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Nechceme se opakovat, leč - ani jsme se nenadály, tři měsíce uběhly jako voda. Je

tu červen a s ním i druhý letošní zpravodaj.

Číslo 28 provází madam Nostalgie. Už obálka vás nutí zavzpomínat, jak před

deseti lety probíhala v obci plynofikace: rozkopané ulice, hliněné chodníky, žádné

předzahrádky. Dobové fotografie byly pořízeny v červnu roku 1997. Titulní stranu

tvoří srovnávací pohledy na ulice Nová, Dědina, Lipová, Boženy Němcové.

Pohladí vás po duši a snad

i k zamyšlení přimějí příspěvky

pamětnic Ludmily Kaloudové

a Drahomíry Tišerové. Bez

povšimnutí nemůže zůstat ani

dvoustrana o otnickém dělnic-

kém domě (6. července 1947

byl položen základní kámen

této budovy), která slouží

dodnes všem generacím.

Z tradičních zpráv a článků

místních zájmových sdružení

vyniká fotoreportáž o našich

hasičích, kteří si neplánovaně

prodloužili víkend.

Děkujeme všem za příspěv-

ky, články, fotografie i postře-

hy, díky nimž má zpravodaj 36

stran. Zároveň se vám, přispě-

vatelům, omlouváme za pří-

padnou úpravu a zkrácení

textů. Už teď se těšíme na spo-

lečné tvoření čísla 29, které

vyjde 12. září 2007.

Dagmar Kovaříková,
Dana Sekaninová

Antonie Bočková

Jaroslav Bubla

p. Pavel Buchta

Petr Havelka

Zdeněk Hudeček ml.

Jiří Kalouda ml.

Ludmila Kaloudová

Dagmar Kovaříková

Anna Lattenbergová

Leona Leváková

Silvie Menoušková

JUDr. Ludmila Nehybová

Mgr. Jan Novák

Jana Pavlovcová

Veronika Pazderová

Vladislav Pšenák

Mgr. Ludmila Pšenáková

Pavel Prokop

Dana Sekaninová

Drahomíra Tišerová

Dagmar Urbánková

Nikola Valiánová

Mgr. Hana Veselá

Zdena Voráčová

Mgr. Hynek Zavřel
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Z obsahu: ÚVODNÍ SLOVO

Autoři příspěvků: Obrázky na straně 2 a 25 kreslili
žáci 2. třídy ZŠ Otnice 
pod vedením Mgr. Lenky Vojáčkové

Kresby na straně 35 namalovala
Ivana Polášková

Na technické spolupráci se podílela 
Alena Machovcová

Naše obec má nové webové stránky

www.otnice.cz



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 28 − červen 2007 3

(redakčně upraveno, zkráceno)

Z elektronické pošty

NÁZORY (Otnický zpravodaj 27, str. 34)

Ochotnický spolek
Po mnoha diskuzích a úvahách jsme došli k názoru, že by

stálo za to obnovit ochotnický spolek v Otnicích. Díky vzniku

Občanského sdružení Otnický SAD, jenž si klade za cíl orga-

nizování volného času, by se dobrovolní herci mohli případně

do tohoto sdružení začlenit. Nemělo by jít o žádné megalo-

manské akce, ale jen o takové 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

Dobrý den paní (slečno?) Leváková,

díky vašemu panu starostovi jsem si mohl přečíst poslední

číslo vašeho Otnického zpravodaje, kde mě zaujal článek

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vás seznámit s novou služ-

bou, která funguje ve Vyškově na ulici

Lipová 2. Jedná se o Poradnu uživatelů

sociálních služeb, která je vedená pod

záštitou Národní rady osob se zdravotním

postižením v ČR. Tuto poradnu mohou

navštěvovat všichni zdravotně postižení

obyvatelé okresu Vyškov, jejich rodinní

příslušníci a přátelé a všichni lidé, kteří se

ocitnou v tížívé životní situaci. Kromě

pomoci při uzavírání smluv s poskytovate-

li (viz leták v příloze) poskytujeme také

našim klientům bezplatné a kvalifikované

sociální poradenství, pomáháme jim při jednání s úřady

a seznamujeme je s jejich právy a výhodami. Informujeme je

o novinkách v zákonech a vyhláškách, a to přímým kontak-

tem, telefonickou nebo písemnou formou, prostřednictvím e-

mailové pošty a vydáváme pro ně také zpravodaj - Zákony,

novinky, zajímavosti. Cílem naší práce je pomoci občanům se

zdravotním postižením začleňovat se do života společnosti

a při řešení osobních problémů vyplývajících z jejich handi-

capu. Touto cestou Vás žádáme, abyste v rámci svých mož-

ností o této nové službě informovali svoje spoluobčany pro-

střednictvím zpravodajů, rozhlasu, veřejných vývěsek, kabe-

lové televize apod. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhej-

te kontaktovat. Provozní doba a kontakty jsou uvedeny rovněž

na přiloženém letáku.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den.

Marie Mikulášková
Půjčovna „PAPRSEK“

Lipová 364/2, 682 01 Vyškov

otevřeno: pondělí, středa 9,00 - 16,00 čtvrtek 9,00 - 13,00

telefon: 515 531 354, 739 598 764, 724 993 367

e-mail pujcovna.vy@atlas.cz

http://mujweb.cz/www/paprsek.vy

Jaroslava Bednářová
Asociace „PAPRSEK“

Předsedkyně klub „PAPRSEK“

Osvobození 53, 682 01 Vyškov

Pozor změna telefonních čísel: 515 537 061, 724 993 367
e-mail: paprsek.vy@atlas.cz

Akce skupiny Rytíři Země 
Moravské v roce 2006 (OZ 27, str. 23)

Vážení,

můžete psát „Rytíři země moravské“ nebo „Rytíři Země

moravské“. V historických názvech oblastí píšeme zpravidla

velké písmeno, jestliže jde o historicky doložená označení

správních celků (Země česká, Markrabství moravské).

U ostatních můžeme psát písmeno malé i velké (Ř / říše vel-

komoravská). Nejsme si jisti, ke které skupině patří „Z / země

moravské“, ani pro jednu z nich však

nejsou pravidla zcela striktní, připouštíme

proto obě možnosti psaní.

Jestliže je „výbor pro mládež a tělový-

chovu“ pracovištěm nějaké instituce (např.

obecního úřadu), pak jej napíšeme spíše

s malým počátečním písmenem.

Co se týče pravopisu „dělnického

domu“, klonili bychom se k malému počá-

tečnímu písmenu. Jde spíše o obecné ozna-

čení než o vlastní jméno.

Naproti tomu „Otnický potok“ bychom

psali s velkým. Nemusí jít sice o oficiální

název, přesto je to pojmenování jedinečné

věci.

S pozdravem Jakub Dřímal

Ústav pro jazyk český AV ČR oddělení

jazykové kultury - jazyková poradna

o obnovení ochotnické činnosti ve vaší obci. Naši ochotníci

v Boleradicích letos slaví 110 let nepřetržité činnosti a kromě

mnoha úspěchů na domácích scénách i v zahraničí (o kterých

se díky vzorné skromnosti nezmiňuji) pořádají každoročně

divadelní přehlídku, nazvanou „Sešlost“. Na základě zmíně-

ných úspěchů, a také proto, že naše obec má (zřejmě jako jedi-

ná své velikosti) vlastní divadlo, obdrželi jsme letos poprvé

(se souhlasem ministerstva kultury) licenci na pořádání kraj-

ské přehlídky s postupem na přehlídku mezinárodní. Součástí

přehlídky bude odborný seminář na téma „divadelní líčení“

a v případě dostatečného zájmu také na téma práce s textem

pro režiséry venkovských souborů. Semináře povedou profe-

sionální lektoři. Pokud byste měli o účast na semináři zájem,

ozvěte se mi co nejdříve. O činnosti našeho divadelního spol-

ku se můžete více dozvědět na www.boleradice-divadlo.cz.

Srdečně zdravím všecky vaše ochotníky

Jan Koráb - starosta obce Boleradice

(pozn. red.: přehlídka se konala v květnu)
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LEDEN - 15. 1. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 11) Žádost o přidělení jednoho místa na veřejně prospěšné práce byla

podána na Úřad práce Vyškov.

Připomínky: Montáž ohřívače vody do hasičky - bylo zajištěno.

2. Kupní smlouva na RD 53:
Kupní smlouva na odkup RD č. 53 a přilehlých parcel byla registrována

Katastrálním úřadem Vyškov dne 20. 12. 2006.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje provedení úhrady za výkup RD 53 v souladu

s kupní smlouvou. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Rafajovi 419 - Kolaudační rozhodnutí na stavbu řadové garáže

b) HDP Trading Otnice - Územní rozhodnutí veř. vyhl. č. 1/2007 na

výrobní halu

c) Š. Babej 124 - zah. kolaud. řízení dvorní přístavby + ohlášení st. úprav

RD

d) Obec Otnice - ohlášení drobné stavby, odpočívadlo u rybníka na p.č.

4576/2

e) Beton Brož - zahájení st. řízení na úpravu areálu firmy

4. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktur:
a) Veselý Brno - Fa: 601540 oprava komunikace okolo chodníků na

Pančavě

b) Respono Vyškov - Fa: 26950078 svoz a likvidace TKO za IV. Q. 2006

c) KabelSat Křižanovice - Fa: 04/2007 poplatek za provoz TKR I. pol.

