvo obce schválilo souborné stanovisko ke konceptu územ-
ního plánu obce Otnice.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) J. Bílek Újezd - zahájeno kolaudační řízení řadové garáže na p.č.
277/17
b) Manželé Kolbábkovi 200 - zahájeno kolaudační řízení řadové garáže na
p.č. 277/4
c) Manželé Boháčovi 11 - zahájeno kolaudační řízení stav. úprav RD 11
d) Obec Otnice - Usnesení č. 200/2006 + Výzva na doplnění podkladů pro
územní řízení „Malé vodní nádrže“

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) O2 Telefonica - Fa: 18010249D06P nový mobilní telefon pro starostu
b) Ing. Matyáš Lovčičky - Fa: 200640 znalecké posudky na parcely
u potoka
c) Protisk Slavkov -  Fa: 200612061 tisk zpravodaje č. 26
d) Elcan Brno - Fa: 180/06 oprava veřejného osvětlení
e) Prokop Otnice - Fa: 106027 dovoz písku ke hřbitovu
f) Štefka Kašava - Fa: 032 úprava promítacích přístrojů v kině
g) KT Veselý Křižanovice - Fa: 68/2006 rozšíření programů kabelové
televize

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
Obec Otnice - Usnesení ze dne 18. 12. 2006 o postoupení věci na vydání
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na
p.č. 4685 a 4814 - Malá vodní nádrž Žleb.

6. Žádost Mysliveckého sdružení Hubert:
Zastupitelstvo schválilo žádost Mysliveckého sdružení Hubert o finanční
příspěvek ve výši 8 000 Kč na honorář pro hudbu při pořádání myslivec-
kého plesu dne 13. 1. 2006. 

7. Výbor životního prostředí:
Sloupová L. 427 - žádost o povolení vykácení smrku před RD 427.

8. Knihovna Otnice - poplatky za internet:
Zastupitelstvo s účinností od 1. 1. 2007 rozhodlo o zrušení poplatku za
užívání internetu v místní knihovně. Použití internetu pro veřejnost bude
bezplatné. 

9. Žádost o pronájem Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka O. ml. o pronájem
Dělnického domu v termínech: 20. 1., 17. 3., 5. 5.
Po diskuzi schválilo pronájem Děl. domu dne 20. 1. na konání diskotéky
za těchto podmínek:
Sál bude vrácen ve stavu, jak byl předán.
Bude dodržován zákaz kouření v celém objektu dělnického domu.
Zajištěna pořadatelská služba a omezena kapacita návštěvníků v souladu
s požárním řádem objektu.
Cena pronájmu 2 500 Kč., + poplatky ze vstupného.
Po vyhodnocení akce rozhodne zastupitelstvo o pronájmu v dalších termí-
nech.

10. VaK Vyškov - cena vodného a stočného v roce 2007:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení a.s. VaK Vyškov o cenách vodné-
ho a stočného v roce 2007.

Vodné 28,50
Stočné 22,00
Celkem 50,50 Kč/m3 vody.
11. Přidělení jednoho místa na veřejně prospěšné práce:

Vzhledem k tomu, že na obecním úřadě není v současné době obsazeno
místo uklizečky, rozhodlo zastupitelstvo požádat Úřad práce Vyškov
o přidělení jednoho místa na veřejně prospěšné práce od 1. 2. do 31. 8.
2007 (nástup p. Stejskalové z mateřské dovolené). 

12. Čistička odpadních vod (ČOV):
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o jednání s firmou Vak
Vyškov, Tenza a Pöyry o umístění ČOV. Na základě připomínek občanů
k jejímu umístění bylo dohodnuto přepracovat projekt k územnímu řízení
následně:
- ČOV bude umístěna asi o 50 m níže po toku Otnického potoka.
- ČOV bude řešena jako zakrytá.
- Okolo ČOV bude vysázena oddělující zeleň.
Předpokládané navýšení ceny projektu za přepracování sdělí f. Tenza
(odhad je asi 100 tis. Kč.)
Při provedení těchto úprav souhlasí majitelé dotčených pozemků s umís-
těním kanalizace na jejich pozemcích.   

13. Úplatné nabytí pozemků:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku p.č. 1107/4 o výměře 41 m2

v k.ú. Otnice, od p. Mácové Libuše, Komenského 454 Újezd u Brna, za
cenu 55 Kč/m2. 

14. Úplatné nabytí pozemků:
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků p.č. 1340/161 o výměře 10 m2

a p.č. 4320 o výměře 24 m2, v k.ú. Otnice, od Kotrlové Věry a Doležalové
Věry, obě bytem Školní 6, č.p. 80, 664 41 Popůvky za cenu 8,85 Kč/m2.
Vedlejší ujednání: Obec objedná a uhradí vypracování znaleckého posud-
ku na uvedené pozemky.

15. Úplatný prodej  pozemků:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č. 555 o výměře 36 m2 a p.č.
557 o výměře 81 m2 v k.ú. Otnice, manželům Miloslavu a Vladimíře
Navrátilovým, Pančava 190 Otnice, za cenu 55 Kč/m2.

16. Úplatný prodej pozemku:
Zastupitelstvo schválilo  prodej pozemku p.č. 67/3 o výměře 28 m2 paní
Jiřině Ondrové, Chaloupky 448 Otnice za cenu 55 Kč/m2.

17. Úplatný prodej pozemku:
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 912 o výměře 164 m2.
Vzhledem k vazbě na pozemek p. č. 914 byl bod přerušen a bude projed-
nán na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 1. 2007 

18. Úplatný prodej pozemku:
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 914 o výměře 401 m2. Na
prodej pozemku obec obdržela žádost od dvou zájemců. Vzhledem
k naznačené možnosti zpochybnění vlastnictví v majetku obce od jedno-
ho zájemce byl bod přerušen a bude opětovně projednán na zasedání
zastupitelstva dne 15. 1. 2007. 

19. Schválení členů výborů zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo schválilo členy jednotlivých výborů zastupitelstva obce.
Seznam členů výborů je přílohou zápisu.

20. Termíny jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo schválilo termíny jednání zastupitelstva obce na I. pololetí
2007.
Termíny jednání ZO jsou přílohou zápisu. 

Připomínky, diskuze:
Do budovy hasičky zabudovat ohřívač vody a dodat novou popelnici.
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ROZPOČET

PŘÍJMY

oddíl schválený upravený Kč % návrh

1111 Daň z příjmu FO  závislá činnost 1 950 000,00 2 047 500,00 2 047 435,00 99,98 2 000 000,00

1112 Daň z příjmu FO SVČ      650 000,00 1 100 000,00 968 974,00 88,09 950 000,00

1121 Daň z příjmu  PO 2 000 000,00 2 293 500,00 2 293 259,00 99,99 2 250 000,00

1122 Daň z příjmu PO obce 158 000,00 265 000,00 218 400,00 82,42 220 000,00

1211 DPH 2 800 000,00 3 702 000,00 3 701 974,00 100,00 3 600 000,00

1334 Odvod za odnětí půdy 0,00

1337 Poplatek za komunální odpad 460 000,00 505 000,00 504 950,00 99,99 505 000,00

1341 Poplatek ze psů 24 000,00 22 500,00 22 200,00 98,67 22 000,00

1343 Užívání veřejného prostranství 20 000,00 30 000,00 19 320,00 64,40 19 000,00

1344 Poplatek ze vstupného 2 300,00 2 250,00 97,83 3 000,00

1347 Poplatek za provovozovaný hrací přístroj 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00

1351 Odvod výtěžků výherních hracích přístr. 12 000,00 23 000,00 22 731,00 95,62 20 000,00

1361 Správní poplatky 36 000,00 45 000,00 37 192,00 99,99 37 000,00

1511 Daň z nemovitostí 495 300,00 700 000,00 546 077,00 78,01 545 000,00

2411 Splátky půjček fyzických osob -pod. subj. 0,00

4111 Neinvestiční dotace 40 500,00 40 405,00 100,00

4112 Neinvestiční přij. dot. ze SR v rámci SDV  539 500,00 593 800,00 593 806,00 100,00 585 700,00

4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 265 000,00 491 100,00 491 095,00 100,00 490 000,00

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 354 700,00 510 000,00 509 980,00 100,00 596 100,00

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 284 500,00 284 480,00 99,99

4212 Investiční přijaté dotace ze státního rozp. 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00

4222 Investiční přijaté dotace od kraje 387 500,00 387 406,00 99,98 0,00

2119 Záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 17 500,00 41 000,00 40 089,00 97,78 25 000,00

2310 Pitná voda 3 000,00 0,00 100,01 0,00

3111 Předškolní zařízení 0,00

3113 Základní školy 0,00

3313 Kina 30 000,00 34 300,00 34 250,00 99,85 20 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 4 000,00 2 942,00 73,55 3 000,00

3341 Rozhlas a televize 150 000,00 178 000,00 176 520,00 99,17 235 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře 120 000,00 110 600,00 110 539,00 99,94 110 000,00

3399 Ostatní zál. kultury 4 400,00 4 380,00 99,55 4 000,00

3419 Tělovýchovná činnost 40 000,00 62 300,00 62 230,00 99,95 40 000,00

3511 Všeobecná ambulantní péče 110 000,00 110 000,00 109 365,00 99,42 110 000,00

3611 Podpora   ind. byt. výstavby

3612 Bytové hospodářství 225 000,00 294 000,00 286 488,00 97,44 205 000,00

3613 Nebytové hospodářství 140 000,00 151 300,00 137 522,00 90,89 140 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3632 Pohřebnictví 50 000,00 37 100,00 36 770,00 99,11 5 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj 341 000,00 341 000,00 310 761,00 91,13 100 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00 10 000,00 6 354,00 62,80 0,00

3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 1 000,00 200,00 20,00 0,00

5512 Požární ochrana 13 000,00 12 409,60 0,00

6171 Činnost místní správy 110 000,00 182 500,00 161 982,70 88,76 150 000,00

6310 Příjmy a výdaje z fin. a úvěr. operací 30 000,00 378 500,00 375 583,42 99,23 50 000,00

Příjmy  celkem 11 156 000,00 18 019 200,00 17 580 319,72 97,56 13 059 800,00

2007

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

ROZPOČET SKUTEČNOST

ROZPOČET

VÝDAJE 2007

oddíl schválený upravený Kč % Návrh

2212 Silnice 150 000 1 996 300 1 583 763,50 79,33 300 000

2219 Záležitosti pozemních komunikací 1 000 759,00 75,90 600 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy  (IDS) 36 000 71 000 70 500,00 99,30 71 000

2310 Pitná voda  /vodovody/ 4 000 5 000 2 867,30 57,35 5 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 1 825,00 60,83 3 000

2341 Vodní hospodářství -  rybník 60 000 720 000

3111 Předškolní zařízení  80 000 43 619,00 54,52 40 000

3113 Základní škola 1 910 000 6 378 200 5 878 791,83 92,17 2 000 000

3313 Kino 46 000 44 000 43 868,47 99,70 40 000

3314 Činnosti knihovnické 121 000 120 000 103 046,88 85,87 90 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 360 000 133 000 60 703,50 45,64 50 000

3326 Pořízení,zachování a ob.kult.památek 5 000 1 000 867,00 86,70 3 000

3330 Činnosti registrovaných církví 0

3341 Rozhlas a televize 110 000 310 000 309 257,30 99,76 175 000

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 8 000 54 000 53 648,50 99,35 55 000

3392 Zájmová činnost v kultuře  (DD) 180 000 201 000 200 120,70 99,56 210 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a ost. 308 000 122 000 121 675,50 99,73 100 000

Vítání občánků - 16 tis, kapely - 84tis

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 500 000 105 000 57 846,00 55,09 50 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 000 50 000 48 122,50 96,25 10 000

3511 Všeobecná ambulantní péče 540 000 420 000 308 532,47 73,46 265 000

3513 Lékařská služba první pomoci 10 000 0

3611 Podpora individuální bytové výstavby

3612 Bytové hospodářství 40 000 35 000 26 601,91 76,01 28 000

3613 Nebytové hospodářství   (KD) 135 000 190 000 185 926,15 97,86 190 000

3631 Veřejné osvětlení 160 000 257 600 257 542,03 99,98 240 000

3632 Pohřebnictví 20 000 15 000 10 879,28 72,53 12 000

3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 200 000 105 000 81 201,76 77,34 24 000

3635 Územní plánování 200 000 287 500 274 813,00 95,59 150 000

ROZPOČET SKUTEČNOST

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006



p

3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 014 000 3 878 700 2 739 976,50 70,64 3 000 000

Výkupy pozemků, projekt na školu      250 tis.

Výkup RD + příprava středu obce         1,25 mil.

VPP + ostatní                1,5 mil.

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000 14 017,10 40,05 20 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 570 000 675 000 674 127,50 99,87 730 000

3729 Ostatní nakládání s odpady 2 000 20 000 19 251,80 96,26 10 000

3745 Veřejná zeleň 70 000 100 000 54 907,50 54,91 60 000

4186 Příspěvek na individuální dopravu 9 100 9 025,00 99,18

4319 Sociální péče a pomoc zdrav. postiž. 1 000 1 000 0,00 0,00 1 000

4329 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 1 000 1 000 0,00 0,00 2 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60 000 141 500 114 023,64 80,58 60 000

6112 Zastupitelstva obcí 1 400 000 1 400 000 1 259 168,55 89,94 1 300 000

6114 Volby do parlamentu ČR 24 800 24 726,10 99,70 0

6114 Volby do místních zastupit. sborů 24 000 23 266,30 96,94 0

6171 Činnost místní správy 1 730 000 2 220 000 1 706 981,02 76,89 1 850 000

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 25 000 23 459,30 93,84 25 000

6399 Ostatní finanční operace 158 000 265 000 218 400,00 82,42 220 000

6402 Výdaje  celkem 18 091 000 23 609 000 20 365 570,33 86,26 12 729 000
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Dokončení územního plánu obce 2007
Oprava komunikace k domu č. 473 (p. Pavlovec) 2007
Rekonstrukce zbývajících chodníků 2007
Výkupy pozemků (po levé straně toku potoka) pro kanaliza-

ci a čističku odpadních vod 2007
Stav zeleně v obci, vypracování projektu, koncepce 2007 
Rekonstrukce podlah ZŠ 2007
Zřízení sběrného dvora - projekt 2007
Propojení ul. Milešovská a lokality Pod Vodárnou ve stáva-

jící proluce - projekt 2007
Paspart dopravního značení na místních komunikacích

a provedení potřebných úprav 2007
Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na Konci (až

k domu paní Veselé - začátek obce) 2007
Z důvodu přechodu z analogového na digitální televizní sig-

nál řešit rekonstrukci rozvodů kabelové televize 2007
Příprava výstavby penzionu (domov důchodců) - studie

2007
Instalace odpadkových košů po celé obci 2007
Vybudování nového rybníka - lokalita Pod Poltňou

2007 - 2008
Úprava středu obce - demolice domů, úprava prostoru, pře-

stupní uzel IDOS, včetně veřejného osvětlení 2007 - 2009
Výměna železných oken v ZŠ 2008
Vybudování komunikace pod Jassem (bývalou Agrou) až

k napojení na ul. Na Konci včetně veřejného osvětlení - pro-
jekt 2008

Zalesnění vytipovaných lokalit - projekt 2008
Cyklostezka k rybníku a naučné stezce 2009
Dostavba sportovního areálu (zřízení kluziště u asfaltového

hřiště, výkupy pozemků nad stávajícím fotbalovým hřištěm,
odstranění a přesunutí zeminy pro úpravy na další sportovní
plochy) Průběžně

Využití pozemku za dělnickým domem (akce pod širým
nebem) - návrhy na využití Průběžně

Změna katastrálních hranic (poslední domy na ul. Pančava
- spolupráce s OÚ Lovčičky) Průběžně

Příprava území pro další bytovou zástavbu v lokalitě Pod
Vodárnou Průběžně

Vybudování kanalizace a čistírny (posunutí po proudu) dle
projektu Průběžně

Park před školou - úprava - úvahy Průběžně
Katolický dům - úvaha Průběžně
Požární zbrojnice - posouzení stavu Průběžně
Zřízení bankomatu na budově OÚ Průběžně

Návrh rozpočtu 2007
Financování Příjmy Výdaje

13 059 800,00 12 729 000,00
2 148 200,00 2 479 000,00

15 208 000,00 15 208 000,00

Změna stavu na bankovních účtech 2 148 200,00
Uhrazené splátky úvěrů 2 479 000,00
VB 700 000 + ČMHB 520 000 + JMK 200 000
ČS spoř. 1 059 000
Přebytek rozpočtu 2007 330 800,00
Stav účtu k 1. 1. 2007 5 422 772,00
Předpokládaný stav účtu k 31. 12. 2007 3 274 572,00

Finanční aktiva k 31. 12. 2006
Stav na účtech 5 422 772,00
Celkem 5 422 772,00

Finanční pasiva celkem k 31. 12. 2006
Půjčka u Volksbank 700 000,00
Půjčka u ČMHB 5 789 531,00
Půjčka u ČS Spořitelny 2 500 000,00
Půjčka od JMK 600 000,00
Celkem 9 589 531,00

Návrh investičních akcí
obce Otnice na léta 2007-2010

Plán akcí obce Otnice
na rok 2007

Dokončení územního plánu
Oprava komunikace k domu č. 473 (p. Pavlovec)
Rekonstrukce chodníků
Výkupy pozemků pro kanalizaci a čističku odpadních vod
Stav zeleně v obci (vypracování projektu - CEZAVA)
Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na Konci
Úprava středu obce (demolice domů, vypracování projektu)
Změna katastrálních hranic (poslední domy na ul. Pančava

- OÚ Lovčičky)
Vybudování nového rybníka - lokalita Pod Poltňou (podmí-

něno přiznáním dotace)
Vypracování projektu na výměnu železných oken v ZŠ
Instalace odpadkových košů po obci
Paspart dopravního značení na místních komunikacích
Zřízení sběrného dvora (vypracování projektu)

Pavel Mezuláník, předseda výboru rozvoje obce
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STAROSTOVY STAROSTI

S panem starostou o plánované čističce
O čističce odpadních vod jste jistě mnohé slyšeli. Ať už

přímo na veřejném zasedání zastupitelstva, nebo od sousedů
a známých. Abychom měli všichni pokud možno nejčerstvěj-
ší a pravdivé informace, zeptala jsem se za vás pana starosty
na důležité body tohoto projektu.

Kde plánujete čističku odpadních vod stavět?
Dle původní projektové dokumentace měla stát čistička na

okraji naší obce, podél Otnického potoku, několik metrů za
plynárnou směrem na Šaratice. Kvůli projevenému nesouhla-
su několika občanů Otnic jsme celý objekt posunuli ještě
o padesát metrů dál od obce, což zajistí bezproblémový chod
čističky a spokojené obyvatele. Navíc bude okolí stavby osá-
zeno zelení a čistička bude krytá.

Je rozhodnuto o typu zamýšlené čističky?
Pro laiky je důležité říct, že je to biologická čistička odpad-

ních vod uzavřená. Přesný typ vybrala společnost Vodovody
a kanalizace a.s., která má vlastně celý projekt na starosti.

Jaký je plánovaný termín začátku výstavby a uvedení čis-
tičky do provozu?

To všechno záleží hned na několika okolnostech, nicméně
hrubý odhad začátku prací je asi za tři roky. Je teď nutné pře-
dělat projektovou dokumentaci kvůli přesunu stavby o pade-
sát metrů, dále jsou na pořadu odkupy pozemků podél potoku
a v neposlední řadě také zajištění financování. Stavba bude
trvat zhruba dva roky. Podle toho, v kterém ročním období se
práce zahájí a zda-li nenastanou nějaké komplikace.

Co všechno bude výstavba čističky obnášet?
Kolem projektu je spousta zařizování a práce, ale co se týká

občanů, tak na prvním místě jsou odkupy pozemků podél
potoka. Je to zamýšlený pás o šířce pěti metrů, který potřebu-
jeme k výstavbě kanalizace. Nicméně s většinou majitelů
pozemků jsme již tuto věc probírali a nejeví se větší problé-
my. Vzniklý pás mohou také občané využívat jako příjezdo-
vou cestu k zahradám. Složitější bude spíše na Katastrálním
úřadě ve Vyškově vše správně podle zákona zanést, což samo-
zřejmě chvilku potrvá. V několika částech obce se zbuduje
nová kanalizace, všichni občané se na hlavní tahy kanalizace
připojí ze svých domů. 

Jak je to s financováním projektu?
Na financování projektové dokumentace se podílí společ-

nost Vodovody a kanalizace a.s., Tenza a.s. - zhotovitel doku-
mentace a naše obec. Každý jednou třetinou. Samotná výstav-
ba však ještě nemá zajištěné financování. Jistými je VaK a.s.
a obec Otnice, další se pokusíme zajistit z Ministerstva země-
dělství případně Státního fondu životního prostředí. Evropská
unie poskytuje dotace na čističku pro obce s počtem obyvatel
od dvou tisíc. Takže je nás zatím ještě málo.

Mají občané důvod obávat se například nepříjemného
zápachu nebo hluku během provozu čističky?

Podle odborníků  ne. Byli jsme se podívat do dvou českých
vesnic, kde podobné čističky mají a byl jsem mile překvapen.
Hluk minimální a zápach? Jedna čistička byla naprosto bez
zápachu a druhá měla menší problém. Neřešila odstranění
hrubých nečistot, jako jsou lahve, hadry apod., takže tyto se
musely ručně nakládat do přistaveného kontejneru, což sku-
tečně produkovalo nemilou vůni. Naše čistička má ale tento
problém řešený uvnitř, takže není třeba se čehokoliv obávat.
Na provoz čističky jsou stanoveny opravdu přísné normy,
které je nutné dodržet. 

V kostce nám vysvětlete výhody čističky odpadních vod pro
obyvatele Otnic.

Především obrovský přínos pro životní prostředí, které si
musíme hýčkat. Další velké plus pocítí občané, kteří se roz-
hodnou stavět nový dům. Bude totiž možné napojit domovní
kanalizaci přímo na obecní, čímž ušetří několik desítek tisíc.
A je také třeba říct, že budeme připravení. Dnes je limit pro
povinnou výstavbu čističky v obci dva tisíce obyvatel.
Zanedlouho jistě limit klesne, a tak bychom museli celý pro-
jekt stejně řešit, možná v časovém presu. Takto se zařadíme
k pokrokovým obcím.

A nějaké nevýhody?
Jediné nevýhody jsou spojené s výstavbou, ne s provozem.

Tedy samotné výkupy části pozemků, budování nové kanali-
zace. Vše se ale snažíme řešit tak, abychom co nejméně zasa-
hovali do běžného chodu obce. Někde to ale není možné.
Jediná ulice, která bude po určitou dobu výstavby kanalizace
uzavřená, je Chaloupky. Uzávěrka bude v místě obchodu
Miluše Prosové a povede až ke Smolkovému na Pančavě.
Nicméně postupovat se bude co možná nejrychleji. Není se
čeho bát. 

Zaslechla jsem i variantu čističky pro Otnice a Bošovice
dohromady. Je to reálné?

Čistička, která se postaví teď, je myšlená jen pro naši obec.
V projektové dokumentaci jsou však i možnosti rozšíření
budoucí čističky, čímž bychom byli schopni vyhovět požadav-
kům čištění pro obě obce. Zatím se nic takového neprojedná-
vá, jsme zkrátka připraveni na vše dopředu.

Mockrát děkuji za rozhovor a přeji celému týmu podílející-
mu se na tomto projektu hodně zdaru.          Silvie Menoušková

Ptáme se za vás:
Jak obec naložila se 100 000 korunami, které obdržela za

modrou stuhu v soutěži O vesnici roku a máte v plánu do
této soutěže naši obec přihlásit i letos?

„Částku 100 tis. Kč za modrou stuhu začlenila obec do
svého rozpočtu tzv. rozpočtovým opatřením a použila ji na
financování oprav chodníků v obci. V letošním roce se obec
do soutěže přihlašovat nebude.“ -red-



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 27 − březen 2007 11

Od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ 1-3) - povinná výměna do 31. 12. 2007.
Od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ 4-5) - povinná výměna do 31. 12. 2010. 
Od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6) - povinná výměna do 31. 12. 2013. 
V ČR bylo dosud vydáno cca 6,5 mil. řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 7. Od

1. 5. 2004 bylo ke dni 30. 11. 2005 vydáno celkem 1,3 mil. řidičských průkazů typu
CZ 7. K plánované výměně řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 6 zbývá 5,2 mil.
kusů. Mezní termíny výměny jsou stanoveny datem jejich vydání dle § 134 odsta-
vec 2 zákona č. 411/2005 Sb., ze dne 21. září 2005.

Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je
smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidič-
ských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským nápo-
rem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotli-
vých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v praxi nedávné minulosti při
kampani vyvolané některými médii. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez
základní znalosti uvedené problematiky a aktivní spoluúčasti držitelů řidič-
ských průkazů.

Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů,
které byly vydány před 1. 5. 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas
a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínového období
při výměně řidičského průkazu. Příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působnos-
tí obdržely od Ministerstva dopravy upozornění na tento stav a mají k dispozici veš-
keré informace pro zabezpečení plynulé výměny řidičských průkazů.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozornění pro občany

Poplatky za komunální odpad, kabe-
lovou televizi a za psa jsou splatné do
konce 31. 3. 2007. Po tomto termínu
budou rozesílány upomínky s možným
navýšením o penále. Dále také vybíráme
poplatky za hrob na období 2005-2014.

Programy na
kabelové televizi

E - VIVA
S5 - Markíza
S6 - ČT - SPORT
S7 - Eurosport
S8 - NOE TV
S9 - Místní vysílání (kabelovka)
R6 - PRIMA
R8 - ČT 2
R10 - ČT 1
R11 - STV 2
S12 - STV 1
S15 - ZPRÁVY CZ
S16 - DSF
S17 - KIKA
S18 - ÓČKO
S19 - SUPER RTL
S20 - PRO 7

Povinné výměny řidičských průkazů

Osoby 1415 38,44 14. 8. 1912 7. 9. 2006
Muži 701 37,30 14. 8. 1912 15. 8. 2006
Ženy 714 39,56 9. 2. 1913 7. 9. 2006
Děti do 15 let 234 7,77 8. 3. 1992 7. 9. 2006
Děti do 18 let 302 9,61 3. 4. 1989 7. 9. 2006
Starší 60 let 258 70,10 14. 8. 1912 19. 2. 1947
Možní voliči 1110 46,31 14. 8. 1912 12. 2. 1989

Statistika dat obyvatel ke dni 23. únoru 2007
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INTERNET
ZDARMA

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových
a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do
povrchových a podzemních vod k datu 1. 1. 2008

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost
povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povo−
lení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypou−
štění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která
nabylo právní moci do 31. 12. 2001, nejpozději dnem 1. 1. 2008,
pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo udělena, je−li tato
doba kratší. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, kterým je dána
možnost prodloužit tato povolení, tímto není dotčeno.

Zjednodušeně řečeno, všechna povolení k odběrům podzemních
a povrchových vod, pokud se netýkala potřeby jednotlivé konkrétní
domácnosti, vydaná před 1. 1. 2002, pozbývají k datu 1. 1. 2008
svou platnost. K tomuto datu zanikají také všechna povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do vod podzem−
ních (bez ohledu na to pro koho byla vydána).

Tato omezení se nevztahují na odběry vody z veřejných vodovo−
dů nebo vypouštění odpadních vod do vod veřejných kanalizací, kde
potřebná povolení zajišťuje jejich vlastník. 

Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona umožňuje prodloužení plat−
nosti povolení, pokud se nezměnily podmínky, za nichž bylo toto povo−
lení vydáno a lze konstatovat, že toto řízení je ve srovnání s klasickým
povolením k nakládání s vodami jednodušší. Přestože však jde o zjed−
nodušený postup pro možné prodloužení shora uvedených povolení,
není na něj právní nárok. Žádost o prodloužení povolení podle § 9
odst. 4 vodního zákona je však nezbytné podat nejpozději 6 měsíců
před ukončením platnosti takového povolení, a to do 1. 7. 2007. Po
této lhůtě již nejde o režim ustanovení § 9 odst. 4 (tedy o zjednoduše−
ný postup), ale o klasické povolení k nakládání s vodami (povolení
k odběru povrchové nebo podzemní vody nebo vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních), se všemi jeho komplika−
cemi. Ani na vydání nového povolení není právní nárok.