2007

d) Elcan Brno - Fa: 180/06 oprava veřejného osvětlení

e) Ing. Šerek Brno - Fa: 0207 projekt komunikace k domu pana Pavlovce

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
a) Obec Otnice - Závazné stanovisko k akci Malá vodní nádrž Žleb

- Vyjádření jednotlivých odborů k akci Malá vodní nádrž Žleb

b) RD Brist - Rozhodnutí č. 24/2006 o odnětí zem. půdy ze ZPF pro stav-

bu RD

6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí:
a) Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na živ. prostř. MVN Žleb

b) Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro akci - Malá vodní nádrž

Žleb

7. Jihomoravský kraj - Vysokorychlostní internet:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ředitele Jihomoravského kraje

o posunutí termínu realizace Vysokorychlostního internetu na květen

2007 (původně prosinec 2006) a návrh partnerské dohody pro projekt

„Vysokorychlostní internet pro obce JMK-1. část“ (SROP 2.2)

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schválilo partnerskou dohodu s JMK na „Vysokorychlostní

internet pro obce JMK-1. část“ (SROP 2.2)

8. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2007:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh obecní vyhlášky č. 1/2007

o místních poplatcích s účinností od 16. 1. 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích. 

9. Výbor životního prostředí:
Žádost p. Rafaje J. 419 o povolení vykácení smrku před RD 419.

10. Pronájem dělnického domu (DD) - Otnický SAD:
Zastupitelstvo projednalo žádost Obč. sdružení Otnický SAD o pronájem

DD za účelem konání Dětského maškarního plesu dne 27. 1. 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje bezplatný pronájem Dělnického domu dne 27. 1. 2007 pro

Občanské sdružení Otnický SAD za účelem konání Dětského maškarního

plesu.

11. Nájemní smlouva s TJ Sokol Otnice:
ZO projednalo návrh nájemní smlouvy na pronájem tenisových kurtů,

dětského asfaltového hřiště, pozemku pod fotbalovým hřištěm, prostory

pro billiard v dělnickém domě a klubovní místnost v budově radnice mezi

obcí a TJ Sokol Otnice.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje nájemní smlouvu s TJ Sokol Otnice na pronájem zařízení

uvedených v bodě č. 11 zápisu.

12. Respono Vyškov a.s.:
Zastupitelstvo projednalo návrhy dodatku č. 6 o nakládání se směsným

komunálním odpadem a č. 7 ke smlouvě č. 49/Sep-plasty a smlouvu

o nakládání se Skleněným odpadem mezi obcí a firmou Respono a.s.

Vyškov na rok 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje dodatky č. 6 a č. 7 a smlouvu o nakládání s odpadem - skle-

něné obaly, mezi obcí a firmou Respono Vyškov a.s.

13. Rozpočet DSO Politaví:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu DSO Politaví na rok 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje návrh rozpočtu DSO Politaví na rok 2007.

14. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb. O platových

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která vstoupila

v platnost od 1. 1. 2007. Nařízením dochází k úpravám mezd zaměstnanců.

15. Nařízení vlády č. 614/2006 Sb.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o výši

měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 

1. 1. 2007 a schválilo v souladu s výše uvedeným nařízením měsíční

odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1.

2007. (Výše odměn je přílohou č. 1 zápisu).

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

obce s účinností od 1. 1. 2007, dle přílohy č. 1 zápisu.

16. Vstup obce do SMO ČR:
Zastupitelstvo projednalo dopis předsedy Svazu měst a obcí ČR, kterým

vyzývá obce ke vstupu do svazu. Po projednání ZO rozhodlo do SMO ČR

nevstupovat.

17. Projektová dokumentace místní komunikace:
Zastupitelstvo se zabývalo projektovou dokumentací místní komunikace

k RD pana Petra Pavlovce na ulici Lipová. Dokumentace je včetně vyjá-

dření majitelů sítí.

18. Úprava středu obce:
Zastupitelstvo projednalo nabídku (formou návrhu smlouvy o dílo) firmy

IKA Brno na provedení projektové dokumentace středu obce. Součástí

nabídky byl i předpokládaný odhad celkových nákladů (7,5 mil. Kč).

Materiál nejprve projedná výbor rozvoje obce a předloží návrh postupu

zastupitelstvu.  

19. Navýšení příspěvku pro nově narozené děti:
Zastupitelstvo schválilo zvýšení příspěvku pro nově narozené děti v roce

2006, které mají trvalé bydliště v naší obci, na 2 000 Kč pro jedno dítě.

Příspěvek bude předán formou vkladní knížky s uvedeným vkladem na

dítě při vítání občánků dne 27. 1. 2007. Za rok 2006 se narodilo v obci 

8 dětí.

20. Nákup knih pro knihovnu:
Zastupitelstvo schválilo začlenit do z rozpočtu obce na rok 2007 částku ve

výši 15 000 Kč na nákup nových knih do obecní knihovny. Knihy budou

nakupovány přes knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. Předseda finanč-

ního výboru poukázal na výši nákladů provozu knihovny.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje částku 15 tis. Kč na nákup knih do knihovny v roce 2007.

Ukládá finančnímu výboru zabývat se rozborem nákladů na provoz kni-

hovny a navrhnout opatření na jejich úsporu.

21. Výbor rozvoje obce:
Zastupitelstvo projednávalo úkoly na úseku rozvoje obce.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO ukládá výboru rozvoje obce projednat a předložit zastupitelstvu:

a) Koncept územního plánu obce a zapracovat do něj schválené změny.

b) Porovnat koncept územního plánu s projektem revitalizace krajiny.

c) Zabývat se umístěním budovy domova důchodců. (Penzionu)

d) Projednat dotazník regionu Cezava.

e) Posoudit odhad nákladů na úpravu středu obce a návrh smlouvy o dílo

na vypracování projektu od firmy IKA Brno.

f) V součinnosti s finančním výborem připravit návrh akcí na rok 2007.

g) Projednat vypracovanou projektovou dokumentaci na místní komuni-

kaci k RD pana Petra Pavlovce na ulici Lipová a posoudit rozpočtové

náklady.

22. Nabídka na odkup pozemku:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. J. Hložka Otnice 507 na prodej

pozemku p.č. 3637 o výměře 3283 m2 v k.ú. Otnice. Uvedený pozemek

slouží jako polní cesta.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 3637 o výměře

3283 m2 v k.ú. Otnice za cenu 6 Kč/m2.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA



23. Úplatný převod parcel č. 914, 912:
Zastupitelstvo projednalo prodej výše uvedených obecních parcel. Na

prodej parcely č. 914 eviduje obecní úřad dvě žádosti, o parcelu 912 je

evidována 1 žádost. Starosta podal veškeré mu známé informace o obou

parcelách. Poté následovalo tajné hlasování, ve kterém zastupitelé rozho-

dovali, kterému ze dvou zájemců bude nabídnuta k prodeji parcela č. 914.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO rozhodlo nabídnout p.č. 914 žadatelům Josef Muric Otnice 434

a Martina Hercigová Brno za těchto podmínek:

- z parcely č. 914 bude oddělovacím geometrickým plánem oddělena část

o šířce asi 3 m, souběžně s parcelou č. 913 a 915. Tato oddělená část

(o šířce asi 3m) zůstane v majetku obce.

- parcela č. 912 bude upravena oddělovacím geometrickým plánem tak,

aby osa hranice pozemku s parcelou 914 byla ve stejné šířce i v zadní části

parcely. V uliční části se hranice nemění. 

Hlasování: Pro zájemce Sekanina J. Otnice 3 hlasy

Pro zájemce Muric J. a Hercígová M. 8 hlasů

24. Tříkrálová sbírka 2007:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky tříkrálové sbírky v obci:

1.   6-452/003              kostel             vybraná částka             4 951,00 Kč  

2.   6-452/001             Prosová M.    4 052,00 Kč

3.   6-452/002              Jochýnek                                             1 255,50 Kč

4.   6-452/004              Fialová A. 694,50 Kč

Celkem: 10 953,00 Kč
25. Stanovení příplatků:

Zastupitelstvo (zřizovatel) projednávalo výši příplatků (v souladu

s novým Zákoníkem práce) řediteli Základní a Mateřské školy Otnice -

příspěvkové organizace obce.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO v souladu s § 124 a 131, zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, stano-

vilo řediteli příspěvkové organizace obce výši osobního příplatku a pří-

platku za vedení. Výše příplatků je přílohou č. 2 zápisu.

26. Doplnění členů výboru rozvoje obce:
Zastupitelstvo projednalo návrh předsedy výboru pro rozvoj obce na dopl-

nění členů výboru o pana Pavla Murice a pana Zdeňka Floriána.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje p. Pavla Murice a p. Zdeňka Floriána za členy výboru roz-

voje obce.

Složení výboru: Mezuláník Pavel předseda

Ing. Horák Vlastimil

Ing. Salajka Jaroslav

Muric Pavel

Florián Zdeněk

Připomínky, diskuze:

Projednat s ředitelkou Základní a Mateřské školy Otnice vyhodnocení

vyjímky v počtu žáků 5. třídy, které ZO povolilo do konce prvního polo-

letí.

Oficiálně projednat se zástupci Rostěnic a.s. sečení volných zarostlých

ploch v k.ú. Otnice.

Na budově zdravotního střediska provést kontrolu střechy - zatéká voda.

Projednat s firmou O2, která provozuje telefonní přístroj v ulici Chaloup-

ky jeho výměnu za přístroj na peníze, ne na telefonní karty.

ÚNOR - 5. 2. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 18) Střed obce - doposud s f. IKA Brno o ceně za projekt nebylo jed-

náno.

Připomínky: Úkol trvá.

2. Základní a Mateřská škola Otnice:
Na jednání ZO se dostavila ředitelka školy Mgr. Krautová s účetní p.

Doležalovou. Podala informace o pedagogických výsledcích v 5. třídě

(66% žáků mělo vyznamenání, 1 žák neprospěl) a požádala o prodloužení

vyjímky v počtu žáků páté třídy. P. Doležalová informovala o hospodář-

ském výsledku školy za rok 2006 a návrhu odpisového plánu na rok 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Vyjímku v počtu žáků 5. třídy do konce školního roku.

2) Hospodářský výsledek školy za rok 2006.