Občané, kteří vlastní studnu, postavenou před rokem 1955, nemu−
sí žádat o jakékoliv povolení k odběru podzemních vod. Informace
pro oprávnění žadatele podají pracovníci Městského úřadu ve
Slavkově u Brna, odboru životního prostředí, ing. Monika
Kudlová, tel. 544 121 164, 602 170 235.

Tiskopisy na žádosti o prodloužení povolení občané obdrží na
Obecním úřadě v Otnicích. Pracovníci obecního úřadu Vám podají
informace k tomuto zákonu a pomohou Vám s vyplněním žádosti. Za
podání žádosti včetně vyřízení občané nic neplatí.

Za výbor životního prostředí Drabálek Otto
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Výroba adventních věnců
Dne 24. listopadu 2006 se prostory Otnického SADu zapl-

nily několika druhy věnečků, baňkami, mašličkami, šiškami,
svíčkami a mnoha dalšími vánočními ozdobami. Vše bylo krás-
ně sladěné dle barev a věnečky ležely na sobě v několika vyso-
kých sloupcích. Začínal kurz „Vyrobte si adventní věnec“.

Jako první nakoukla do takto přichystané místnosti paní
Kaloudová s vnučkou, v rukou pár ozdůbek. Za malou chvil-
ku bylo slyšet jen brebentění velkého hloučku žen a dívek,
z počátku ostýchavě, ale nadšeně koukaly směrem k výrobní-
mu materiálu. Všechny si postupně vybraly druh věnečku,
barvu svíček a ostatní přízdoby. Neváhaly a poprosily o radu
samotnou vedoucí tohoto tvořivého kurzu, moji maminku
Jarmilu Menouškovou. Pro ni to byla premiéra, doma sobě
a svým blízkým vyrábí pro radost spoustu krásných dekorací,
ale nikdy nevedla skupinku lidí při jejich tvoření. Prvotní

obavy a nervozitu zahnala, sršela energií a nadšením. „Ta
radost a pracovní zápal všech zúčastněných mi působily
opravdu neuvěřitelné potěšení,“ řekla po celé akci. 

Stejně jako maminka, tak i já jsem chvílemi nevěřila vlast-
ním očím. Ženy, které na začátku kurzu o sobě mluvily jako
o nešikovných, si odnášely domů krásné a nápadité adventní
věnce. Ba co víc, většina tvořila další a další. Třeba jen tak na
dveře, mamince, kamarádce, dceři… Zkrátka nikomu se
nechtělo z té báječné atmosféry ven. Není divu. 

Nutno říct, že ten večer se konaly dva po sobě následující
kurzy. To proto,
aby se velký
počet místních
šikulek vystří-
dal. Slečny
a paní si ale po
tvoření byly
vědomy svého
neuvěřitelného
výkonu, a tak si
za odměnu
p o k l á b o s i l y
u kafíčka ve
vedlejší míst-
nosti. 

Co dodat? Spoustu díků. Všem, kteří nám pomohli s orga-
nizací tohoto kurzu, slečně Leukertové za perfektní spoluprá-
ci a bezchybně připravený materiál, všem účastnicím za jejich
objevený talent a nadšení a především právě vedoucí kurzu,
Jarmile Menouškové, za veškerou práci a ochotu, protože bez
ní by to prostě nešlo. Už teď se těším na jarní pokračování. 

Silvie Menoušková

Očekávanou tradicí konce roku je

MIKULÁŠSKÁ ŠOU,
kterou pořádal 6. prosince 2006 výbor pro mládež a tělový-

chovu ve spolupráci s Občanským sdružením Otnický SAD.
Děti si v dělnickém domě zasoutěžily, zaskotačily a zatanco-
valy. Samozřejmě s těšením se na Mikuláše, anděla a možná
menším či větším očekáváním čerta. Trojice dorazila. Mikuláš

s andělem rozdal sladkosti, tentokráte v podobě čokoládových
adventních kalendářů. Čert se vyřádil možná až moc, křiku
a pláče bylo hodně. Doufáme, že robátka se polepší, budou
plnit sliby a příští rok snad Lucifer z pekla pošle čerta rozto-
milejšího. 

Poděkování náleží všem pořadatelům a obci za financování
odměn pro děti. -red-

Ohlédnutí za vánočním časem
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v základní škole. 13. prosince 2006 v sále školy vystoupil
kroužek sborového zpěvu pod vedením Lenky Kurdíkové
a Mgr. Kateřiny Halouzkové. Žáci zazpívali tradiční i méně
známé koledy a přítomní (nejen rodičové) tak mohli na chvil-
ku zapomenout na předvánoční stres a shon.

Velmi milé bylo vystoupení malých flétnistů, jenž za dopro-

vodu harmoniky Mgr. Dany Matyášové, vedoucí kroužku flét-
ny, instrumentálně koncert prolínalo. Všechny vystupující děti
tak měly možnost ukázat, co se v zájmových útvarech
s hudební tematikou naučily. 

Atmosféru Vánoc doplnil nejen vánoční stromeček plný
zářících baněk a sál, který byl vkusně vyzdoben výtvory žáků,
ale i papírová přání s rybičkou či zvonečkem, kterou dostal
každý příchozí návštěvník.

Věříme, že odměnou pro přítomné šikovné umělce i organi-
zátory byl závěrečný potlesk a rozzářené tváře v hledišti. -red-

týdnů před Štědrým dnem se před vídeňskou radnicí okolí
promění doslova v pohádkovou krajinu - větve stromů jsou
ověšeny barevně svítícími ozdobami, děti se tudy vozí vláč-
kem a navštěvují různé atrakce, mohou se také povozit na
živých koních, nebo ve specializovaných dětských dílničkách
si uplácat vlastní vánoční cukroví. Nejnavštěvovanějším mís-
tem na těchto trzích je asi „nebeská pošta“, kde můžete poslat
originální vánoční přáníčko do celého světa. Na tu pravou svá-
teční atmosféru nás naladil bohatě osvětlený vánoční strom,
který letos měřil 27 metrů. Nebyl snad nikdo, kdo by neoku-
sil pochutiny z dřevěných stánků, neboť vůně, která se z nich
do širokého okolí linula, byla přímo neodolatelná. Po setmění
jsme se pomalu, ale jistě odebírali k východu této pohádkové
krajiny. 

Náš výlet byl u konce, ještě jednou jsme měli možnost se
rozhlédnout po Vídni a hurá zpátky domů. Myslím, že tento
poznávací výlet se povedl, i počasí nám přálo. Domů jsme
přijeli obohaceni o skvělé zážitky a nové informace, které
jsme doposud nevěděli. Dnes se však ve škole bavíme o dal-
ším výletě ve Vídni a to v Prateru. Kdo ví, třeba se tam dosta-
neme. 9.A ZŠ Otnice

Začátkem prosince nám učitelé oznámili, že máme možnost
účastnit se poznávacího zájezdu ve Vídni, který pořádalo
Občanské sdružení Otnický SAD. Někteří z nás neotáleli
a této šance využili.

Celý tento jednodenní výlet byl naplánován na 16. prosin-
ce 2006. Spolu s brněnskými nadšenci jsme v 7 hodin odjíž-
děli - směr Vídeň. Během cesty nás naše průvodkyně sezna-
movala se všemi zajímavostmi, kulturami a zvyky Vídeňanů.
Po chvíli jsme byli na prvním stanovišti zájezdu. Palác
Schönbrunn s Belvederem na náměstí Am Hof, o kterém jsme
se učili co se týče Marie Terezie, byl pro nás velmi podivu-
hodný, zahrady, které palác obklopují, se rozkládají na ohrom-
ně velké ploše. Mimo jiné v zahradách barokního zámku stojí
kolonádová stavba Gloriete. Někteří z nás si nenechali ujít
prohlídku v nekonečně dlouhých zahradách, avšak ostatní
nenasytně okukovali místní trhy se spoustou cukrovinek,
druhů punčů a ostatních tradičních pokrmů. V poledne naše
skupina přejížděla přímo k vánočním trhům, přesněji
Christkindlmarkt, což je světově proslulý vánoční trh. Šest

Vídeň a vánoční trhy

Příjemně se naladil ten, který se nechal pozvat na

„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“



OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 27 − březen 200714

Vánoce v mateřské škole
„Vánoce“ - při vyslovení tohoto kouzelného slova se jistě

rozsvítí oči všem dětem nejen v naší školce. Děti Vánoce
milují a těší se na ně doslova celý rok. I my dospělí máme vět-
šinou Vánoce rádi, jen nám je se vstupem do dospělosti kazí
úmorné nákupy, úklid, předvánoční shon a stres. A nemyslete
si: ani školce se starosti s Vánocemi nevyhýbají. Naším nej-
větším strašákem jsou v poslední době besídky. Tento zvyk je
docela dobrou příležitostí ukázat, jak šikovné děti máme, co
všechno dokáží, a jak nám rostou. Je to možnost setkat se se
všemi rodiči a prarodiči i jinak než ráno a odpoledne v šatně
MŠ. Ale to je právě ten problém. Uspořádat besídku v mateř-
ské škole, kde jsou děti jako doma, ale nevejdou se nám sem
hosté, nebo je lepší vystoupit v dělnickém domě, případě
v základní škole, kde děti strachem z velkého prostoru
a neznámého prostředí zapomenou i to, jak se jmenují? Tyto
otázky nás trápí už několik let, a proto jsme se rozhodli udě-
lat letos malý experiment. 

Aleš Florian J. Ulman - Raggae
Kamila Ondrová J. S. Bach - Menuet č. 2
Andrea Tichá M. Klementi - Sonatina G dur
Šárka Kovářová J. S. Bach - Menuet č. 3
Michal Šebesta I. J. Pleyel - Sonatina D dur
Aneta Konečná W. F. Bach - Menuet
Vojtěch Marek J. Ullman - Rock and roll
Jana Matoušková J. S. Bach - Preludium
Pavel Mynarčík J. Lenon - Yesterday
Anežka Horáková F. Chopin - Valse
Markéta Vojáčková Etuda č. 19
Tereza Svíbová S. Joplin - Ragtime
Eva Benešová Z. Fibich - Poem
K Vánocům patří i koledy a jejich zpěv. Ke hře vánočních

písní se přidali i někteří z přítomných diváků. A závěr se tak
proměnil ve společné koncertování.

Lenka Kurdíková

Jakmile se první polovina školního roku chýlí ke konci,
s ním nastává čas adventní. V předvánočním shonu se konal
i letos 19. prosince 2006 VÁNOČNÍ KONCERT Základní
umělecké školy Františka France Slavkov u Brna. Každý
žáček přednesl svůj nastudovaný repertoár:

Barbora Lacíková Hra s černými klávesami
Kateřina Horáková F. Emonts - Contrary Morión
Kateřina Peclová J. A M. Vlasatí - Kačer
Jiří Horák Etuda č. 20, B. Smetana - Valčík
David Novotný L. Němec - Tango
Martin Kovář Etuda č. 2, D. Šostakovič - Valčík
Dominika Rolková Etuda č. 17
Michaela Hofrová W. Gurlit - Valse

TRADIČNÍ KONCERT
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY



Vánoční turnaj ve florbale
Jako již v minulosti šestkrát, tak i loni, tradičně 26. prosin-

ce 2006, se sešlo tentokrát více než čtyřicet mladých sportov-
ců v sále školy, aby se utkali o putovní pohár „Vánočního tur-
naje ve florbale“. Turnaj je pořádán pro žáky 5. až 9. tříd naší
základní školy a družstva tentokrát vytvořili zástupci všech
uvedených ročníků. Zahrál si každý s každým, podle výsled-
ků pak bylo utkání o třetí a první místo. 

2006 5 6 7 8 9 body umístění
5 3 : 3 0 : 6 3 : 11 1 : 6 1 5
6 3 : 3 0 : 8 0 : 3 0 : 9 1 4
7 6 : 0 8 : 0 4 : 3 0 : 5 9 2
8    11 : 3 3 : 0 3 : 4 2 : 5 9 3
9 6 : 1 9 : 0 5 : 0 5 : 2 12 1

finále: 9.tř : 7.tř 6 : 1
o 3. místo: 8.tř : 6.tř 9 : 1
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Rozsvěcování stromů na náměstích a návsích se stává tradi-
cí v mnoha městech a vesnicích, tak proč si nerozsvítit svůj
stromeček na zahradě školky? Nápad se líbil i dětem, a tak
jsme se pustili do příprav. Děti se ochotně podílely na tvorbě

programu pro rodiče, společně jsme upekli i cukroví, paní
kuchařka uvařila čaj a ani nás nenapadlo strachovat se, že se
něco nepovede. 

I když někteří z rodičů nebyli nápadem uspořádat besídku
na školní zahradě příliš nadšeni, v den D přišli téměř všichni.
Ti, co čekali náročné vystoupení plné básniček, tanečků
apod., byli možná zklamáni. Broučci z prvního oddělení si
připravili krátkou veršovanou pohádku o stromečku a zvířát-
kách, Koťata z druhého oddělení zatancovala na melodii
vánoční písně „Rolničky“ a zazpívala několik koled s dopro-
vodem na dětské hudební nástroje. Vystoupení sice kratší, ale
milé, spontánní a bez úmorných nácviků bylo odměněno
potleskem všech přítomných. Na závěr nechybělo samozřej-
mě občerstvení, a jak už to bývá, i překvapení. Nad zahradou
se rozsvítil ohňostroj. I když malý, přesto potěšil. 

Nakonec byli myslím spokojeni všichni, děti i rodiče.
A nám učitelkám spadl kámen ze srdce, že náš vánoční expe-
riment vyšel. Možná se z rozsvěcování stromečku v mateřské
školce stane malá tradice. Nesmíme zapomenout poděkovat
panu Peňázovi z Bošovic, který nám za symbolickou cenu
ochotně obstaral stromeček. Veronika Škrháková

Konečné umístění družstev: 5. místo - 5. třída, 4. místo - 6.
třída, 3. místo - 8. třída, 2. místo - 7. třída. Držiteli poháru
pro ročník 2006 se stali zástupci 9. třídy. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Vašek Maleňák, nejlepším gólmanem se
stal Martin Pospíšil a nejlepším střelcem byl Filip Kovář.

Organizátoři děkují základní škole za umožnění turnaje
v prostorách školy a za pomoc s organizací, obecnímu úřadu
za věcné dary i finanční podporu a p. Jiřímu Holubovi za
dlouhodobou spolupráci. Jiří Valián



zpěváky, varhaníky a hráči na různé nástroje. Po koláčích
a dobrém čaji (pro dospělé skvělým a teplým svařeným vínem
p.Pšenáka) na faře se všichni odebrali do chrámu páně
v Otnicích, aby se přichystali na koncert, který začal ve tři
hodiny odpoledne. Po úvodním slově ředitelky dětského
domova Mgr. Ludmily Pšenákové a místního kněze P. Pavla
Buchty se ujala slova paní Jedličková, která tímto koncert pro-
vázela. Koncert byl jako tradičně zahájen sborem ze Střelic
a ukončen sborem ze Starého Lískovce. Mezi těmito soubory
mohli posluchači slyšet skladby a písně známých i nezná-
mých autorů v podání sólistů. Jako hudební doprovod poslou-
žily varhany, ale i hoboj, kytary a triangl. Celý koncert byl
ukončen závěrečným slovem paní ředitelky děkujíce kyticí
všem sólistům. I ona sama dostala pugét od dítka z dětského

domova. Celý koncert uzavřel vánoční hymnus
Narodil se Kristus Pán, který zapěl celý kostel.

Koncert není pouze o hudebnících, ale i o těch,
kteří kolem koncertu zařizovali vše, co je potřeb-
né. Napéct koláče, uvařit čaj a nezapomenutelný
svařák, roznést plakáty, připravit kostel i faru
a hlavně vše nechat schválit na biskupství. Za tuto
práci a snažení všem patří VELKÝ DÍK!!!

Velký chrámový sbor
Toto velké seskupení vedené Jiřím

Martináskem zpívá každoročně na Půlnoční mši
svaté a Božím hodu vánočním. Loňského roku ve
jmenované dny zpěváci tohoto sboru zapěli
Vánoční mši hudebního skladatele Antonína
Hradila. Příprava na mši byla dosti náročná.
Každý týden v pátek a v neděli se pěvci scházeli,
aby mohly být Vánoční svátky důstojně oslaveny.
Odkrajovali si svůj drahocenný čas, kterého je
před Vánocemi třeba a věnovali týdně zpěvu skoro
tři hodiny.

Schola
Už druhé Vánoce celkem úspěšně nacvičila

a snad i důstojně předvedla Schola z Otnic to, že
dokáže zazpívat pro slávu Boží, ale i pro ucho vní-
mavého věřícího všech generací. Vánoční projev
sboru byl poněkud akční. Celek byl tvořen písně-
mi z dob renesance až po křesťanský folk, který
byl pojat v moderním stylu. I když to pro některé
věřící bylo jaksi nezvyklé, byla zaslechnuta slova
chvály - ovšem i řeč kritická. Celý soubor se pře-
souval každou neděli z místa na místo. Nejprve
začal v Otnicích, poté v Lovčičkách, Bošovicích,
Kobeřicích a nakonec Šaraticích. Ve sboru zpěvá-

ků někdy trošku ubylo, jindy ale i trochu přibylo. Nic to ale
nezměnilo na výsledku, a snad i kritici uznali snahu všech
účinkujících. Antonín Jedlička
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Kulturní dění v kostelech otnické farnosti je bohaté.
Každým rokem se v nich něco děje. Nejprve se zmíním o tra-
dičním Vánočním koncertě, který se koná každoročně v lednu
ke konci doby vánoční a následně o mších, které doprovází
zpěvem jak Velký chrámový sbor, tak i Schola.

Vánoční koncert
Každoročně pořádá tento koncert Dětský domov LILA.

Tento rok to bylo po patnácté. Na uskutečnění tohoto koncer-
tu se také zúčastňuje ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu

z Brna a chrámové sbory ze Starého Lískovce a ze Střelic,
které vede sbormistr Pavel Hamřík, jež je zároveň ředitelem
ZUŠ. Letos, dne 7. ledna 2007, přijel autobus plně obsazený

K+M+B 2007
Již po páté se v naší obci uskutečnila tříkrálová sbírka pořá-

daná sdružením České katolické charity. V prvních dvou letech
chodili dobrovolníci s kasičkami přímo k vašim dveřím. V dal-
ších letech i letos byly pokladničky umístěny ve třech  obcho-

dech s potravinami a v kostele. Vybraná částka činila 
10 953 Kč. Peníze budou opět využity přímo v našem regionu.

Jménem Charity děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na
dobrou věc. Není důležité kolik peněz se vybralo, jako spíš to,
že se sbírka opět uskutečnila. Ale přesto doufáme, že příští rok
budou otnickými ulicemi opět chodit Tři králové od domu
k domu. Emílie Buchtová

Hudba lidu i dětem
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V jednom novinovém článku bylo na
začátku zamyšlení toto: „Dopisy
reklamního charakteru odhazuji zpravi-
dla rovnou do koše. Možná bych v tom
měl být více pozorný, protože se mi již
stalo, že jsem omylem
vyhodil fakturu nebo
úřední dopis. Poznal
jsem to až tehdy, když jsem dostal upo-
mínku. Za několik dní budou Velikonoce.
Taky se hlásí reklamou, na kterou však
už příliš nedbáme. V každodenním chva-
tu míjíme kuřátka a králíčky, pomlázky
i kraslice. Snad nám jen připomenou, že
bude více volna a tedy i více nákupů. Už
to nebude ta křečovitá posedlost předvá-

noční doby, spíše jen oprávněná starost
o denní zásobování rodiny ve volných
dnech.“

My jsme už také prožili ostatky -
masopust, pochování basy. Při takovém

p r ů v o d u
masek ves-
nicí potká-

váme dospělé i děti. Tradice se předává,
žije. A je i dobře, když mají děti od rodi-
čů nebo i ve škole příležitost dozvědět
se, slyšet o těchto zvycích něco víc.
Nebo i to, proč jsou ostatky právě před
Popeleční středou, proč ta je 40 dní před
velikonočními svátky a podobně.
Vlastně potom tyto obyčeje, zvyky

nějak zapadají, patří do prožívání celého
roku. Křesťané si v těchto dnech a týd-
nech rádi připomínají, že Židé vyšli
z otroctví v Egyptě, čtyřicet let putovali
pouští do zaslíbené země. Kristus, než
začal svou veřejnou činnost, postil se
čtyřicet dní a nocí.

Velikonoce zapadají do období krás-
ného - začíná jaro.

Je to také symbol něčeho nového. I to
může mít souvislost s tím, co nám nějak
napovídá tak zvané „třídenní“ - Zelený
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a pak
Boží hod velikonoční. To už sice patří
jinam, než do tohoto článku. Přeji nám,
že se chceme a umíme zastavit, třeba při
ostatcích, v době 40 dní před velikonoč-
ními svátky i při nich.

Páter Pavel Buchta

��  Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ��

Před Velikonocemi

ROZHLAS A TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV

ŠPATNÝ POSLUCHAČ MÁLO KDY SLYŠÍ DOBRÉ KÁZÁNÍ
Zúčastnili jsme se setkání KAPRŮ (Kamarádi Proglasu); to

jsou pomocníci rádia Proglas. 
V Brně na Barvičově ulici ve velkém sále se sešlo přes 300

pomocníků křesťanského rádia Proglas, z celé naší republiky.
Rádio Proglas může vysílat jen za podpory posluchačů. Má
přes 21 000 členů a tisíce příznivců, poslouchá ho čím dál víc
lidí, hlavně starších a nemocných, kteří alespoň tímto způso-
bem dostávají duchovní podporu. Příspěvek není povinný ani

jeho výše. Můžete si ho naladit na 107,5 MHZ. Také televiz-
ní program NOE, jenž vysílá ostravské studio a můžete si jej
naladit na naší kabelovce, je na tom finančně stejně. Zatím
může vysílat jen několik hodin denně, ale postupně by chtěla
své vysílání rozšířit. Kdo by měl zájem o tom vědět víc, jsme
ochotni podat bližší informace.

Manželé Mezuláníkovi,
Boženy Němcové 339

malí i mladí hasiči
Zájemci o členství v hasičském oddílu
(věková kategorie 7−14 let a 15−18 let)

hlaste se u Kristýny Kadlecové, Dědina 180.
Pravidelné schůzky „otnického hasiče“ se

konají v sobotu od 15.00 hodin,
možnost výletů, účast na závodech.

HLEDAJÍ SE

VELIKONOČNÍ ZAJÍCI
Josef Brukner

Cestou kolem vesnice,
potkal jsem tři zajíce.
Hodil jsem je do košíka,
vypili mi hrnek mlíka,
hodil jsem je do džbánu,
vypili mi smetanu,
hodil jsem je do komína,
vypili mi soudek vína,
hodil jsem je do ohníčka,
snesli mi tu tři vajíčka.
Červeno-modro-zelená,
zaječím fousem barvená.

(francouzská)

Občanské sdružení Otnický SAD vyhlašuje půlroční soutěž 

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

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

Průběžně bude hodnotící komise chodit po obci a zajímavou rozkvetlou
nádheru fotografovat. Svou kvetoucí nádheru můžete sami fotografovat,
označenou fotografii přinést nejpozději 30. září 2007 do centra volného
času. Na konci září komise vybere a ocení ty nejlepší.
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DĚTI DĚTEM
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Omalovánky pro nejmenší
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Noví občánci Otnic

narození v roce 2006
Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí a veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.  
Celý život bez nesnází,
ať ho úspěch doprovází.

Pavlovec František Dědina
Fortelná Zuzana Pančava
Kylián Nikolas Chaloupky
Vokřál Tomáš Chaloupky
Kalouda Jindřich Dědina
Odehnalová Mirka Za Drahy
Jelínková Tereza Květná 
Skalák Filip Školní

Přestože měří jen pár centimetrů a váží jen pár kilo,
jsou pro každého tím největším pokladem na světě.

Vše nejlepší k narození potomka.
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Lattenberg Jiří - 90 let, Dědina

Dobšák Cyril - 92 let, Dědina

Sňatky
v roce 2006
Našli jste jeden druhého 
a pocítili štěstí, které přichází,
když dva životy spojí láska.
Kéž se nic z těchto krásných chvil nevytratí.

Evženie Jadrná Otnice     
Karel Jurda Řícmanice 10. 6. 2006

Pavlína Brtníková Otnice  
Marek Matoušek Otnice 10. 6. 2006

Miroslava Šindlerová Otnice 
Michal Žoček Otnice  22. 7. 2006

Hana Šťovíčková Otnice  
David Gottwald Otnice 26. 8. 2006

Ivona Kadérková Velké Hostěrádky
Pavel Pažebřuch Otnice 9. 9. 2006

Dana Kubálková Milešovice
Aleš Roček Otnice 30. 9. 2006

Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.

Občané, kteří nás
v roce 2006 opustili
„Těžké je každé loučení,
když drahý s očí schází,
nejtěžší je však to poslední,
když zpátky nepřichází.“

Leukertová Marie 85 roků DD Nové Hvězdlice 
Doležalová Zdeňka 74 roků Dědina
Muric Jaroslav 82 roků Chaloupky 
Kosík František 76 roků Milešovská
Chudáček Stanislav 78 roků DD Újezd u Brna
Václavek Oldřich 77 roků Školní 
Šebestová Jarmila 85 roků Pančava
Kunová Marie 78 roků Chaloupky
Daňhelkov Jarmila 85 roků Jiřetín pod Bukovou 
Žiška Josef 75 roků Milešovská
Heřmanská Aloisie 94 roků Pančava
Jadrná Anna 80 roků Milešovská 
Kosík Josef 81 roků Dědina 
Špaňel Jan 68 roků Chaloupky
Horáková Josefa 78 roků Těšany
Kosík Jindřich 79 roků B. Němcové   
Kuchtová Františka 85 roků Pančava
Kalouda František 79 roků Na Konci
Hoffmann Jan 72 roků U Parku 

„Tu zůstanou jen vzpomínky, mnohdy i slza spadne,
láska a vzpomínka na Vás nikdy neuvadne.“

Oslavenci životního jubilea
za I. pololetí 2007
Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček.
Každá z nich ať přinese Vám jedno z našich přáníček.
Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky.
Ať je Vaše srdce vždycky mladé, hodně přátel, žádné vrásky.

Pavlovcová Drahomíra 81 roků
Řehůřková Růžena 86 roků
Březová Josefa 92 roků
Kramářová Marie 81 roků
Dřínovský Rostislav 86 roků
Jelínková Emilie 82 roků
Hofmanová Libuše 81 roků
Dobšáková Jiřina 86 roků
Zugárková Jenovéfa 87 roků
Mezuláníková Františka 82 roků
Muricová Vojtěška 81 roků

Radostné a krásné jako je Váš den,
přejeme mnoho dalších let.

Blahopřejeme! Výbor sociálně zdravotní
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Vás všechny srdečně zve na již 8. výstavu vín s ochutnává-
ním. Výstava se koná tradičně v neděli Velikonoční 8. dubna
2007 od 10 hodin v sále dělnického domu v Otnicích.

Připravena je fonotéka našich vín a vín z okolí, občerstvení
a cimbálová muzika Habáni z Mutěnic.       Zvou pořadatelé!

Staré legendy o víně a révě. Zvěsti a zmínky o révě a jejím
sladkém daru - hroznech a víně provázejí věrně celý kulturní
vývoj lidstva od šerého dávnověku. Již dlouho předtím, než
praotec Noe stal se vinařem a poznal sám na sobě opojné
účinky vína, byla réva a víno nezbytným průvodcem všech
civilizací. Je zajímavé, že téměř u všech národů nacházíme
víno v úzkém spojení s náboženstvím, a to v nejrůznějším
smyslu. Obětování vína bylo u velké většiny výrazem nejcen-
nějšího daru, který bylo možno bohům předložit. Je to součas-
ně důkaz, že réva a víno byly vždy něčím zvláštním, čím bylo
možno zajistit si i přízeň bohů. Nejlepším dokladem této váž-
nosti je samo Písmo svaté, jež obsahuje tolik citátů o víně
a révě, že možno je nazvati přímo učebnicí vinařství. Je lehce
pochopitelné, že tato zvláštní vážnost révy a vína stala se pod-
kladem mnohých legend všech  národů, znajících  kulturu révy.