3) Odpisový plán školy na rok 2007. Odpisy vytvořené finanční prostřed-

ky budou použity na vybavení počítačové třídy.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Brodští Brno - Kol. rozhodnutí č. 25/2007 na novostavbu RD,

p.č. 994/47

b) Manželé Podsedníkovi Těšany - Kol. rozh. č. 27/2007 na novostavbu

RD, p.č. 994/42

c) Manželé Fojtů Brno - Kol. rozh. č. 26/2007 na novostavbu RD, p.č.

994/43 

d) RD Brist Brno - zah. kol. řízení na přípojku STL, p.č. 994/11 

e) M. Menoušek 208 - Kolaudační rozhodnutí č. 28/2007 na stav. úpravy

RD 208

f) Manželé Bartošovi 86 - povolení odstranění stavby RD 144 a stodoly 

g) D. Müllerová 81 - jednání o odstranění hospodářského stavení

4. Faktury k proplacení:
a) V. Bláha Otnice - Fa: 1/2007 plynový ohřívač do hasičky

b) Červinka Hodějice - Fa: 20070094 kontrola a oprava hasících pří-

strojů

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
a) HDP Trading Otnice - Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního

fondu pro stavbu výrobní haly.

6. Krajský úřad JMK, odbor dopravy:
Žádost o vyjádření k udělení licence na provozování autobusové linky

Lovčičky - Modřice (2x týdně k nákupnímu středisku Olympia).

Zastupitelstvo nemá k uvedené žádosti připomínky.

7. Krajský úřad JMK - provedení kontroly:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol“ o provedené kontrole pracov-

níky krajského úřadu dne 16. 1. 2007 na OÚ Otnice. Kontrola byla zamě-

řena na činnost správce daně, resp. Poplatku v oblasti místních poplatků

dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a procesního postupu dle

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Návrh na řešení drobných nedostatků, které nebyly odstraněny v průběhu

kontroly zpracuje starosta a předloží ZO k projednání. 

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo bere na vědomí „Protokol“ o provedené kontrole dne 16. 1.

2007 a ukládá starostovi vypracovat stanovisko ke zjištěným drobným

závadám.

8. Instalace bankomatu v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení zástupce ČSOB a.s. pobočky

Poštovní spořitelny k žádosti o instalaci bankomatu v obci. Vzhledem

k tomu, že obec nesplňuje obchodní a ekonomické podmínky pro instala-

ci bankomatu, nebude žádosti vyhověno.

9. Úřad práce Vyškov - VPP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení ÚP Vyškov o výši podpory 

(3 500,- Kč/měsíc) na 1 místo veřejně prospěšných prací (VPP). Doba

poskytování příspěvku je max. na 6 měsíců.

K 31. 12. 2006 byla v naší obci nezaměstnanost ve výši 4 %, což je nejmé-

ně v okresu Vyškov (6,84%). 

10. Legalizace softwaru na OÚ:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o možném konfliktu se

zákonem v používání softwaru na počítačích obecního úřadu.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje nákup licencí Windows pro PC na obecním úřadě.

11. Spolek pro obnovu venkova ČR(SPOV) - petice:
ZO projednalo dopis předsedy Spolku obnovy venkova ČR ze dne 10. 1.

2007 a návrh „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“, organizova-

nou SPOV ČR.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“.

12. Hody 2007 - hostování lunaparků:
Zastupitelstvo projednalo tři žádosti o povolení hostování lunaparků při

konání letošních hodů v obci.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO rozhodlo povolit hostování lunaparků při konání letošních hodů paní

Vilmě Valdové, Mikulčice.

13. Nabídka spolupráce od firmy RD Brist:
Zastupitelstvo projednalo nabídku spolupráce firmy RD Brist Brno na

spoluinvestování a vybudování inženýrských síti na pozemcích obce

v lokalitě Pod Vodárnou II, za účelem následného odkoupení těchto

pozemků a postavení nových RD. 

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO bere nabídku na vědomí. Do vyřešení vlastnických vztahů k pozem-

kům v držení p. Šmídové však ZO nebude zaujímat žádné stanovisko

k nabídce.

14. Pozemkové úpravy:
Zastupitelstvo se zabývalo možností pozemkových úprav v k.ú. Otnice.

Vzhledem k tomu, že se dokončuje územní plán obce a je taktéž zpraco-

ván návrh revitalizace krajiny, jsou vytvořeny podmínky pro podání

žádosti o provedení pozemkových úprav.
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Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO ukládá starostovi připravit podklady pro podání žádosti o pozemkové

úpravy v k.ú. Otnice. (Seznam  min. 51 % vlastníků pozemků).

15. Fondy EU - LILA domov:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ředitelky LILA domova Otnice

Mgr. Pšenákové o jednání se zástupcem jistého švýcarského nadačního

fondu. Vzhledem k možné šanci financovat vyšší stupeň dětského domo-

va (pro starší děti) z fondů EU, požádala zastupitele o úpravu územního

plánu tak, aby bylo počítáno s prostorem pro možnou výstavbu nového

domova.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO podporuje záměr výstavby nového dětského domova pro postižené

děti a má připraveny pozemky pro jeho výstavbu.

16. Rozpočtové opatření č. 4/2006:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2006. Příjmy i výdaje

se navyšují o částku 849 300 Kč. (Příloha č.1 zápisu)

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2006.

17. Plán akcí na rok 2007:
Předseda výboru rozvoje obce p. Mezuláník přednesl návrh akcí na rok

2007. K předloženému návrhu proběhla diskuze. Do plánu akcí bylo

doporučeno zapracovat vypracování projektu na výměnu kovových oken

ve škole.

18. Návrh rozpočtu na rok 2007:
Předseda finančního výboru obce ing. Bubla seznámil zastupitele s výsled-

kem hospodaření obce za rok 2006 a návrhem rozpočtu na rok 2007.

Výsledek hospodaření i návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce.

Finanční výbor prověří veškeré uzavřené nájemní smlouvy na pronájem

bytových i nebytových prostor.

Doporučuje také navýšit poplatek v knihovně na 50 Kč/rok.

Zastupitelstvo rozhodlo přizvat na příští zasedání knihovnici p. Bláhovou.

Připomínky, diskuze:
Uzávěrka pro příspěvky do zpravodaje je 20. 2. 2006.

26. 2. 2007
1. Kontrola minulého zápisu:

bod 1/18) Střed obce - doposud s f. IKA Brno o ceně za projekt nebylo

jednáno. 

bod 9) Na VPP nastoupí od 1. 3. 2007 p. Babejová I.

bod 14) Žádost o pozemkové úpravy - připravují se podklady.

2. Rozpočet a plán akcí na r. 2007:
Zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu a plán akcí na rok 2007.

Připomínky nebyly vzneseny.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 - Stavební povolení č. 4/2007 - úprava areálu

b) Manželé Kolbábkovi 200 - Kol. rozh. č. 47/2007 na garáž

c) Manželé Bílkovi Újezd - Kol. rozh. č. 48/2007 na garáž

d) Š. Babej 124 - Kol. rozh. č. 64/2007 na dvorní přístavbu

4. Faktury k proplacení:
a) Elcan Brno - Fa: 14/07 oprava veřejného osvětlení

b) pC+ Servis Brno - Fa: 27011004 softwerové programy + údržba

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu 4 zápisu.

5. Odběr podzemních vod:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty a předsedy výboru

životního prostředí o zániku povolení k odběru povrchových i podzem-

ních vod k 1. 1. 2008.

Informace budou zveřejněny v Otnickém zpravodaji a na úřední desce obce.

6. Výbor životního prostředí:
Žádost o povolení vykácení jehličnanů před RD:

a) Manželé Krausovi, Boženy Němcové 403

b) Konečný R., Boženy Němcové 402

7. Vak Vyškov - smlouva a dohoda:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy č. P/03/2007 o pronájmu a pro-

vozování zařízení vodovodů a kanalizací v lokalitě Pod Vodárnou a doho-

du o vypořádání nájemného k uvedené nájemní smlouvě.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. P/03/2007 s firmou Vak Vyškov

a dohodu o vypořádání nájemného k uvedené smlouvě.

8. Vyúčtování hracího automatu za rok 2006:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování hracího automatu od f. MCM

s.r.o. Břeclav. Odvod části výtěžku ve prospěch obce činí 12 904 Kč.

9. Pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka O. ml. o pronájem dělnické-

ho domu na den 17. 3. 2007, za účelem konání diskotéky.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu p. Drabálkovi na den

17. 3. 2007. Cena pronájmu 2 500 Kč.

10. Stanovisko obce k uložení sítí:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Krausových, Otnice 403

o povolení uložení inženýrských sítí a jímky na vyvážení na obecní par-

celu č. 687.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje žádost manž. Krausových, Otnice, Boženy Němcové 403

a dává souhlas k položení inženýrských sítí (plynovod, elektro, vodovod,

chodník, komunikace atd.) na obecní pozemek p.č. 687 pro účely výstav-

by přípojek k novostavbě RD v ulici Chaloupky. Umístění odpadní jímky

na vyvážení musí být odsouhlaseno obcí.

11. Stanovisko obce k úpravě křižovatky:
ZO projednalo žádost f. HDP Trading Otnice o stanovisko k úpravě kři-

žovatky komunikace II/418 v ulici Dědina s místní komunikací vjezd do

areálu firem JASS, Brož a Rostěnice. Dle stanoviska Policie ČR nevyho-

vuje rádius poloměru křižovatky.  

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO souhlasí s úpravou výše uvedené křižovatky s podmínkou, že veškeré

náklady na úpravu ponese žadatel.

12. JMK - žádost o bezúplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednávalo vlastnictví k pozemku p.č. 225 v ulici Na

Konci, do kterého jsou uloženy inženýrské sítě a chodník. Rozhodlo požá-

dat Jihomoravský kraj (vlastník) o jeho bezúplatný převod na obec Otnice.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO rozhodlo požádat Jihomoravský kraj o bezúplatný převod pozemku

p.č. 225 o výměře 873 m2, na obec Otnice a současně schvaluje záměr

bezúplatného nabytí pozemku.

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3637:
Zastupitelstvo projednalo nabídku na odkoupení pozemku p.č. 3637

o výměře 3283 m2 v k.ú. Otnice, od p. J. Hložka, Otnice.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 3637 o výměře 3283 m2 v k.ú.

Otnice od p. Jiřího Hložka, Otnice, Květná 507, za cenu 6 Kč/m2. Obec

uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemku. 

14. Podmínky pronájmu pro Otnický SAD:
Zastupitelstvo projednávalo podmínky pronájmu místností na Katolickém

domě pro Občanské sdružení Otnický SAD.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje bezplatný pronájem dvou místností, WC a část chodby

v I. NP budovy Katolického domu. Bezplatné užívání je včetně spotřeby

el. energie, vody a topení. Úklid prostor si sdružení zajistí samo. ZO uklá-

dá starostovi vypracovat v tomto smyslu nájemní smlouvu s účinností od

1. 1. 2007.

15. Žádost o dotaci z MMR:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o možnosti podání

žádosti o dotaci (až 400 tis. Kč), na Ministerstvo pro místní rozvoz

(MMR) v rámci obdrženého ocenění Modrou stuhou v roce 2006.

Případná dotace bude použita na opravu chodníků. Předpokládaný finanč-

ní objem na opravu chodníků v roce 2006 bude činit 600 tis. Kč.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, dotace bude použita na

opravu chodníků v obci.

16. Místní akční skupina ZA HUMNAMA:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis předsedy MAS ing. Slabotinského

a projednalo působení obce v MAS ZA humnama. Doporučilo všem

zájemcům jak z řad fyzických osob, podnikatelských subjektu i organiza-

cí podat přihlášku do MAS.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schválilo zařazení obce Otnice do územní působnosti OS MAS Za

humnama a příspěvek obce ve výši 20 Kč/obyvatele v roce 2007.

17. JMK - dotační titul pro regiony:
Starosta podal informaci o novém dotačním titulu na Jihomoravském kraji.

Jedná se o „Podporu zpracování dokumentace rozvojových projektů mik-

roregionů v JMK připravované na využívání finančních prostředků EU“.

18. Sdělení českého statistického úřadu:
Dle sdělení Českého statistického úřadu Brno se uskuteční v naší obci od

17. 2. do 29. 4. 2007 šetření v domácnostech „Životní podmínky 2007“. 

19. Místní program obnovy vesnice (MPOV):
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovaný MPOV je z roku 1999, je nutno

vyhotovit jeho aktualizaci.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO ukládá výboru rozvoje obce zpracovat aktualizovaný MPOV a násled-

ně předložit k projednání.
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20. Program zasedání ZO dne 8. 3. 2007:
ZO projednávalo návrh programu zasedání zastupitelstva, které se usku-

teční dne 8. 3. 2007 v pohostinství U Marků. 

21. Pronájem dělnického domu - Otnický SAD:
Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení Otnický SAD

o pronájem dělnického domu na 10. 3. 2007 za účelem konání diskotéky

pro školáky.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu Občanskému sdruže-

ní Otnický SAD na den 10. 3. 2007.

22. Pronájem dělnického domu pro otnické zahrádkáře:
Zastupitelstvo projednalo žádost otnických zahrádkářů o pronájem dělnické-

ho domu na 27. 3. 2007 za účelem konání akce „Velikonoční aranžování“.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu otnickým zahrádká-

řům na den 27. 3. 2007. 

Připomínky, diskuze:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Honebního společenství Otnice

o poukázání finančního daru ve výši 9 000 Kč pro Mateřskou školu

Otnice, na sportovní, poznávací a kulturní činnost.

Uložený zbytkový kámen na bývalém koupališti je potřeba odstranit -

zajistí p. Drabálek.

BŘEZEN
Veřejné zasedání konané dne 8. 3. 2007 v pohostinství U Marků 

Program veřejného zasedání:

1)  Zahájení
2)  Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové komise
3)  Schválení programu veřejného zasedání
4)  Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2006
5)  Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2006
6)  Zpráva o hospodaření obce za rok 2006
7)  Návrh rozpočtu na rok 2007
8)  Rozpočtový výhled obce na r. 2007-2011 
9)  Plán akcí na rok 2007

10)  Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene
11)  Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy
12)  Stanovisko obce k záměru VP Bošovice
13)  Diskuze
14)  Usnesení a závěr.
1) Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta Pavel Prokop. Přivítal členy

zastupitelstva obce a přítomné občany. Konstatoval nadpoloviční většinu

členů zastupitelstva.

2) Zapisovatelem byla zvolena p. Lattenbergová A., návrhová komise ve

složení Mgr. Pšenáková L., Mezuláník P. Ověřovatelé zápisu Drabálek O.,

Sekaninová D.

3) Přednesený návrh programu veřejného zasedání byl jednomyslně

schválen.

4) Zprávu o činnosti ZO za rok 2006 přednesl starosta.

K přednesenému bodu nebyly dotazy ani připomínky.

5) Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2006 přednesl

ing. Bubla J.

Ke zprávě nebylo připomínek a je přílohou zápisu.

6) Zprávu o hospodaření obce za rok 2006 přednesl předseda finančního

výboru ing.Bubla.

Ke zprávě nebylo připomínek a je přílohou zápisu.

7) Návrh rozpočtu na rok 2007 přednesl ing. J. Bubla. K návrhu rozpočtu

nebylo připomínek a je přílohou zápisu.

8) Rozpočtový výhled obce na roky 2007-2011 přednesl ing. Bubla.

Pan Vašík s dotazem, kdy budou splaceny dluhy obce. 

Na dotaz odpověděl ing. Bubla.    

9) Plán akcí na rok 2007 přednesl předseda výboru rozvoje obce

Mezuláník P.

Starosta následně rozebral a upřesnil jednotlivé akce. Plán akcí je přílo-

hou zápisu.

Paní Mazalová: požaduje vybudování přechodu pro chodce na ulici Nová

a Na Konci.

S odpovědí starosta, požadavek bude zapracován do návrhu usnesení.

Pan Vašík: zda obec počítá s vybudováním penzionu pro starší občany?

Starosta odpověděl, že výstavba penzionu není v plánu akcí, avšak je s ním

počítáno v návrhu územního plánu. S odpovědí také Mgr. Pšenáková.

Paní Mazalová: poukazuje na zarostlé zahrady v neobydlených RD č.p.

265 a 391 a s dotazem proč v územním plánu je navržena komunikace

přes pozemek p. Vobořilové?

S odpovědí p. Lattenbergová a starosta.

10) Starosta předložil zastupitelům návrh budoucí smlouvy o zřízení věc-

ného břemene mezi obcí Otnice (budoucí povinný) a firmou HDP

Trading, s.r.o. Otnice (budoucí oprávněný) o zřízení věcného břemene na

pozemky p.č. 278, 272/131, 1464/4 v k.ú. Otnice.

V čl. II, bod 6, smlouvy je navrženo zřízení věcného břemene bezúplatně,

právník obce doporučuje zřízení břemene za úplatu (5-10 tis. Kč).

V diskuzi p. Drabálek zdůraznil význam budované stavby firmou HDP

Trading a její podporu zastupitelstvem obce, doporučuje bezúplatně.

Ing. Bubla se přiklání k úplatnému převodu a navrhuje částku 5 000 Kč.

V souladu s jednacím řádem ZO bylo hlasováno nejprve o částce 

5 000 Kč.

Budoucí smlouva je přílohou zápisu.

11) Starosta předložil ZO návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní

a Mateřské školy Otnice, okr. Vyškov, kterým se mění v čl. IV, Zřizovací

listiny, odst. 2.

Tímto Dodatkem č. 3 se odstraní zjištěná závada z dílčího přezkumu hos-

podaření obce ze dne 18 -19. 10. 2006.

Připomínky ani dotazy vzneseny nebyly. Dodatek č. 3 je přílohou zápisu.

12) Starosta informoval zastupitele i občany o veřejném projednání

záměru Větrný park Bošovice, které se uskutečnilo dne 7. 3. 2007

v Bošovicích. V diskuzi vystoupili zastupitelé, kteří se projednání za naši

obec zúčastnili (Havelka P., Drabálek O., Mgr. Pšenáková L. a Muric P.)

Starosta přednesl návrh stanoviska obce Otnice k VP Bošovice.

13) Diskuze:

Pan Holub - jak to vypadá se zřízením bankomatu v obci?

S vyčerpávající odpovědí p. Klvač J.

14) Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání  Zastupitelstva přednesl p. Mezuláník Pavel.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno a je přílohou zápisu.

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast a veřejné zasedání

zastupitelstva obce ukončil ve 21.15 hod.

Návrh usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Otnice
ze dne 8. 3. 2007

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok 2006.

2. Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2006.

3. Hospodaření obce za rok 2006.

4. Rozpočet obce na rok 2007.

5. Rozpočtový výhled obce na r. 2007-2011.

6. Plán akcí na rok 2007.

7. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou HDP Trading,

s.r.o., Otnice 447, IČ 26291061 na poz. p.č. 278, 272/131 a 1464/4 v k.ú.

Otnice.

8. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní a Mateřské škole Otnice.

9. Stanovisko obce k záměru výstavby VP Bošovice

Bere na vědomí požadavek občanů na zřízení přechodu pro chodce na sil-

nici II/418, v křižovatce ulic Na Konci a Nová.

DUBEN
2. 4. 2007

1. Kontrola minulého zápisu:
Zápis č. 3) 

Bod 12) Žádost o bezúplatné nabytí p.č. 225 byla projednána na SÚS

Vyškov se souhlasným stanoviskem.  

Bod 14) Starosta předložil k projednání návrh „Smlouvy o výpůjčce“

s Občanským sdružením Otnický SAD na bezplatný pronájem prostor na

Katolickém domě.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Občanským sdružením

Otnický SAD.