Přečtěte si některé z nich a posuďte sami, že naučení v nich
obsažená, platí i dnes. Začneme praotcem vinařů - Noem, který
byl první z lidí, kteří pěstovali révu. Když se to dověděl ďábel,
přišel k němu a tázal se, co chce pěstovat. - Noe mu odpověděl:
„Sladké jsou plody révy vinné, ať čerstvé či sušené. Z nich se
získá víno, jež potěší lidská srdce.“ - To se ovšem satanovi nelí-
bilo, a proto se nabídl Noemu, že budou pracovat společně.
Noe tuto léčku ovšem neprohlédl a návrh satanův přijal. Avšak
co učinil ďábel? - Přivedl ovci a zabil ji pod révou, pak přive-
dl lva a jeho krví taktéž napojil zemi pod révovým keřem. Pak
přivedl ještě opici a také tuto pod révou usmrtil.

Konečně přivedl prase a také jeho krev vyprýštila na zemi,
kolem révových keřů. Jakmile réva dozrála a přinesla plody,
objevily se účinky. Víno nabylo vlastnosti zabitých zvířat.
Dříve než člověk okusí vína, je nevědoucí jako krotké jehně
nebo jako ovce, jež jde bez hlesu i na smrt. Vypije-li však dvě
sklenky, stane se silným a odvážným jako lev a říká o sobě -
nikdo se mi nevyrovná. Pije-li však dále, opije se, skáče, točí se
a tančí jako opice, mluví nesmysly, pošklebuje se kdekomu
a neví, co dělá. A vypije-li příliš mnoho vína, přes míru, zne-

Sdružení vinařů z Otnic

Jako každoročně byla v souladu se zákonem 449/2001 Sb.
o myslivosti a Stanovami honebního společenstva, honebním
starostou panem Brtníkem z Lovčiček, svolána valná hroma-
da Honebního společenstva Otnice pro obce a katastrální
území Lovčičky, Milešovice a Otnice. Po schválení výsledků
finančního hospodaření rozhodla valná hromada o poskytnutí
sponzorských darů mateřským školám, resp. oddělení
Mateřských škol Lovčičky, Milešovce a Otnice na poznávací,
kulturní a sportovní činnost dle uvážení ředitelek škol.

Mateřská škola v Lovčičkách obdrží 4 600 Kč, ZŠ, odděle-
ní Mateřské školy v Milešovicích obdrží 5 600 Kč a ZŠ, oddě-
lení Mateřské školy v Otnicích obdrží 9 000 Kč.

JUDr. Ludmila Nehybová

Aranžování květin

Po dvou velmi úspěšných ukázkách aranžování květin
v Otnicích a v Újezdě u Brna připravují naši zahrádkáři dne
27. března 2007 v 18 hodin další akci, tentokráte v sále děl-
nického domu v Otnicích.

Aranžovat a předvádět své výtvory bude paní Iva Černá
a pan Jaromír Kokeš na téma Velikonoce - svátky jara. Na pro-
dej budou hotové výrobky a různé doplňky k aranžování.

Na vaši účast se těší pořadatelé. Antonie Bočková

čistí svůj zevnějšek a válí se v loužích jako ono nečisté zvíře,
a to vše se přihodilo Noemovi, spravedlivému mezi lidmi. Oč
spíše se to může přihodit nám ostatním.

Ještě jiná legenda vypráví, jak víno nabylo svých nejvzác-
nějších vlastností. Mladý bůh Dionýsos putoval jednou na ost-
rov Naxos v Řecku. Znaven žárem sluncem ve vyprahlém kraji,
ulehl na zemi, aby si odpočal, když tu maličká bylinka u jeho
nohou upoutala jeho pozornost. Zalíbila se mu, a proto ji vzal
s sebou, když se vydal na další cestu. Ale horko bylo přílišné
a rostlinka, vytržená ze země, vůčihledně vadla. Hledal tedy
Dionýsos kousek stínu pro ni, až našel na cestě malou, dutou
ptačí kůstku a do ní vložil bylinku. Poněvadž však jeho ruka
byla božská, bylinka počala rychle růst spodem i horem
z úkrytu kosti a potřebovala brzy nového stínu. Hledal tedy
mladý Dionýsos znovu, až našel kus duté kosti lví, a do ní rost-
linku strčil. A ta zase rostla a pak zase vadla, a tak mu nezby-
lo, než vyhrabat někde pořádnou kost ze silného oslího hnátu
a do ní vyrůstající rostlinku zasadit, nebylo ji možno již vytáh-
nout, ježto prorostla pevně všemi třemi kostmi. Nezbylo tedy,
než ji vysadit i s kostmi. A když zanedlouho dorostla a přine-
sla zlatožluté hrozny, ukázala se podivná věc. Plody nesly
stopy všech tří kostí, z nichž vyrostly. Zprvu, když se lidé napi-
li jejich šťávy, cvrlikali jako ptáčci, byli veselí a bezstarostní.
Jakmile se napili více, dostali sílu a bojechtivost lva. Ale byla-
li žízeň velká a lidé pili dál, zbyly jim jen vlastnosti osla. To
budiž na věčné časy k výstraze všem neopatrným pitelům.

Honební společenstvo Otnice
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Akce skupiny Rytíři Země moravské v roce 2006
Velká Bystřice, Lovčičky, Slatina, Zřícenina Zubštejn,

Jihlava, Otnice, Rosice, Kunštát, Žabovřesky, Těšany.
Naše webové stránky, na kterých nás najdete: rzm.mysteria.cz

V letošním roce pro vás
uspořádáme bitvu v Otnicích již

2. června 2007.

Po bitvě se budou konat
soutěže pro děti i dospělé

a také na vás čeká
bohatá tombola.

Večer bude táborák
s hudbou 70 let.

Občerstvení zajištěno!

Těší se Rytíři Země moravské

Velká Bystřice

Zřícenina Zubštejn

Otnice

Rosice

KunštátTěšany
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Občanské sdružení Otnický SAD
Naše cíle se nám daří plnit díky dobrovolníkům (studentům

i rodičům), kteří nám s provozem centra volného času pomá-
hají, díky podpoře obce a především díky dětem, jež svou
účastí oceňují veškeré pořádané aktivity. Zkratka SAD - spo-
lek aktivních dětí je tedy (alespoň prozatím) výstižný. 

Na sklonku minulého roku se nám podařily zorganizovat
dvě zajímavé akce, zájezd do vánoční Vídně a tvoření advent-
ních věnců. Obou akcí se zúčastnili nejen žáci ze základní
školy, ale i maminky a babičky. (Více se dočtete na str. 10
v Ohlédnutí za vánočním časem, kde jsou obě akce nastíněny
přímými účastnicemi.)

I letos už má sdružení za sebou několik volnočasových akti-
vit. Tradiční maškarní ples pro děti, zájezd na výstavu hraček,
Den plný her a další.

1. února 2007 mohl přijít každý i z řad veřejnosti v rámci
Dne otevřených dveří. Dopoledne centrum volného času
postupně navštívily čtyři třídy prvního stupně ZŠ v doprovo-

du svých třídních učitelek. Žáci, kteří zde navštěvují zájmové
kroužky (turistický, rytmiku, šachový či dětskou dílničku), tak
nezasvěceným rádi vše ukázali a společně si zahráli různé
deskové a stolní hry. Jistě to bylo pro všechny děti příjemné
zpestření všedního dopoledne, kdy svou mysl při hrách muse-
ly podobně namáhat jako u tabule, či v lavici. Odpoledne pak
centrum navštívili ti, jenž se z časových či jiných důvodů do
centra zatím nepodívali. Maminky přinesly další hračky, které
doma již jejich ratolesti nepotřebují. A tak má místnost pro
nejmenší v inventáři o panenky, plyšová zvířátka a kostky
více. Za všechny děti jim moc děkujeme. Poděkovat musíme
i mamince Andree Kašpaříkové a její dceři Elišce, které se bez
váhání chopily vysavačů a v závěru Dne otevřených dveří
pomohly organizátorům s úklidem.

Příchozí s sebou přinášeli spoustu sáčků a krabic plných
barevných vršků od PET lahví, které nasbírali v rámci akce
„Zelenou přírodě, knihy nevidomým“. Tuto akci v Otnicích
pořádá Občanské sdružení Otnický SAD od konce října.
Pomáhá a podporuje tak Knihovnu Karla Dvořáčka ve
Vyškově, jež je organizátorem této sbírky. Naše sdružení ode-
vzdalo začátkem ledna 70 kg, což Zdeňka Adlerová z vyškov-
ské knihovny ocenila 8. 1. 2007 slovy: „Doposud jsme vybra-
li 270 kg, získali tak 1 350,- Kč a nakoupili první audioknihy,
které budou od příštího týdne k dispozici „čtenářům“. Váš
příspěvek bude významný! Díky.“

Po Dnu otevřených dveří, kdy se opět naplnily čtyři igelito-
vé pytle, odvezl pan starosta do Vyškova dalších 65 kg.
Velkou zásluhu na sběru vršků má 1. stupeň místní základní
školy. Všem patří velké díky a připomenutí: jen tak dále, sbír-
ka pokračuje.

20. února 2007 jste se s námi mohli vypravit do brněnského
muzea na výstavu hraček. Speciální autobus dopravil necelé
tři desítky zájemců do prostor Moravského zemského muzea,
kde si vyhráli malí i velcí. Starší děti ocenily Člověče, nezlob
se v životní velikosti, chůzi na chůdách a velké dřevěné kost-
ky. Ostatní vyzkoušeli různé druhy stavebnic a skládaček.
Po dvou hodinách se nikomu nechtělo odjíždět.Den otevřených dveří

Účastníci zájezdu na výstavu hraček



Vodní svět
Věřili byste tomu, že se dá za jedno odpoledne proplout

všemi oceány, moři, jezery, rybníky, potoky a potůčky?
Kdo s námi v sobotu 27. ledna 2007 zvedl kotvy a vydal se

na dobrodružnou plavbu do vodního světa, ví, že to možné je.
A tak na palubě nemohli chybět piráti a námořníci, vodníci
a hastrmánci, rusalky a vodní víly, plavkyně a plavci, rybáři
a potápěči, rybičky, želvičky, žabičky, medúza a chobotnice
a také samotný Neptun, vládce všech moří a oceánů.

Lahvovou poštou připlouvaly důležité úkoly a vzkazy: Kdy
máme naložit zásoby
a vyrazit na dalekou
cestu. Co dělat, když
se naše loď dostane
na mělčinu. Jak
zachránit tonoucího.
Museli jsme dávat
pozor na žraloky!
Všechny plavecké
styly jsme si procvi-
čili s ostatkovým
medvědem, který ani
letos nemohl chybět.
I přes velké množství
loupeživých pirátů
jsme ochránili tom-
bolu, která i letos byla velmi bohatá. Vždyť v ní byla i mořská
panna, byť celá z marcipánu. 

Za to, že jsme se na plese cítili opravdu jako ve vodě musí-
me poděkovat tvůr-
cům krásné výzdoby.
Autory všech rybi-
ček byly děti ze
Speciální základní
a mateřské školy při
domově Lila a děti ze
Základní a Mateřské
školy Otnice, jim
a jejím paním učitel-
kám ještě jednou
moc děkujeme.

Nikdo se neutopil,
neměl mořskou
nemoc ani kurděje,

a tak nezbývá než stáhnout plachty a spustit kotvu a vodác-
kým pozdravem AHOJ! se s vámi ještě jednou rozloučit.

Z maškarního plesu jsme získali 8 022 Kč. Peníze budou
použity na činnost Občanského sdružení Otnický SAD. Na
závěr patří tedy poděkování vám všem, kteří jste přišli a pře-
devším všem sponzorům:

Mysliveckému sdružení Hubert Otnice, Sdružení vinařů
z Otnic, otnickým zahrádkářům, Dětskému domovu
LILA, Rostěnicím a.s., Betonu Brož, České poště, Čalou-
nictví Kaloudovi, Papír - hračky paní Matouškové,
Cukrárně u Žbánků, Potravinám u Fialů, Stavebninám
Prima, Potravinám pana Jochýmka, Pohostinství
Levákovi, Smíšenému zboží paní Prosové, Kovovýrobě
Miroslava Tichého, Průmyslovému zboží Holub, Stolařství
Roberta Rafaje, Květinářství paní Urbanové, Ovoce
a zelenina paní Ziemniokové, panu Jiřímu Klementovi,
paní Marcele Smolkové a panu Miloslavu Ondrovi.

Dana Sekaninová
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V únoru jsme také
při našem sdružení
založili Herní klub
Mensy ČR. Dostali
jsme k užívání spole-
čenské hry např. Cink!
Junior, Království her,
Cejch zlodějů, Atlantic
City, karetní hry na
rozvoj logiky. Všechny
hry tak obohatí stolní
a deskové hry Sadu. Ve
volném odpoledni tak
mohou děti bystřit
rozum a rozvíjet myš-
lení při nových zajíma-
vých hrách.

Na seznámení jsme v pátek 23. února 2007 uspořádali Den
plný her. Soutěžilo se o 106! Nejúspěšnější byla Michaela
Kašpaříková ve hře Cink! Junior za mladší kategorii, ve star-
ší kategorii Simona Navrátilová a v dámě pak Miroslava
Stejskalová. Centrum volného času jsme zařídili pro všechny
a máme radost, že jej s pedagogickým doprovodem využily
děti místní mateřské školy i děti z Dětského domova Lila.

A na co se můžete těšit? V březnu na zájezd do divadla
Radost, na tra-
diční lampió-
nový průvod,
v dubnu na
zájezd do ter-
málních lázní,
v květnu na
k o l e č k o v é
o d p o l e d n e
a na exkurzi
do dětského
oddělení vyš-
kovské kni-
hovny a spous-
tu dalších akcí.
Stačí jen pra-
videlně sledo-
vat informační
nástěnku před
poštou.
D. Kovaříková

Na výstavě hraček

Den plný her - nejmladší soutěžící

Den plný her - mladší kategorie
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Jak pečou chléb děti
mateřské školy

V úterý 6. února 2007 navštívila otnickou mateřskou školu
pracovnice DDM ve Vyškově, aby našim malým děvčatům
a chlapcům přiblížila cestu chleba až na stůl. Zdá se to být téma
jednoduché až obyčejné, ale opak je pravdou. Jen málokteré
z dětí přesně ví, jak takový dobrý chléb, křupavý rohlík či sladký
koláč vznikne a jakou cestu urazí ve výrobním procesu, než si na
něm můžeme pochutnat. A tak jsme se s dětmi pod dohledem
paní lektorky pustily společně do práce. Jen co jsme nakoukly do
pekařství, byly jsme pekařkou, pod záminkou, že její pomocník
onemocněl, vtaženi do díla. Nezbylo než vyhrnout si rukávy
a začít „tvrdě“ pracovat. Každý z nás dostal kousek nakynutého
těsta k dalšímu zpracování, a tak jsme pilně na pomoučněných
stolech hnětly ty svoje malé bochánky. Když jsme utvořily malý
baculatý chlebíček, potřely jsme ho vodou a vpravily do těsta
semínka sezamu, dýně a ořechů. Paní pekařka znalým okem
zkontrolovala kvalitu bochníčku - šišaté se musely poopravit
a poté následovalo jejich pokládání na plechy vyložené pečícím
papírem a samotné pečení. A protože jsme byly pilní, takových
plechů jsme musely upéci celkem pět.