Bod 15) Žádost o dotaci na chodníky (za modrou stuhu) byla na

Ministerstvu pro místní rozvoj odeslána.

Zápis č. 4)

Požadavek na zřízení přechodu pro chodce v ulici Dědina - Na Konci -

Nová byl zaslán na Měst. úřad Slavkov, odbor dopravy a silničního hos-

podářství a projednán na Správě a údržbě silnic Vyškov.

2. Poplatky v obecní knihovně:
Zastupitelstvo projednávalo výši poplatků v knihovně za půjčování knih.

(Dospělí 20 Kč, mládež 10 Kč a občané v důchodě 0 Kč/rok). Finanční

výbor navrhuje zvýšení poplatků na 50 Kč/rok pro všechny, mimo obča-

nů nad 70 let.) Výše poplatků bude projednána na dalším zasedání ZO.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Do příštího zasedání upravit návrh provozního řádu knihovny, kde bude

sankce za nevrácení knih zvýšena na 20 Kč/knihu a měsíc.
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3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice - zah. územního řízení veř. vyhl. „Malá vodní nádrž Žleb“

b) HDP Trading Otnice - zah. st. řízení veř. vyhl. „Výrobní hala včetně IS“

c) RD Brist Brno - Kolaudační rozhodnutí 72/2007 na přípojku STL p.č.

994/11 

d) D. Müllerová 81- dodatečné povolení hospodářského stavení

4. Faktury k proplacení:
a) Protisk Slavkov - Fa: 200703067, tisk zpravodaje č. 27

b) ZK Brno - Fa: 012/07/5, zaměření obecních studní

c) KT Veselý Křižanovice - Fa: 7/2007, přípojky + oprava kabel. televize

d) Sklenářství Pavlovcová Otnice - PD zasklení části autobusové čekárny

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu 4 zápisu.

5. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
a) RD Brist Brno - Rozhodnutí č. 5/2007 o odnětí půdy ze ZPF.

b) Kypr  V. Otnice 350 - zah. vodopr. řízení k povolení odběru podzem-

ních vod.

6. Jihomoravský krajský úřad, odbor životního prostředí:
a) Zápis z veřejného projednání „Větrný park Bošovice“.

b) Oznámení o zveřejnění významných problémů povodí Dyje.

7. Pozemkové úpravy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis Okresního pozemkového úřadu

(OPÚ) Vyškov ve věci žádosti obce na zahájení komplexních pozemko-

vých úprav.

Předpokládaný termín zahájení až po roce 2009, v případě požádání nad-

poloviční většiny vlastníků zemědělské půdy zahájí OPÚ pozemkové

úpravy okamžitě. 

8. Územní plán obce - dodatek smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo návrh změny č. 2 smlouvy o dílo na pořízení

územního plánu obce s f. Studio Region Brno, kterým se mění termín

dokončení ÚP.  

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje „Změnu č. 2“ smlouvy o dílo se zhotovitelem

územního plánu obce.

9. MVN Žleb - Smlouva o dílo s f. Fontes:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo s firmou Atelier Fontes

Brno, na vypracování projektu pro stavební povolení na dílo „Malá vodní

nádrž - Žleb“.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Atelier Fontes Brno, na

vypracování projektu MVN Žleb pro stavební povolení. 

10. Základní škola Otnice:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky základní školy o mimořádný

finanční příspěvek na modernizaci počítačové učebny.

b) Vzalo na vědomí výši předpokládaných finančních nákladů (cca 2

mil. Kč.), na výměnu kovových oken za plastová na ZŠ. Financování

výměny se pokusí obec zajistit z evropských fondů, příp. z jiných dotací.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 86 tis. Kč. pro základní školu

na dofinancování modernizace počítačové učebny ZŠ.

Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování projektu pro podání žádosti

o dotaci na výměnu kovových oken v základní škole. 

11. Údržba veřejného osvětlení (VO):
Starosta informoval o provedené opravě VO (výměna čidla automatické-

ho zapínání a vypínání) v rozvaděči Chaloupky, přepokládá se ještě

výměna na ulici Severní. Informoval také o nabídce f. Vykoukal Vážany

n.L., na provádění oprav a údržby VO.

12. Výbor životního prostředí:
H. Řípová, Otnice 141 - žádost o povolení vykácení smrku před RD.

13. Žádost Českého svazu včelařů:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu včelařů ZO Otnice

o finanční příspěvek na zakoupení aerosolového vyvíječe proti tlumení

varoázy včelstev.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro „Základní organi-

zaci Českého svazu včelařů Otnice“.

14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3637 - dodatek:
Starosta předložil ZO návrh na dodatečné usnesení k rozhodnutí č. 13 ZO

ze dne 26. 2. 2007. Vzhledem k rozdílu cen sjednané (19 698 Kč a zjiště-

né dle znaleckého posudku 70 870 Kč), se navrhuje, aby obec Otnice

zaplatila i daň z převodu nemovitostí (2 127 Kč) za prodávajícího.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Na základě výše uvedeného zdůvodnění ZO schvaluje úhradu daně z pře-

vodu nemovitostí za prodávajícího, za úplatné nabytí p.č. 3637 v k. ú.

Otnice.

15. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o prodej pozemku p.č.

410 pod fotbalovým hřištěm a pronájem dvou místností v Základní škole

vedle fotbalových šaten. 

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 410 v k.ú. Otnice.

Záměr nebyl schválen.

ZO pověřuje ing. Bublu a Mgr. Nováka jednáním s vedením Základní

školy o možnosti pronájmu dvou místností pro TJ Sokol.

16. Úplatný prodej pozemku p.č. 914/1:
Zastupitelstvo projednalo oddělovací geometrický plán č. 479-181/2007

na rozdělení pozemků p.č. 914 a 912. Vzhledem k tomu, že byl dodržen

požadavek ZO na rozdělení, je možné pozemky odprodat v souladu

s žádostmi a předchozím jednání ZO.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 914/1 o výměře 337 m2 v k.ú. Otnice

p. Josefu Muricovi, rok narození 1980, bytem Polní 434, Otnice

a sl. Martině Hercíkové, rok narození 1982, Tergeněvova 16, Brno, za

cenu 55 Kč/m2.

17. Úplatný prodej pozemku p.č. 912:
V souladu se žádostí o odprodej pozemku p.č. 912 a dle oddělovacího GP

č. 479-181/2007, rozhodlo ZO o odprodeji pozemku takto. 

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 912 o výměře 120 m2 v k.ú. Otnice

p. Antonínu Hoffmanovi, rok narození 1964, Padělky 400, Ostopovice, za

cenu 55 Kč/m2. 

18. Obecní studny:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí počet studní, které jsou na obec. pozem-

cích (17).

Obec nechala umístění studní geometricky zaměřit. Po projednání roz-

hodlo:

Usnesení obecního zastupitelstva:

Obec požádá o povolení k odběru vod na těchto studních:

Na Pančavě, na Nové, u kostela, na Boženy Němcové. 

Za podání žádostí odpovídá p. Lattenbergová. 

19. Výbor pro mládež a tělovýchovu:
ZO projednalo podnět (2. 4.) z výboru pro mládež a tělovýchovu, ve kte-

rém se poukazuje na nutnost prevence sociálně patologických jevů (kou-

ření, požívání alkoholu, vandalismus). 

Zastupitelstvo s tímto materiálem souhlasí. Obecní úřad provede opatření

v souladu s předloženým materiálem.

20. Územní plán obce (ÚPO):
Předseda výboru pro rozvoj obce předložil ZO návrh na doplnění a úpra-

vy konceptu ÚPO. Seznam návrhů je přílohou zápisu.

Usnesení obecního zastupitelstva:

ZO schvaluje navrhované úpravy územního plánu. Návrh úprav bude pro-

jednán s ing. Sohrem a zapracován do návrhu ÚP. 

21. Žádosti obce o dotace:
Starosta informoval zastupitele o doposud podaných žádostech o dotaci. 

Seznam žádostí je přílohou zápisu.

22. Místní program obnovy vesnice (MPOV):
Předseda výboru rozvoje obce předložil zastupitelstvu návrh aktualizova-

ného MPOV. Materiál bude schválen na příštím zasedání zastupitelstva

dne 23. 4.

K návrhu mohou všichni podávat připomínky a doplnění, k nahlédnutí je

na obecním úřadě.   

23. Pronájem sálu dělnického domu:
Na žádost člena zastupitelstva byla projednána ústní žádost na pronájem

dělnického domu za účelem konání diskotéky dne 5. 5. 2007.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Zastupitelstvo schvaluje pronájem Dělnického domu p. O. Drabálkovi na

den 5. 5. 2007. Cena pronájmu 2 000 Kč. 

Připomínky, diskuze:
- nahlásit provedení reklamační opravy přístupového chodníku ke kuchy-

ni ZŠ. Úpravy prováděla f. PSK Group Brno.

- položení věnce k pomníku padlých vojínů RA při výročí osvobození

obce zajistí obec Otnice.

- v parku u pomníku RA chybí část kanalizačního roštu.

- na bývalém koupališti okolo nově opraveného chodníku upravit terén

a zasít trávu.

- na středu 11. 4. objednat kontejner, myslivecké sdružení Hubert prove-

de úklid větrolanů.

- Občanské sdružení Otnický SAD spolu s výborem pro mládež provedou

dne 28. 4. úklid parků.



Vážení,

děkujeme Vám za poskytnutou pomoc, která poslouží

lidem v nouzi. Jsme rádi, že se spolu s námi podílíte na

pomoci těm, kdo ji potřebují.

Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s naší

činností se snažíme získávat především z vlastní činnosti

(prodej materiálů zpracovaných v rámci našich reinte-

gračních a resocializačních programů), přesto jsme ale

odkázáni na finanční pomoc i Vás, dárců.

Tímto potvrzujeme přijetí Vašeho daru - oděvy.