Během pečení jsme měly dost času, a tak si děti mohly zkusit
zahrát pohádku „Kuřátko a obilí“. Také jsme si prohlédly obrazo-
vý materiál „Jak se peče chleba“ - od zrníčka ke chlebíčku. Děti
pro zábavu vytřídily semínka obilí od hrachu a čočky, učily se
rozpoznávat pšenici, žito, ječmen a oves. A už voněly první chle-
bíčky vytažené z trouby. Vypadaly úžasně! Však také všechny
děti byly úžasně bílé od mouky. Ale radost v jejich očích, když si
domů odnášely každý svůj bochníček celozrnného chleba, stála
za to nemalé úsilí. Dagmar Urbánková

JAKO V PECI
Josef Brukner

Sluníčko peč,
ať je plná pec,
plná pícka pirohů,
z mouky másla, tvarohu.

(ruská)

Poděkování dětí MŠ Otnice členům
Honebního společenství v Otnicích

Děkujme členům Honebního společenství v Otnicích za
finanční dar pro naše děti. Velmi si tohoto daru vážíme a touto
cestou děkujeme za tak vysokou částku. Poskytnuté prostřed-
ky použijeme na vybavení zahrady pro zdokonalení pohybo-
vých dovedností dětí.        Děkují děti a učitelky mateřské školy

1. třída 16 žáků 10 chlapců, 6 dívek
Počet vyznamenání: 16
Průměrná známka třídy: 1

2. třída 22 žáků 9 chlapců, 13 dívek
Počet vyznamenání: 22
Průměrná známka třídy: 1,032

3. třída 19 žáků 9 chlapců, 10 dívek
Počet vyznamenání: 17
Průměrná známka třídy: 1,151

4. třída 19 žáků 8 chlapců, 11 dívek
Počet vyznamenání: 14
Průměrná známka třídy: 1,292

5. třída 32 žáků 20 chlapců, 12 dívek
Počet vyznamenání: 21
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,549

6.A 18 žáků 6 chlapců, 12 dívek
Počet vyznamenání: 10
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,591

6.B 16 žáků 6 chlapců, 10 dívek
Počet vyznamenání: 7
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,580

7.A 18 žáků 7 chlapců, 11 dívek
Počet vyznamenání: 6
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,794

7.B 18 žáků 10 chlapců, 8 dívek
Počet vyznamenání: 6
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,844

8.A 20 žáků 10 chlapců, 10 dívek
Počet vyznamenání: 7
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,703

8.B 18 žáků 9 chlapců, 9 dívek
Počet vyznamenání: 5
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,802

9.A 23 žáků 10 chlapců, 13 dívek
Počet vyznamenání: 9
Počet s nedostatečnou: 1
Průměrná známka třídy: 1,778

9.B 21 žáků 10 chlapců, 11 dívek
Počet vyznamenání: 5
Průměrná známka třídy: 1,883

Mgr. Hana Krautová, ředitelka

Hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků žáků
ZŠ Otnice za 1. pololetí školního roku 2006/2007

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA



Stolní tenis má v Otnicích dlouhou tradici, v příštím roce
oslaví již 50 let. Směle můžeme konstatovat, že letošní sezó-
na patří k těm nejlepším v historii, snad dosáhne úplně na
samý vrchol. Toto budeme moci posoudit na konci března, po
dohrání celé sezóny.

Již nyní můžeme v probíhající sezóně vyzvednout dostatek
výsledků, které zaslouží uznání. Začneme žákovskou katego-
rií. V měsíci říjnu získal Jaroslav Bubla 3. místo v kategorii
mladších žáků na okresním přeboru. V listopadu vylepšil toto
umístění Michal Svoboda na okresním přeboru starších žáků
na 2. místo. Dobrá forma žáků gradovala na okresním přebo-
ru starších žáků v družstvech. Kvarteto ve složení Svoboda
Michal, Rafaj Zdeněk, Žilka David a Žiška Lukáš získalo
titul přeborníka okresu a v měsíci březnu pojede bojovat na
krajské přebory. Tréninky žáků vedu osobně a musím hodno-
tit přístup většiny mladých hráčů velmi pozitivně. Je vidět
snaha a zájem se zlepšovat. Pokud nepoleví, ba právě naopak,
pak má otnický stolní tenis dobrou perspektivu.

V seniorské kategorii máme již několik let 3 mužstva.
Otnice „C“ hraje ve složení Jaroslav Salajka st., (nepostrada-
telná opora mužstva), Pavel Kalouda, Martin a Josef
Heřmanští. Toto mužstvo hraje první sezónu  okresní soutěž I,
což je druhá nejvyšší okresní soutěž ve čtyřbodové stupnici.
Jednoznačnou snahou tohoto mužstva je udržení v soutěži.

Otnice „B“ hraje ve složení Jaromír Vojáček, Jaroslav
Bubla, Zdeněk Rafaj a Jaroslav Salajka ml. Již několik let
hraje stabilně v nejvyšší okresní soutěži - okresním přeboru.
Probíhající sezona je pro „B“ tým nejúspěšnější ve své histo-
rii, protože zatím stále bojuje o 2. místo zaručující možnost
hrát kvalifikaci o postup do krajské soutěže.

Třešničkou na dortu jsou ovšem výkony našeho „A“ muž-
stva. Toto hraje ve složení Filip Horák, Marek Šebeček, Jan
Kalouda a Antonín Šebeček. Zatím zcela suverénně kraluje
okresnímu přeboru a je již jednou nohou v krajské soutěži.
Toto mužstvo již v předcházejících 2 letech vybojovalo titul
přeborník okresu, ovšem v kvalifikaci o postup do kraje neu-
spělo. Letos do kraje postupuje vítěz přímo, tak očekáváme na
konci sezony historický postup. Byl by to asi ten nejhezčí
možný dárek k padesátinám stolního tenisu v Otnicích v příš-
tím roce. Jaroslav Bubla
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Na podzim začali naši hernu navštěvovat otničtí školáci.
Přes zimu z nich vydrželo „sedm statečných“, kteří pilně tré-
nují a dělají slušné pokroky. Pro ně jsme zorganizovali 
28. prosince 2006 vánoční turnaj. 

U tohoto turnaje bych se chtěl pozastavit, protože i u mla-
dých hráčů se projevily zásady fair play, ke kterým by měl
kulečník také vychovávat. 

Ve vyrovnané finálové partii udělal Tomáš Dobrovolný neú-
myslnou chybu, kterou rozhodčí přehlédl a neohlásil, a pře-
stože mohl Tomáš pokračovat ve hře, po upozornění protihrá-
če se sportovně vzdal pokračování a tím toto finále prohrál
o jeden jediný karambol. Takže vítězem turnaje se stal Jirka
Šmerda, který byl v té době naším nejmladším klubovým hrá-
čem. Jaké však bylo naše překvapení, když druhý den nám
volal vítěz Jirka, že vítězem není, protože si uvědomil, že roz-
hodčí Tomášovi při jeho chybě zapomněl napsat regulérní
karambol, takže utkání vlastně skončilo nerozhodně a že vrátí
pohár vítěze. Za tento džentlmenský přístup obou hráčů jsme
se rozhodli vyhlásit za vítěze oba, a tak dostal pohár i Tomáš.
Za toto bychom chtěli oběma hráčům veřejně poděkovat
a věříme, že budou vzorem i ostatním.

Další, předsilvestrovský, turnaj o putovní pohár, kterého se
zúčastnilo 12 hráčů, jsme uspořádali 30. prosince 2006.
V tomto klání zvítězil Jaroslav Ocásek, současný předseda
kulečníkového klubu.

Do soutěžních utkání této sezony se zapojil už i Ivo Smolka,
náš první odchovanec a člen z líhně otnických školáků a na
nováčka předvedl solidní výkon.

V současné době jsou naše družstva v tabulkách na těchto
místech:

A mužstvo - 1. tř. 5. místo,
B mužstvo - 3. tř. 3. místo,
C mužstvo - 4. tř. 7. místo
Do konce letošní sezony čeká výše zmíněná družstva ještě

5 soutěžních zápasů. Začátkem dubna se v naší herně uskuteč-
ní turnaje oblastních přeborů, do kterých byli nominováni nej-
lepší hráči všech tří našich družstev. 

Z pověření předsedy Kulečníkového klubu TJ Sokol Otnice
Zdeněk Procházka

Dne 9. července 2006 jsme zahájili činnost kulečníkového
oddílu Sokol Otnice exhibicí mnohonásobného mistra repub-
liky Zoltána Kováče a otevřením našeho kulečníkového sálu
pro hráče oddílu i pro zájemce z řad veřejnosti.

Po opravdu horkém zahřívacím kole měsíčního působení
jsme koncem srpna uspořádali prázdninový turnaj, kterého se
zúčastnilo 15 hráčů, kromě našich hráčů i 6 hráčů neorganizo-
vaných. V turnaji zvítězil pěkným výkonem otnický Petr
Hoffman.

ÚSPĚŠNÝ ROK
STOLNÍHO TENISU

Činnost kulečníkového oddílu
po třech čtvrtinách sezony

SPORTOVNÍ OKÉNKO
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Zpráva za amaterský oddíl florbalu
Jsme malý amaterský florbalový oddíl, který se schází pra-

videlně každou neděli od 17,00 - 19,00 hod. v tělocvičně ZŠ
a to proto, abychom si dobře zaběhali a protáhli si svá těla.

To, že tělocvična není moc velká, nám tak nevadí, ale to, že
je nás malý počet. Už se nám stalo i několikrát, že jsme muse-
li pro malou účast naše sportování vzdát a to je škoda! Proto
bychom chtěli pozvat každého, kdo má rád pohyb, k posílení
našich řad. Na věku nezáleží!

Za „florbalisty“ Vyvadil Josef

Asfaltové hřiště na zodpovědnost dostala TJ Sokol.
Správcem sportovního areálu včetně asfaltového hřiště se stal
pan Daňhel. Obec plní sliby a snaží se v rámci svých možnos-
tí zajistit bezpečnost. Počátkem ledna obecní pracovníci umís-
tili na vstupní chodník železné bezpečnostní konstrukce. Ty
zabraňují nepozorným cyklistům náhlému vjezdu do vozovky.
Umístění provozního řádu je nasnadě. Je nutné, aby návštěvní-
ci hřiště dodržovali jistá pravidla, která by zabránila především
ničení a devastaci hřiště. Výbor pro mládež a tělovýchovu

Výroční schůze TJ Sokol Otnice
V pátek 23. února 2007 se v sále hostince U Marků konala

výroční schůze místní Tělovýchovné jednoty Sokol Otnice.
Kdo z členů nepřišel včas, jen velmi těžko hledal místo k seze-
ní ve  zcela zaplněném sále. Před zahájením programu schůze
proběhl slavnostní akt - gratulace dlouholetým členům
k významným životním jubileím. Prvním oslavencem byla
paní Marta Lorencová. Patří mezi stále velmi aktivní sportov-
kyně a dlouhá léta byla členkou výboru TJ. Také František
Vašík, který oslavil 75 let, patřil dlouhá léta mezi nejlepší
otnické fotbalisty, obětavého člena výboru TJ, ochotného vždy
pomoci a především také dlouho předsedy TJ Sokol Otnice.
Silný potlesk byl oceněním jejich činnosti pro TJ Sokol.

Potom již Jiří Valián zahájil program výroční schůze. Po
schválení programu schůze a volbě návrhové komise došlo na
kontrolu usnesení z loňské výroční schůze. Až na malou drob-
nost byly všechny úkoly splněny. Poté následovala zpráva
předsedy TJ Marka Šebečka o činnosti TJ za uplynulý rok.

Mezi nejvýznamnější události patří změna sídla a adresy TJ
Sokol Otnice, rozšíření TJ o další sportovní oddíl - kulečníko-
vý, vybudování zcela nové kulečníkové herny a konání první-
ho zimního fotbalového turnaje na novém fotbalovém hřišti.
Ve svém vystoupení poděkoval všem, kteří pracují pro tělový-
chovnou jednotu a pomáhají organizovat všechny sportovní
i společenské akce. 

Následovala vystoupení vedoucích jednotlivých oddílů, kteří
seznámili přítomné s činností v oddílech kopané, stolního teni-
su, tenisu, kulečníku, cvičení rodičů s dětmi a asociací sport
pro všechny. Úspěšný rok má za sebou největší oddíl v rámci
TJ - kopaná. Žáci vedou bez ztráty bodu tabulku. Dorost
postoupil do krajské soutěže a odehrál velmi dobrý podzim.
„A“ mužstvo splnilo cíl loňského roku - záchrana v okresním
přeboru. Po kvalitním podzimu si nasadilo vysokou laťku -
vyhrát v jarní sezóně okresní přebor. Pěkná proměna.

Neméně  úspěšný rok absolvoval oddíl stolního tenisu. Žáci
získali titul přeborník okresu v družstvech starších žáků. „A“
mužstvo získalo vítězství v okresním přeboru v sezóně
2005/2006 a také v letošní probíhající soutěži suverénně kra-
luje tabulce a získaný titul bude znamenat postup poprvé
v historii do krajské soutěže. První zpráva o činnosti kuleční-
kového oddílu v rámci TJ Sokol Otnice seznamovala přítom-
né o dobrých výsledcích svých členů a především nadějné
perspektivě tohoto sportu v Otnicích. Také ostatní zprávy zbý-
vajících oddílů jasně vypovídají o zájmu občanů Otnic se
aktivně zúčastňovat sportovního dění v obci. A těch akcí
a možností sportovat není rozhodně málo. Jen pro zajímavost
pod odbor asociace sport pro všechny patří kondiční cvičení
žen, volejbal žen, volejbal smíšená družstva, aerobic, dva
týmy florbalu a šermíři - Rytíři země moravské.