Vážíme si Vašeho zájmu o druhé, ochoty pomoci,

a proto se odvažujeme obrátit se na Vás s prosbou o při-

spění a dovolujeme si přiložit složenku. Pro případnou

bezhotovostní platbu použijte prosím náš účet

u Komerční banky, nebo u České spořitelny v Broumově

uvedené v zápatí tohoto dopisu. Ponecháváme jen na Vás,

naleznete-li možnost nám jakýmkoli finančním obnosem

pomoci.

Máte-li zájem dozvědět se více o naší činnosti, rádi

Vám pošleme výroční zprávu.

S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Diakonie Broumov

Husova 319

550 01 Broumov

Bankovní spojení:

KB a.s. Expozitura Broumov č.ú. 38739-601/0100,

Česká spořitelna Broumov č.ú. 1302698349/0800
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STAROSTOVY STAROSTI
Vážení spoluobčané,

v letošním roce naše obec dokončí práce na „Územním

plánu“ (ÚP) obce. Ke konci roku schválí zastupitelstvo obecní

vyhlášku, kterou vejde ÚP v platnost. Jedná se o nesmírně důle-

žitý dokument, kterým se řídí i Stavební úřad Slavkov u Brna při

vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Neuspěje

žádná žádost, která není v souladu s územním plánem.

Projednávání celého ÚP se dělí na tři fáze. Nejprve se jedná

o tzv. „Zadání“, následuje „Koncept“ a poslední fází je

„Územní plán“. Zastupitelstvo obce v prosinci 2006 schválilo

koncept a nyní je rozpracována poslední fáze - návrh územní-

ho plánu, který by měl mít veřejné projednání v prvé polovi-

ně měsíce června. Žádám všechny občany, aby se s návrhem

přišli seznámit. Je také možné si  návrh prohlédnout na obec-

ním úřadě v kanceláři starosty, kde je trvale k nahlédnutí.

Územní plán má být nástrojem, který reguluje z pohledu

využití území další rozvoj obce a já jsem přesvědčen, že nám

všem na vyváženém rozvoji naší obce záleží.

Pavel Prokop, starosta

Přehled zákonů týkajících se
kouření a požívání alkoholu

u dětí a mladistvých mladších 18 let
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
§ 6 (1) Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na

děti: které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající

zejména v tom, že… požívají alkohol nebo návykové látky.

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování

jejich dětí a rovněž je každý oprávněn upozornit OSPO na

porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodi-

čovské odpovědnosti, …nebo na skutečnosti uvedené v § 6.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Obecní úřad je povinen:

a) vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1,

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající

z rodičovské zodpovědnosti,

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen sledo-

vat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat  příčiny jejich

vzniku a činit opatření k omezování působení nepříznivých

vlivů na děti.

Zákon č. 359/1999 Sb.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení…

popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti,

které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to

bez zbytečného odkladu, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně prodá, podá

nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návyko-

vé látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol

nebo úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo

užívání jiných návykových látek, než látek omamných a psy-

chotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její

tělesný nebo mravní vývoj.   Výbor pro mládež a tělovýchovu

panu starostovi Pavlu Prokopovi

Adresováno obecnímu úřadu,

Vaše příspěvky do dalšího čísla

zasílejte e-mailem na adresu:

zpravodaj@otnice.cz
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Na základě oznámení ministerstva dopravy vás již nyní upozorňujeme na nut-
nost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. 12. 1993.
Platnost takto vydaných řidičských průkazů končí dnem 31. 12. 2007!

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnos-

ti (OP nebo cestovní pas) jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský prů-

kaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od

správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní.

Bližší informace naleznete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově

u Brna  nebo na internetových stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spo-

jeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve frontách na pověřeném obecním

úřadě. V neposlední řadě nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidič-

ského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosím

NEOTÁLEJTE s výměnou řidičských průkazů za nové!

Jana Pospíchalová, referentka odboru dopravy, Městský úřad Slavkov u Brna

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění pro občany:
Upozorňujeme občany, že pokud ztratí občanský průkaz, musí si na Obecním úřadě

v Otnicích vyřídit novou žádost a sepsat protokol o ztrátě. S sebou si vezměte mat-

riční doklady, 1x foto a 100,-Kč na správní poplatek. Občanský průkaz si pak každý

občan musí osobně vyzvednout ve Slavkově u Brna, kde k tomu zaplatí ještě pokutu

za ztrátu nebo odcizení OP.

Na obecním úřadě se také vyřizuje občanský průkaz, kterému skončila platnost.

Tento doklad odevzdáte, obecní úřad vám vystaví potvrzení o OP a s tímto si ve

Slavkově u Brna vyzvednete za 4 až 5 týdnů nový.

� K vydání občanského průkazu nutno doložit:
• Rodný list

• 1 ks fotografie 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana v předním

čelném pohledu

• Doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

• Občanský průkaz - dosavadní, nemůže-li občan předložit dosavadní průkaz,

musí předložit potvrzení o občanském průkazu a doklad o rodném čísle

� K vydání prvního občanského průkazu občanům, kteří dovrší 15 let je nutné
předložit:

• Rodný list

• 1 ks fotografie

• Doklad o státním občanství nebo platný cestovní pas

• Potvrzení o trvalém pobytu

Tito občané se musí k podání žádosti dostavit s jedním z rodičů.

� Pokud nastane změna stavu (úmrtí, sňatek, rozvod), je povinnost občanů si do

15 dnů vyřídit nový OP.

Neučiní-li tak, stává se jejich OP neplatným a bude po nich vyžadována pokuta.

� K vyřízení státního občanství je potřeba, aby se dostavil zákonný zástupce

dítěte (do 18 let) s matričními doklady, tj.: rodný list matky, otce, dítěte, oddací list,

platný občanský průkaz.

Správní poplatek činí 100,- Kč. Netýká se vyřízení prvního občanského průkazu -

bez poplatku.

� Občané, kteří se přijdou hlásit k trvalému pobytu musí s sebou přinést buď list

vlastnictví, kupní smlouvu nebo přijít společně s majitelem nemovitosti, který svým

podpisem na přihlašovací kartě potvrdí pobyt přihlašovaných. Za přihlášení k trva-

lému pobytu se platí 50,- Kč/osobu, děti jsou tohoto poplatku zproštěny.

� Cestovní pas se vyřizuje pouze na Městském úřadě ve Slavkově u Brna -
pasové oddělení - a je nutno předložit:

• Občanský průkaz

• Rodný list + oddací list

• Hotovost: - dospělí 600,- Kč - děti 100,- Kč (do 15 let)

� Dětský pas platí pouze 1 rok. Fotografování se provádí přímo na místě.

Důležité upozornění - výměna řidičských průkazů

Upozornění k placení daně
z nemovitostí na rok 2007

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

upozorňuje poplatníky daně z nemovi-

tostí, že v letošním roce je tato daň

(příp. její 1. splátka) splatná tak jako v

minulých letech ve lhůtě do 31. května

2007. Na rozdíl od předchozích let však

došlo při placení této daně k několika

zásadním změnám. Nově je daň splatná

najednou, nepřesáhne-li roční daňová

povinnost částku 5000 Kč (v minulých

letech to byla částka 1000 Kč). Zejména

v případech, kdy letos poprvé došlo ke

zvýšení celkové daňové povinnosti, je

třeba s touto skutečností počítat.

Pokud je celková roční daňová povin-

nost vyšší než 5000 Kč, je možné zapla-

tit daň ve dvou stejných splátkách ve

lhůtě do 31. 5. a 30. 11. 2007. V letoš-

ním roce rozešle FÚ všem poplatníkům

daňové složenky na kontaktní adresu,

zaevidovanou u správce daně. Složenky

by měli poplatníci obdržet do 10. května.

Zaplacení této složenky na kterékoliv

poště je bez poplatků. Současně upozor-

ňujeme ty poplatníky, kteří budou spla-

cením daně v prodlení, že od letošního

roku je v účinnosti nový sankční systém,

který postihuje pozdní placení daní.

Na obecním úřadě je občanům
bezplatně k dispozici přístup
k internetu. Tuto službu bude

možno využívat během úředních
hodin OÚ takto:

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.

Obecní knihovna
Otnice

upozorňuje svoje čtenáře,
kteří doposud nevrátili

vypůjčené knihy a časopisy
ve stanoveném termínu,

to je 35 dní od výpůjčního
data, že již přišli o možnost
vrátit tyto vypůjčené knihy
zdarma. Od měsíce května
je podle nového ustanovení

v knihovním řádu

vymáhán poplatek 20,− Kč
za 1 měsíc a 1 knihu.
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... lékárna by v pondělí mohla být otevřena dle ordinač-
ních hodin dětské lékařky ...

... hodiny na kostele by měly ukazovat přesný čas ...

... obec by mohla opět zajistit svoz starého papíru po
Otnicích ...

Velké ucho
aneb Vyslechly jsme v ulicích

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se
směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou
při rozbití unikat nebezpečné látky.

Výbor životního prostředí informuje občany o možnosti

bezplatného odložení vyřazených světelných zdrojů a veške-

rých vyřazených elektrospotřebičů na sběrný dvůr společnos-

ti RESPONO, a. s. na Zlaté Hoře ve Slavkově u Brna. Kromě

vysloužilých televizí, ledniček, vysavačů apod. zde můžete

bezplatně odevzdat také trubicové zářivky, kompaktní úspor-

né zářivky a výbojky. Nefunkční světelné zdroje však musí

být kompletní. V opačném případě nepodléhají bezplatnému

zpětnému odběru a obec zaplatí společnosti RESPONO,

a. s. poplatek za jejich likvidaci (jako za odpad).

Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité

zářivky či výbojky, jsou obchody, ve kterých se tyto výrobky

prodávají. V naší obci je to prodejna Průmyslového zboží

HOLUB.