Dalším bodem valné hromady bylo schválení hospodaření
TJ za rok 2006. Zprávu přednesl dlouholetý pokladník TJ pan
Milan Heřmanský. Rozpočet dosáhl v loňském roce výše
téměř 1 mil. Kč. Hospodaření bylo za rok 2006 ziskové a jed-
nomyslně schváleno. Poté proběhla volba nových členů do
výboru TJ Sokol pro jeho rozšíření. Byl přednesen návrh na
úpravu členských a oddílových poplatků, jež byl po drobné
úpravě jasnou většinou schválen. Následovala aktivní diskuse,
která přinesla několik témat zapracovaných do usnesení valné
hromady. Schválením usnesení valné hromady byl program
schůze vyčerpán. 

Závěrem je nutno konstatovat, že aktivní činnost místní TJ
Sokol je v Otnicích kvalitní a nepostradatelnou součástí spo-

lečenského života obce. Nejen že nabízí mnoho sportovního
vyžití, ale je v posledním období i nositelem kulturních tradic.
Pod záštitou TJ Sokol jsou pořádány tradiční Aloiské hody,
podzimní babské hody, masopustová pochůzka, pochovávání
basy, či oslava Mezinárodního dne dětí. Velkou zásluhu na
tom jistě má vynikající spolupráce mezi obecním zastupitel-
stvem a TJ Sokol. Výsledkem bylo ocenění obce Otnice v loň-
ském roce modrou stuhou v celostátní soutěži za aktivní spo-
lečenský život. Nezbývá než poděkovat a popřát mnoho úspě-
chů v dalších letech. Výbor TJ Sokol Otnice
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Zima je období klidu a odpočinku, ale to neplatí o našich
fotbalistech. Od těch nejmenších až po první mužstvo pilně
trénují a naplno využívají možností umělého povrchu otnické-
ho hřiště. Jaro se blíží a dobrá zimní příprava je předpokladem
dobrých výsledků v jarní části soutěže. Všechna naše mužstva
si chtějí svoje postavení v tabulkách vylepšit a první mužstvo
si klade ten nejvyšší cíl, vyhrát soutěž.

Stejně jako loni pořádáme zimní turnaj, na kterém je přihlá-
šeno 10 družstev (včetně našeho v rámci zimní přípravy) a to:

Svatobořice - Mistřín, Šlapanice, Čáslavice (na Třebíčsku),
Hovorany, Moutnice, Dambořice, Blažovice, Velké Pavlovice.
Průběh letošní zimy je pro nás velice příznivý, tak to snad
vydrží do konce zimy už bez sněhu. 

Máme také od letoška nového správce, pana Jaromíra
Daňhela, který po několika dnech ve funkci rozpustil kuřácký
klub, který si dopřával nezbytnou cigaretku před začátkem
vyučování. Před kabinami to někdy vypadalo, jak na smetišti. 

Masopustní průvod masek byl v letošním roce opět zcela
v režii fotbalistů, chtěl bych jim všem poděkovat za hojnou
účast. Není to jednoduchá záležitost absolvovat celodenní
pochůzku obcí, připravit si masku, vydržet až do konce, ale to
patří k věci. Kdo nikdy nechodil, tak neví, o čem je řeč.

Poděkování také patří všem občanům, kteří přispěli do naší
společné kasičky. Pavel Pažebřuch

Kopaná
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Statistika
Firma EKO-KOM, která se o třídění odpadu v České repub-

lice stará již devátým rokem, vloni zveřejnila následující sta-
tistické údaje:

- Česko vede v třídění odpadu mezi státy střední Evropy. 
- Češi jsou v třídění plastů druzí nejlepší v Evropě (po

Německu).
- V loňském roce vytřídil každý Čech téměř 40 kg odpadu. 
- Z každé trojice Čechů třídí odpadky dva.
- Nejvíc se u nás třídí papír (jsme jednou z mála zemí, kde

lidé dostávají peníze za papír odvezený do sběrny).
Velká cena pro průmysl
Třídění odpadků - papír, plasty a sklo - je slušný byznys.

Použité obaly jsou totiž velmi žádanou surovinou, kterou
mohou firmy výhodně prodat, zatím co za skládky naopak
platí.

Z vyhozených PET lahví (pro něž si jezdí například i čínské
firmy), se dají vyrobit lahve nové, ale třeba také surovina pro
jednorázové pleny, výplň do spacích pytlů, interiéry do aut.
Směsné plasty se výborně hodí na zahradní nábytek nebo do
odhlučňovacích stěn u dálnic.

Každá obec či město má jiný systém třídění odpadu
z domácnosti.

V Otnicích jsou kontejnery umístěny na pěti místech: na
Nové ulici, na parkovišti před radnicí, u kapličky, u dělnické-
ho domu a u obchodu
paní Prosové.
Rozlišujte kontejnery
dle barev: modrý na
papír, žlutý na plasty,
zelený na sklo. Tyto
kontejnery pravidel-
ně vyváží firma RES-
PONO Vyškov.
Loňský problém
s přeplněnými kon-
tejnery, kdy se igeli-
tové tašky a pytle
válely několik dní
vedle barevných
nádob, vyřešilo
zastupitelstvo chytře:
častějším odvozem.
V plánu obecního
zastupitelstva je též
zřízení sběrného
dvora. Papír odevz-
dávají děti ve škole,
a alespoň dvakrát ročně pořádá sběr starého papíru mateřská
škola ve spolupráci s obcí. Obecní pracovníci nakládají na
vlečku traktoru veškerý papír, který jim občané nachystají
před domy. Vlečka se vždy naplní.

Staré železo po obci sbírá dvakrát ročně TJ Sokol a dobro-
volní hasiči. Sběr a odvoz nebezpečného odpadu pořádá firma
RESPONO dvakrát ročně přímo v Otnicích. Přesnou dobu se
dozvíme z letáků doručených do schránky, z rozhlasu, z úřed-
ní desky obecního úřadu.

Jaké odpady patří do jednotlivých nádob na tříděný
odpad?

Do ŽLUTÉHO KONTEJNERU NA PLASTY
odevzdávejte:

• PET lahve
• nápojové kartony od mléka, nápojů (tzv. obaly

TetraPak)
• igelity, sáčky, fólie
• plastové obaly např. od aviváží, šamponů…

Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ:
Bakelity, polystyreny, molitany, obaly od maziv, olejů,

lahve od stolních
olejů, znečištěné
plasty (např. zbytky
potravin, chemiká-
lií, olejů).

Linolea, výrobky
z PVC, automobilo-
vé plasty, kabely,
videokazety apod.

Třídění plastů je
velmi náročné na
kvalitu sběru,
zejména znečištění
zbytky potravin,
oleji a mechanický-
mi nečistotami
může recyklaci plas-
tů úplně znemožnit!

Do ZELENÉHO KONTEJNERU NA SKLO
vhazujte:

• obalové sklo (nevratné lahve bez uzávěrů, skle-
nice od kompotů)

• tabulové sklo ze skříní, okenní skla
• skleněné nádoby, střepy

POZOR! Rozlišujte kontejnery na barevné
a bílé sklo!

Na bílé sklo jsou v Otnicích nové zelené kontej-
nery s bílým poklopem!

Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ:
Sklo s drátěnou výztuží, televizní obrazovky, plexisklo,

keramika, porcelán,
autosklo, zrcadlo,
žárovky a zářivky,
obaly od chemikálií,
léků.

S ohledem na své
okolí nevhazujte
skleněné odpady po
22. hodině.

Pozor na rozlišení
keramiky, porcelánu
a skla. Sklo je prů-
svitné. (Keramika
ani porcelán do kon-
tejnerů nepatří!)

TŘÍDĚNÍ ODPADU

1997 - rezivějící kontejnery na třídě-
ný odpad u hasičské zbrojnice

Nejbližší sběrný dvůr je ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469
Otevírací doba: Po, St 13,00 − 18,00 • So 8,00 − 12,00
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Do MODRÉHO KONTEJNERU NA PAPÍR
vkládejte:

• noviny, časopisy, katalogy
• sešity, knihy
• reklamní letáky
• telefonní seznamy
• krabice a kartony
• kancelářský papír

Do kontejneru NEPATŘÍ:
Znečištěný papír od potravin, mastný, mokrý. Nápojové kar-

tony od mléka, od nápojů, obaly od másla.

K třídění odpadů patří i sběr vršků od PET lahví. Vršky
v současné době odevzdávejte do centra volného času
Otnický SAD, 1. patro nad poštou. Vršky sbírají i děti ze
základní školy, kteří nám tak se sbírkou velmi pomáhají.
Zatím jsme odevzdali celkem 8 pytlů, tj. 135 kg Knihovně
Karla Dvořáčka ve Vyškově, od níž je vykupuje firma
PURUS Kostelany a.s.. Ta z barevných vršků vyrábí zatrav-
ňovací dlaždice.

Pokud si děláte pořádek v domácí lékárničce, prošlé, či
nespotřebované léky můžete odevzdat i v naší lékárně paní
Mgr. Jadrné.

připravila Dagmar Kovaříková

Dotříďovací linka odpadů firmy Respono

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEVYHAZUJTE DO BĚŽNÝCH POPELNIC A KONTEJNERŮ!
ZABRÁNÍTE TAK OHROŽENÍ ŽIVOTA LIDÍ, ZVÍŘAT A ROSTLIN.
NEBEZPEČNÝ ODPAD SE MUSÍ ODBORNĚ ODSTRAŇOVAT!

NEBEZPEČNÝ ODPAD: • baterie všeho druhu
• akumulátory
• barvy a ředidla, plechovky a nádoby od těchto chemikálií
• zářivky a výbojky
• pesticidy, fotochemikálie, léky
• lepidla, desinfekční prostředky a odpad
• čistící prostředky na okna, podlahy, WC
• nádoby se zbytky chemikálií
• zaolejované hadry
• vyjetý motorový a převodový olej
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Venkovské knihovny stále žijí
Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 1. prosince 2006

Dětem možná
přibude hřiště

Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 8. prosince 2006

V sále otnické školy
budou znít klávesy

Deník ROVNOST 15. prosince 2006

Otničtí budou mít možná dva rybníky
Deník ROVNOST 6. prosince 2006

Vyškovsko - Výspa kultury i v těch nejzapadlejších obcích,
kde lišky dávají dobrou noc. I tak lze označit venkovskou kni-
hovnu. I když pro obce znamená nemalé výdaje, snaží se ji
radní udržet. Jsou přesvědčeni, že bez ní by společenský život
na vesnici úplně utichl.

„Pokud vesnice nemá svoji knihovnu, tak je to její konec,“
tvrdí třeba starosta Otnic Pavel Prokop a mnozí kolegové
z jiných obcí mu přizvukují. Otnickou obecní pokladnu při-
tom knihovna přijde ročně hned na sto tisíc korun. „Určitě se
to ale vyplatí, je to služba občanům. Knihovna je využitá,“
dodává Prokop. Podle knihovnice Jaroslavy Bláhové si
v Otnicích půjčují publikace hlavně děti a mládež, důchodci
a ženy na mateřské dovolené. Lidé středního věku nemají na
knihovnu čas. Podobné zkušenosti mají i další knihovníci.

Otnická knihovna s internetem, jedenáctitisícovým knižním
fondem a půjčovní dobou dva dny v týdnu po šesti hodinách,
je v podmínkách okresu ale výjimkou. Protože je na
Vyškovsku venkovských knihoven hodně, jejich provoz je
silně omezený. .. Michal Sklenář

Otnice - Jednou z priorit otnických radních pro příští rok je
rozšíření tamního sportovního areálu.

„Musíme k tomu ale vykoupit ještě pár pozemků. Za areá-
lem bychom chtěli vytvořit prostory pro volné aktivity dětí,
nejspíš nějaké hřiště,“ informoval otnický starosta Pavel
Prokop. (mav)

Otnice - Ze sálu na Základní škole v Otnicích se krátce před
Vánocemi, v úterý devatenáctého prosince, budou šířit líbezné
tóny klávesových nástrojů. Žáci klávesového oddělení ze
Základní umělecké školy Fr. France ve Slavkově u Brna tam
totiž o půl čtvrté odpoledne předvedou svůj um na vánočním
koncertě. (mav)

OTNICKÉ UDÁLOSTI V TISKU

Otnice - Obyvatelé Otnic si možná v příštím roce budou
vybírat, kam půjdou na ryby. Tamní radní by totiž rádi necha-
li vybudovat ve vesnici druhý rybník. K tomu už také podnik-
li některé kroky, zanedlouho je čeká územní řízení. Zda se
však plán podaří dotáhnout do konce, záleží podle tamního
starosty Pavla Prokopa na penězích. „Do této akce je potřeba
investovat asi čtyři miliony korun, proto bychom chtěli získat
dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny,“ vysvětlil
Prokop. (mav)

Školáci budou zápolit v bludišti
Otnice - Ten, kdo si dnes v půl páté odpoledne udělá čas

a pustí si první program České televize, bude moci posoudit
tělesnou zdatnost a bystrost žáků Základní školy z Otnic. Tým
sestavený z chlapců a děvčat osmé třídy totiž ukáže své schop-
nosti v soutěžním televizní pořadu Bludiště. (mav)

Maminky z Otnic
mají svoje centrum

Deník ROVNOST 11. prosince 2006
Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 15. prosince 2006

Otnice - Když se chce, všechno jde. Tohoto hesla se držely
dvě maminky z Otnic, když spoustu času věnovaly snaze
vytvořit v obci centrum volného času pro děti. Výsledek jejich
úsilí je Občanské sdružení Otnický SAD, spolek aktivních
dětí.

Nápad vytvořit klub pro maminky s dětmi se zrodil v hlavě
jeho současné místopředsedkyně Dany Sekaninové. Ta požá-
dala o spolupráci učitelku na mateřské dovolené Dagmar
Kovaříkovou.

„Moji kamarádku Danu napadlo, že by se nevyužité prosto-
ry po bývalé knihovně nad poštou daly využít jako centrum
pro maminky s dětmi. Požádala mě o spolupráci a já jsem
navrhla rozšířit spolek i pro školní děti,“ popsala začátky
předsedkyně sdružení Dagmar Kovaříková.

Poté, co maminky přednesly svůj návrh na zastupitelstvu,
které ho schválilo, dal jim starosta volnou ruku. „Samy jsme
vybíraly všechno zařízení a nábytek, naši muži nám to pak
všechno smontovali dohromady,“ objasnila předsedkyně.