V prodejnách by vám měli vzít zpět tolik kusů použitých

světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu by měl

být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného

odběru použitého elektrozařízení. Každý rok v jarních
a podzimních měsících sváží pracovníci společnosti RES-
PONO, a. s. nebezpečný odpad. Pro tento odpad jezdí
přímo do obce, takže i tento elektroodpad můžeme dát
přímo společnosti RESPONO, a. s.

V zájmu všech občanů je, aby se počet zpět odevzdaných

použitých zářivek zvyšoval. Pomoci můžete i vy! Žádnou

zářivku ani úspornou neházejte do popelnice nebo do kontej-

neru, protože bez dalšího užitku skončí na skládce. Pokud se

však v nepoškozeném stavu dostane k recyklaci, bude možné

z ní využít více než devadesát procent materiálu - převážně

sklo a hliník.

Výbor životního prostředí děkuje všem občanům za spolu-

práci při třídění odpadu. Výbor životního prostředí

PRODEJNA PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ OTNICE
Dědina 46, tel.: 605 113 185

upozorňuje na:

ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY
ČERVEN - SRPEN

Po - Pá   8.00 - 11.00

So   8.00 - 10.00

V době naší nepřítomnosti Vás obsloužíme

V PRODEJNĚ V SOKOLNICÍCH
Komenského 10, tel.: 737 756 005, 544 229 173

PRACOVNÍ DOBA

Po - Pá   7.00 - 12.00   12.30 - 17.30

So   7.00 - 11.30

Neházejme zářivky do popelnic,
učme se třídit odpad

Na obecním úřadě se nachází návrh

„Místního programu obnovy vesnice“.
Kdo z občanů má zájem o tento materiál

o naší obci, může se s ním seznámit u starosty,

případně místostarostky a předkládat doplňující

nebo pozměňující návrhy.

Jaroslav Seifert

SRPEN
Klepeta rudá do obilí

se vnořila. Už pokosili

a lány dlouhé jako stuhy

už znovu převracejí pluhy.

Večery v srpnu! Měkce líhá

se do trav suchých pod jabloní.

Chlad lesa zve tě, houby voní

a za stromem už podzim číhá,

by kvečeru, až padnou stíny,

zadrh ti smyčku z pavučiny.

Jaroslav Seifert

ČERVENEC
Jdeš po mezích a nad úvozy

a zdravíš chrpy, bradky kozí

a kalíšky vonného svlačce

vysoko jako na pavláčce.

Až kvečeru, když na červánku

první tě hvězda vábí k spánku,

na mezi ve tmě slyšet hlasy.

Jeden je dívčí, druhý jiný.

Čípak ten druhý bude asi?

A ráno, když den nový vzplane,

leží tam žluté kopretiny

a lístky mají otrhané.
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Otnický SAD pořádalo ve dnech 2. 3.

a 9. 3. pro všechny šikovné ženy a dívky kurz pod názvem

„Jarní tvoření“. Vedla jej paní Menoušková, žena, pro kterou je

výroba dekorací ze sušených a umělých květin velkým koníč-

kem. Přináším vám pár informací a ukázek tvorby některých

účastnic, nutno podotknout velmi šikovných a nápaditých.

Podle plakátků vyvěšených v obci Otnice si mohly ženy

vybrat, co přesně chtějí tvořit. V nabídce stály dva košíčky,

jeden větší, jeden menší, a věneček. Vše s jarní tématikou,

doplněné velikonočními symboly. Slečna Leukertová, maji-

telka květinářství v Újezdě u Brna, přichystala pro každou

účastnici balíček s dekorativním materiálem dle jejich výbě-

ru a vytvořila ukázkové dekorace. Jak jsme ale všechny záhy

zjistily, ačkoliv jsme měly na stole předlohu, stejně se každé

z nás rýsoval pod rukama originál. Jestliže jsme náhodou

ztratily nit a netušily jsme, jak pokračovat v tvorbě, vedoucí

kurzu nám napověděla. Stačilo jen poradit, jak zaplnit prázd-

ný koutek, kolik aranžovací hmoty použít, co se zbylými

sušinami… 

Velkou výhodou pro všechny maminky, které neměly zajiš-

těné hlídání pro své děti, byla otevřená místnost pro nejmenší,

kde své ratolesti mohly s klidným svědomím po dobu tvoření

nechat. Děti se vydováděly, pohrály si s velkým množstvím

hraček, malovaly si, prostě si tvořivý večer pořádně užily.

Navíc měly svoje nejmilejší maminky hned vedle, takže pokud

bylo třeba, stačilo jen zavolat. No řekněte, není to luxus?

Během obou kurzů panovala přátelská nálada. Popíjelo se

kafíčko, klábosily jsme o všech radostech i starostech, každá

z nás si odnášela domů výbornou náladu a k tomu krásnou

dekoraci vlastní výroby. To jistě zahřálo na dušičce všechny

ženy. Ten pocit, že dokáží i něco víc, než vařit, uklízet, starat

se o děti, prát plínky, přebalovat, krmit, chodit do práce, která

je třeba už tak moc nebaví… Zkrátka samy ve svých očích

nabyly vyšších hodnot. A o to nám šlo. Pevně věřím, že každá

z nás byla doma řádně oceněna. V mnoha domácnostech teď

dýchá jaro, na dveřích potěší oko kolemjdoucího vlastnoruč-

ně vyrobený jarní věneček. Ostatně – přijeďte se podívat, jak

nám ta naše vesnička krásná, středisková, prokoukla.

Silvie Menoušková

Do Otnic zavítalo jaro
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Povídám, povídám
veršovanou pohádku….. 

O otnickém vodníkovi

Jednou šla pověst kolem,

že z Otnického rybníka 

zaznívá děsné vytí polem,

to prý je hlas psa vodníka.

To na Frédku rybník býval,

na březích řada vrb,

tam v úplňku vodník sníval

a rovnal si křivý hrb.

Otnický to divný vodník

a černý, lesklý, velký pes,

kol se lid bál přejít chodník,

neboť vyl tento vodní děs.

Na dívenky hodný byl,

na vodu kladl pentličky,

děvčata bral za sukničky,

na hochy však strašně vyl.

Strach byl chodit Pančavou,

také však mnozí lidé dlouho tvrdili

každý hlavu měl těžkou,

když zlé vytí od rybníka slyšeli.

Anna Lattenbergová

Opět uspořádalo Občanské sdružení Otnický SAD pro děti

„Vítání jara se světluškami“
Dana Sekaninová přítomné (bylo jich letos kolem tří set), s rado-

stí přivítala a kronikářka se připojila následujícím povídáním:

Vážení rodiče a milé děti. S potěšením Vás všechny vítám
a těším se z toho, že zejména vy, rodiče, jste opět se svými dětmi
přišli přivítat ten zázrak přírody JARO! Společně se vydáme
k rybníku, abychom zjistili, že nám vodník neuplaval. Jsme moc
rádi, že se do našeho nového rybníka nastěhoval a že tu opět pře-
bývá jako dřív, když bývali u nás v otnických rybnících zabydle-
ni, jak zaznamenal kronikář pan František Rafaj. Staří pamětníci
mu vyprávěli, že s vodníky si někteří povídali, a dokonce v pan-
čavské hospodě a ve mlýně s nimi hráli karty. V pančavské hos-
podě proto, že na Pančavě v těsné blízkosti hospody (a to velmi
dávno) býval veliký rybník Bezedňák, což dokládá vysoká mez,
která vede od Hrubého po pravé straně ke Španělovému. Tato
mez je vlastně původní hráz rybníka Bezedňáka. Otnice vůbec
byly hodně dávno rybníky obklopeny. Místa, kde jsme se nyní
shromáždili, bylo ještě donedávno rybníkem, později koupališ-
těm, které bylo zrušeno teprve před několika málo léty. A proto
jsme potěšeni, že rybníky okolo naší obce opět vznikají a vítáme
i jejich pohádkové bytosti. Loni měl vodník na rybníce víly
a letos? Kdoví, jestli některá z nich není dnes paní vodníkovou.
Rozsvícenými lampiony - Světluškami - si na jeho vodní hospo-
dářství pěkně posvítíme. A bát se nebudeme, protože naši vodní-
ci jsou hodní. Taktak že nezamrzli, jaká byla zima!
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české rekordní emise oxidu uhličitého, a přispívají tak

k odvrácení změny světového podnebí. Česká republika způ-

sobuje asi 12 tunami na obyvatele jedny z nejvyšších exhala-

cí oxidu uhličitého mezi všemi státy Evropské unie. Vítr je

nám naopak k dispozici zdarma a v nevyčerpatelném množ-

ství. Společně s ostatními obnovitelnými zdroji energie nabí-

zí řešení palčivých problémů současné energetiky.

Budoucnost je obnovitelná
Česká republika v rozvoji čistých zdrojů energie zaostává.

Zatím využíváme pouze zlomek svého potenciálu. V přístupo-

vé smlouvě k EU jsme se do roku 2010 zavázali dosáhnout

8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě

elektřiny. Česká republika nemá takové přírodní podmínky,

aby se mohla zaměřit pouze na jeden zdroj. Je třeba rozvíjet

všechny čisté technologie: největší nevyužitý potenciál přitom

nabízí spalování biomasy a větrná energie. U ní se předpoklá-

dá, že v roce 2010 dodá do sítě 930 GWh elektřiny, tedy asi

dvěstěpadesátkrát více než nyní. 

Větrné elektrárny a hluk
Zvuky, které větrné elektrárny vydávají, mají dvě příčiny:

otáčející se mechanické prvky ve strojovně (zejména převo-

dovka, generátor a další mechanismy) a proudění vzduchu

kolem listů vrtule. Snižování hlučnosti patřilo mezi hlavní pri-

ority, na které se konstruktéři zaměřili. Moderní typy turbín už

mechanické zvuky minimalizovaly. Některé větrné turbíny

dokonce nemají ani relativně nejhlučnější část - převodovku.