Lidé z Otnic tam také ve svém volném čase vedou různé
kroužky. Dvakrát dvě hodiny dopoledne tráví v centru mamin-
ky s dětmi, odpoledne tam pak přicházejí školáci.

Vznik celého sdružení podpořila obec ze své kapsy. Další
příspěvky členky sdružení shánějí, kde se dá. „Peníze se sna-
žíme získávat od sponzorů nebo na různých akcích, kde nám
návštěvníci přispívají nějakým vstupným, třeba i dobrovol-
ným. Za výtěžek potom nakoupíme to, co je potřeba,“ shodly
se obě zakladatelky sdružení. (mav)

Do otnické knihovny chodí často také mladí čtenáři
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Otnické děti navštívily
Vídeň

Horáčková má talentTýdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 22. prosince 2006

Otnice - Sdružení Otnický SAD, aktivní spolek dětí, zavr-
šil své letošní působení zájezdem do vánoční Vídně, který
uspořádal pro žáky tamní základní školy.

„Vzali jsme děti z deváté třídy nejprve do Schonbrunnu
a pak buď mohly chodit s námi po dalších pamětihodnostech,
nebo mít rozchod po městě, hlavně aby se naladily na vánoč-
ní atmosféru,“ popsala zahraniční výlet předsedkyně sdružení
Dagmar Kovaříková. (mav)

Vánoce začínají
už Mikulášem

Sdružení odmění i horší vysvědčení
Deník ROVNOST 31. ledna 2007

Oslavy Vánoc v ústavech startují se začátkem adventu
Vyškovsko - Trávit vánoční svátky v kruhu svých blízkých

je pro mnohé lidi samozřejmostí. Ne každý však ale má to
štěstí. Spousta dětí i dospělých tráví Vánoce v ústavech.
Personál se ale snaží i tam navodit domácí a sváteční atmo-
sféru.

Děti žijící v Domově Lila v Otnicích nemají vzhledem ke
svému postižení představu o budoucnosti a významu očekává-
ní. Proto se nemohou na Štědrý den těšit jako zdravé děti.
„Právě proto jim dopřáváme Vánoce celý prosinec, aby si
radost a slavnostní atmosféru užily co nejdéle. Štědrý den je
tedy jen jeden z těchto svátečních dnů. Rozhodně ale nechybí
ryba, koledy ani pohádky,“ uvedla ředitelka Domova Lila
Ludmila Pšenáková. ...

...Ještě bohatšího Ježíška budou mít děti v Otnicích. Pod
vánočním stromečkem najdou spoustu dárků. „Dostávají je
podle svých přání. Některá holčička je parádnice, pro ni je
dětská kabelka a sponky do vlasů to pravé. Někomu udělá
radost míč, jinému autíčko na setrvačník. Od těchto dárků se
pak děti neodtrhnou, nosí si je všude s sebou a jako doma
s nimi i spí,“ popisuje Pšenáková. ...

Martina Grycová a Martina Vilímová

Tenistka z Otnic patří ve svém oboru mezi nejlepší
Brno - V brněnském hotelu Slovan proběhlo u příležitosti

zasedání Jihomoravské tenisové rady slavnostní vyhlášení
výsledků turnajových okruhů Jihomoravského tenisového
svazu pro rok 2006. A jednou z úspěšných sportovkyň byla
mladá tenistka z Otnic Gabriela Horáčková.

Patnáctiletá Horáčková se tenisu věnuje již od svých deseti
let. Navštěvuje šestileté sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
v Brně a trénuje v oddílu ŽLTC Brno.

V letošním roce se mimo jiné zúčastnila turnajového okru-
hu Wilson Tour 2006. A dařilo se jí skvěle. V kategorii doro-
stenek získala první místo a dobře si vedla i v kategorii žen.
V ní obsadila pěkné osmé místo.

Druhý prosincový víkend čekal otnický talent ženský halo-
vý Přebor JTS v brněnském Boby centru. Horáčková se pro-
bojovala až do finále a i když v něm se jí již nedařilo, druhé
místo je výborné.

Uplynulý rok tak patří mezi její nejlepší a jistě se bude dále
zlepšovat. David Mach

Otnice - Občanské sdružení Otnický SAD má v plánu ve
čtvrtek povzbudit i ty děti, kterým se dnešní vysvědčení zrov-
na moc nevyvedlo. „Pořádáme Den otevřených dveří, kde
dostanou všichni školáci, kteří si přinesou vysvědčení, malou
odměnu. To proto, aby se ho nebáli ukázat, i když budou mít
horší známky,“ řekla předsedkyně sdružení Dagmar
Kovaříková. (mav)

Mladá Gabriela Horáčková přesvědčuje, že na Vyškovsku
možná vyrůstá tenisová hvězda

Děti z Domova Lila v Otnicích mají z Vánoc stejně velkou
radost jako jejich vrstevníci bez handicapu
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Ochrana knoflíků ze dřeva - knoflíky ze dřeva na oblečení
před praní omotáme alobalem. Neotlučou se a neničí se pra-
cím prostředkem.

Škraloup na pudinku nebude - škraloup na pudinku
nevznikne, položíme-li na uvařený pudink pečicí papír a dáme
do lednice.

Třené těsto výborné kvality -  třené těsto výborné kvality
získáme, když do něj zamícháme jednu nebo dvě lžičky vaječ-
ného koňaku. Likér těstu propůjčuje i barvu.

Hnědnutí česneku při přípravě jídel - zjistíme-li, že nám
uskladněný hnědne, postiženou část stroužku nevykrajujeme,
ale musíme vyhodit celý kazící se stroužek. Obsahuje zdraví
škodlivé látky!

Lesk na vlněné sukni - po delším nošení se někdy na vlně-
né sukni nebo kalhotách objeví lesk. Posypeme lesklá místa
suchou solí nebo vyčistíme kartáčkem smočením v octové
vodě. Můžeme také rozředit čpavek horkou vodou v poměru
půl na půl, a lesklé místo přetřít kartáčkem, v tomto roztoku
namočeným. Výbor soc. zdravotní

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 27 − březen 200734

... po obci by mohly být umístěny lavičky k odpočinku pro
starší spoluobčany ...

... v obci se více stromů kácí, než vysazuje. Není něco
špatně? ...

... nově přistěhovaní občané by se mohli oficiálně přiví-
tat - třeba jednou za rok v obřadní síni ...

Velké ucho
aneb Vyslechly jsme v ulicích

VODOROVNĚ:
A − 1. DÍL TAJENKY
B − DÍL STROMU; HRA V KOSTKY; MUŽSKÉ JMÉNO
C − ROLETA; PLEMENO PSA; PODNIK V SUŠICI
D − UHLOVODÍK; IRÁCKÁ JEDNOTKA DÉLKY;

PŘÍPRAVEK PROTI ŠKŮDCŮM
E − BRIT; PAPOUŠEK; TĚLO
F − KMEN V NIGERII; ÚDOLÍ; OSIVO
G − CHLUPY NA BRADĚ MŮŽŮ; VÝTVOR; LOKETNÍ KOST
H − 2. DÍL TAJENKY

SVISLE:
1 − OBEC V OKRESE BRUNTÁL
2 − ZÁKEŘNÁ NEMOC; OBLEK KRAJOVÝ
3 − BRAZILSKÝ FOTBALISTA; ZNAČKA KYSLÍKU,

RUTHENIA − KYSLÍKU
4 − KAROSOL; SLOVENSKÝ POLITIK
5 − SPOLEČNOST USA PRO VESMÍR; ANTILOPA
6 − DOMÁCÍ MUŽSKÉ JMÉNO; PODNIK V LETŇANECH
7 − PÍSMENO ŘECKÉ ABECEDY; NĚMECKY „TELE“
8 − DÉLKOVÁ MÍRA; ROZLOUČENÍ
9 − POTŘEBY KOVBOJŮ; SOUDNÍ ORGÁN

10 − IDEÁL; NORSKÉ MĚSTO
11 − KMEN AFRICKÝ V ETIOPII; POŘAD JÍDEL
12 − ČÁST ČESKÉ REPUBLIKY

Křížovka s tajenkou
Tajenka skrývá české přísloví

NÁZORY
Ochotnický spolek

Po mnoha diskuzích a úvahách jsme došli k názoru, že by
stálo za to obnovit ochotnický spolek v Otnicích. Díky vzni-
ku Občanského sdružení Otnický SAD, jenž si klade za cíl
organizování volného času, by se dobrovolní herci mohli pří-
padně do tohoto sdružení začlenit.

Nemělo by jít o žádné megalomanské akce, ale jen o tako-
vé malé divadlo „pro radost“.

Rádi bychom oslovili vás, občany, tedy herce. Kdo z vás by
měl zájem se na tomto projektu podílet? Rozdávat radost
a smích pro naše blízké a sousedy tím, že jim občas něco
zahrajeme? Dále bychom potřebovali najít někoho, kdo má
vedoucí a režisérské schopnosti. Zkušenosti nejsou k zahoze-
ní, ale i bez nich se to dá zvládnout. Stačí jen chuť do díla
a láska k divadlu. Zároveň s tímto záměrem bychom tu rádi
založili úschovnu (půjčovnu) masek a kostýmů. Mnoho z nás
už vyrobilo několik masek či kostýmů, ať už na ostatkovou
zábavu či jiné akce. Většinou toto dílo poslouží jednou či dva-
krát dále už nám leží někde doma v zapomnění, nebo jej pro-
stě vyhodíme. A je to věčná škoda. Vždyť některým z vás to
dá opravdu hodně práce. Doslechli jsme se, že už tu taková
úschovna v minulosti byla. Alespoň bylo kam sáhnout, když
bylo potřeba. Co vy na to? Leona Leváková

Je úžasné, že SAD vznikl a jak funguje. Prosím, vydržte
s Vaším nadšením! Já zatím nemůžu tak aktivně pomáhat, jak
bych si představovala, ale jednou k tomu dojde. Maminky
a děti, které tam nechodí, neví, o co přicházejí. Ale to je otáz-
ka času, aby se to naučily a navzájem si to řekly…

ing. Marta Rosendorfová

Dobré rady pro každý den
Mrazákové přihrádky a alobal - přihrádky v mrazáku se tak

rychle nepokryjí ledem, pokud je celé vyložíme alobalem.
Tímto způsobem ušetříme i za elektrický proud, protože stačí
ledničku nastavit na nižší stupeň.

Ošetřujeme gumovou obuv - gumovou obuv snadno vyčis-
tíme vlažnou vodou s několika kapkami citronu.

Odstranění zápachu bot - zápach z bot odstraníme, jestliže
vnitřek obuvi vysypeme jedlou sodou.

Cukrová  poleva se neroztéká - cukrová poleva se dá déle
roztírat, vmícháme-li do ní trochu kypřícího prášku.

Škrabání rybích šupin - šupiny z ryb lehce seškrábeme,
potřeme-li rybu předem octem.



27. března 2007

ARANŽOVÁNÍ
KVĚTIN

od 18 hodin v dělnickém domě.
Srdečně zvou otničtí zahrádkáři.

7. dubna 2007

Občanské sdružení Otnický SAD pořádá
zájezd do termálních lázní

Györ - Maďarsko

8. dubna 2007

Otničtí vinaři Vás srdečně zvou na 

8. VÝSTAVU VÍN
v neděli Velikonoční od 10 hodin

v sále dělnického domu

K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika
HABÁNI z Mutěnic

9. dubna 2007

Velikonoční pochůzka
po vesnici

21. dubna 2007

Úklid parků
se zázemím pro děti

24. dubna 2007

RELACE
K OSVOBOZENÍ OBCE

Pozvánky
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17. března 2007

DISKOTÉKA
DJ BORIS                 Dělnický dům

18. března 2007

Občanské sdružení Otnický SAD
pořádá zájezd do divadla Radost

„Hraní o Červené Karkulce“
Odjezd v 9 hodin od Marků

(rezervace vstupenek u pořadatelů nutná)

23. března 2007

Výbor pro mládež a tělovýchovu
a Občanské sdružení Otnický SAD zve na

VÍTÁNÍ JARA
SE SVĚTLUŠKAMI
(náhradní termín v případě nepřízně počasí 30. 3. nebo 13. 4.)

KINO OTNICE
16. března 2007 20 hod.

BORAT
Komedie plná mystifikací a nekorektního humoru. Má

natočit dokument, který udělá z Kazachů lepší lidi, ale
všechno dopadne úplně jinak. Film USA, 84 minut. Mládeži
nepřístupno. Vstupné 40 Kč.

Další promítání připravujeme na
13. dubna 2007 a 11. května 2007.

Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV − nezisková huma−
nitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřeb−
ným občanům u nás i v zahraničí, vyhlašuje

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

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek,
která se uskuteční 25. března 2007 od 9.00 do
11.00 hodin. Místo sběru: Katolický dům (Dědina 46) ve
dvoře − dříve čistírna oděvů
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo−
škodily transportem.

Děkujeme za vaši pomoc. Výbor soc. zdravotní
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25. dubna 2007

Den otevřených dveří
v Dětském domově LILA

5. května 2007

Kolečkové odpoledne
na asfaltovém hřišti

(náhradní termín 26. 5.)

5. května 2007

DISKOTÉKA
DJ BORIS               Dělnický dům

12. května 2007

OTNICKÝ BLOČEK

12.-13. května 2007

Otničtí zahrádkáři pořádají

Tradiční jarní
prodejní výstavu

sobota od 10 - 17 hodin
neděle od 9 - 16 hodin

v budově Základní školy Otnice

13. května 2007

BESÍDKA
ke Dni matek

Sál ZŠ Otnice

2. června 2007

RYTÍŘSKÁ
KLÁNÍ

19. května

TANEČNÍ
ZABAVA

Hraje „RIO“ od 20 hodin v dělnickém domě

19. a 20. května 2007

OTNICKÝ
TROJBOJ

„Sportujeme a bavíme se mezinárodně
aneb Otnický trojboj“

Sportovní soutěže ve třech věkových kategoriích:
junioři (do 15 let), bez omezení věku

a senioři (nad 40 let).

1. června 2007

Občanské sdružení Otnický SAD
pořádá 

Hrátky ke Dni dětí
na hřišti

Při nepřízni počasí se akce přesouvá
do centra volného času

Děti z Lily na návštěvě v centru volného času