Také úprava povrchu i tvaru listů rotoru výrazně omezila aero-

dynamický hluk.

Hygienické normy musí být dodrženy
Pokud mají větrné elektrárny stát v blízkosti obytných

domů, je důležité nechat zpracovat odborný posudek - akus-

tickou studii, která hodnoty od výrobce přepočte na hladinu

slyšitelného zvuku v konkrétním místě. Výsledek musí potvr-

dit dodržení platných hygienických limitů hluku. Ty jsou ve

venkovním prostoru obytných budov 50 dB ve dne (6 až 22

hodin) a 40 dB v noci.

Větrné elektrárny hyzdí krajinu
Větrné elektrárny nesporně tvoří nové dominanty v krajině.

Musí se stavět tam, kde je dostatečně větrno, tedy většinou na

kopcích nebo rozlehlých rovinách. To, že jsou vidět, ještě ale

neznamená, že pohled do krajiny hyzdí. Vliv na krajinný ráz

je hodnocení z pohledu člověka, které je v konečném důsled-

ku velmi subjektivní. Někomu turbíny vadí, jinému se líbí.

Harmonická krajina, jak ji vnímáme, je založena na rovnová-

ze působení člověka a přírody. A větrná elektrárna je často

hodnocena jako moderní prvek, který krajinu oživuje, symbol

čisté, nevyčerpatelné a dynamické energie větru. 

Pravidla ochrany krajiny
Samozřejmě jsou také místa, kde by větrné elektrárny stát

neměly. Projektant musí posoudit, zda není záměr výstavby

elektráren umístěn v území, kde by byl v zásadním střetu

s požadavky ochrany přírody a krajiny nebo ochrany památ-

kové zóny. 

Větrné elektrárny odrazují turisty?
Větrné elektrárny naopak mohou mnoho turistů přilákat.

V české krajině jde o poměrně nový fenomén a lze předpoklá-

dat, že bude budit zájem. Některé turistické stezky přivádějí

návštěvníky právě k nim. 

Větrné elektrárny zabíjejí ptáky a plaší zvěř?
Pokud jsou větrné elektrárny dobře naplánované a postave-

né, nepředstavují pro ptáky a zvířata vážné nebezpečí. Známé

organizace zaměřené na ochranu přírody, například britská

Dne 25. dubna 2007 proběhla v Otnicích přednáška na

téma Větrné elektrárny. Právě toto téma se stalo pro Otnice a

některé další okolní obce velmi aktuálním z důvodu chystané-

ho záměru vystavit nedaleko obce Bošovice větrný park.

Přednášku naplánovalo a zorganizovalo ve svých prostorách

Občanské sdružení Otnický SAD, vstupné bylo dobrovolné. 

Jelikož se přednáška uskutečnila již v 17:00 a ne všichni

zainteresovaní se mohli zúčastnit, přinášíme vám obsah před-

nášky i v textové podobě. Přednášet přijela Veronika

Pazderová z občanského sdružení Mladí zelení a členka Hnutí

DUHA, toho času také studentka Univerzity Palackého

v Olomouci, obor Ochrana a tvroba životního prostředí.

Úvodem
Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit

český příspěvek ke globálním změnám klimatu i závislost na

cizích zdrojích. Vytvářejí nová pracovní místa a mohou před-

stavovat významný zdroj příjmů pro obce. Česká republika ve

využívání větrné energie zaostává. Díky garantovaným

výkupním cenám obnovitelné elektřiny se však i u nás stavba

větrných elektráren na mnoha místech začíná připravovat.

V obcích, kde se větrné elektrárny plánují,vyvolaly tyto zámě-

ry živou debatu. Přitom postoje místních lidí mají důležitou

roli v rozhodování o realizaci projektu. Mnoho odporu

v obcích však způsobily nepodložené informace a obavy,

které se o větrných elektrárnách šíří. Větrné elektrárny nelze

postavit všude a každý projekt je potřeba pečlivě posoudit.

Podmínkou je splnění přísných kritérií ochrany přírody a kra-

jiny a právo místních občanů plně se zapojit do plánování

a rozhodování o stavbě.

Proč potřebujeme větrné elektrárny
Větrné elektrárny vyrábějí čistou energii bez exhalací,odpa-

dů a krajiny zdevastované uhelnými doly. Pomohou snížit

Větrné elektrárny
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Královská společnost pro ochranu ptáků (Royal Society for

Protection of Birds) nebo Světový fond pro ochranu přírody

(WWF) větrnou energetiku podporují, protože neznamená

závažné ohrožení pro zvířata. Tím je mnohem více hrozba

globální změny klimatu, v jejímž důsledku bude velmi prav-

děpodobně docházet ke ztrátě přirozených biotopů. Toto rizi-

ko pomáhají větrné elektrárny snižovat. 

Malé nebezpečí pro ptáky 
Někdy se o větrných elektrárnách mluví jako o velkých

zabijácích ptáků. V České republice zatím stojí jen několik

větrných elektráren a byla zpracována jen jediná ucelená stu-

die na téma vlivu větrných elektráren na ptáky. Společně

s podrobnými zahraničními průzkumy však podobné obavy

nepotvrdila.

Elektrárny neruší zvěř 
Liché jsou také obavy, že větrné elektrárny budou rušit nebo

vyhánět zajíce, srnčí, lišky a další zvířata. Potvrdil to tříletý

výzkum, který prováděl Ústav pro výzkum divoce žijících

zvířat na Veterinární univerzitě v Hannoveru. Sledoval rozsáh-

lé území s celkem 36 větrnými elektrárnami i srovnávací

oblasti, kde turbíny nejsou. Hustota zvěře na území s elektrár-

nami zůstávala stejná nebo se dokonce zvyšovala. Přitom

během výzkumu byly ve sledovaném území stavěny další tur-

bíny. Provoz elektráren tedy nevede ani k odchodu zvěře, ani

ji nenutí se těmto místům vyhýbat. Zvířata si totiž na zařízení

zvyknou, takže jimi nejsou rušena. Potvrzují to také zkuše-

nosti myslivců i zemědělců z mnoha zemí, kde jsou větrné

elektrárny v provozu. Podobně turbíny nejsou problém ani pro

zemědělství. Běžně se mezi nimi pase skot, ovce i jiná zvířa-

ta. Na první britské větrné farmě u obce Delabole zároveň

provozují jezdeckou školu. 

V našem kraji nefouká
Nesmyslný argument úředníků: v našem kraji nefouká

V Jihomoravském kraji v roce 2004 přijali energetickou kon-

cepci, která výslovně jmenuje několik lokalit, kde lze stavět

větrné elektrárny. Všude jinde se prý budou zamítat. Důvod?

Na jiných místech prý nefouká. Ale žádný investor samozřej-

mě nebude chtít stavět turbínu tam, kde není vítr. Úředníci to

tedy mohli nechat na energetických společnostech, které by se

lépe než oni dokázaly rozhodnout, kde to má smysl a kde

nikoli. Mají k tomu lepší informace. Běžnou samozřejmostí je

totiž měřit rychlost a směr větru na vytipovaném místě mini-

málně rok před zahájením stavby.

Cena větrné elektřiny rychle klesá
Zvýšení ceny elektřiny v důsledku podpory obnovitelných

zdrojů ostatně není nijak velké. Do roku 2010 jej oficiální

vládní propočty odhadují na 16 haléřů za kilowatthodinu.

Dosáhne tedy pouhých asi 4% ceny elektřiny pro domácí spo-

třebitele. Jiné vlivy mají daleko větší dopad. Například spo-

lečnost ČEZ zdražila svoji elektřinu z roku na rok o 11%.

Cena větrné elektřiny rychle klesá s rozvojem této technolo-

gie. Náklady na výrobu jedné kilowatthodiny se během

posledních dvaceti let snížily na méně než pětinu. Tento trend

pokračuje. Jedna úsporná zářivka ušetří za elektřinu více, než

bude průměrnou domácnost stát zvýšení cen energie

v důsledku výstavby větrných elektráren v příštích pěti

letech.Někdy se také tvrdí, že konstrukce a stavba větrné

elektrárny spotřebuje tolik energie, kolik nedokáže vyrobit

ani za několik let. Není to pravda. Měření ukázala, že energe-

tická návratnost elektrárny (tedy doba, za kterou větrná turbí-

na vyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na její výrobu) se

podle typu stroje a větrného potenciálu místa pohybuje od tří

do šesti měsíců.

Další informace na internetu:

Hnutí DUHA 
www.hnutiduha.cz

Calla 
www.calla.cz

Atlas obnovitelných zdrojů energie v ČR 
www.zdrojeenergie.cz

Česko-německý větrný informační server 
www.vetrnyserver.cz

Ministerstvo životního prostředí 
www.env.cz

Česká společnost pro větrnou energii 
www.csve.cz

Informace převzaty z brožury vzniklé za spolupráce

Hnutí DUHA a CALLA 

- http://www.calla.ecn.cz/data/energetika/vitr/

o.s. Mladí zelení - sdružení mladých lidí od 16 do 35 let.

Sdružení působí po celé České republice, aktivní skupiny jsou

v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Činností sdružení je organi-

zování veřejných přednášek, promítání, debaty na různá téma-

ta, pořádání letních táborů a víkendových setkání, tematicky

zaměřené kampaně, zapojování se do různých projektů na

mezinárodní úrovni. Více na www.mladizeleni.cz

Hnutí DUHA - zřejmě nejvlivnější česká zelená organiza-

ce, která úspěšně prosazuje ekologická řešení, která zajistí

zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. Mezi hlavní

témata, kterými se organizace zabývá patří odpady, lesy,

ochrana přírody, zemědělství, doprava, energetika, globální

změny podnebí, nerostné suroviny, ekonomika, ekologická

legislativa, ale i občanská práva. Více na www.hnutiduha.cz

Veronika Pazderová
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Tradice naší obce
Jako každým rokem i letos pořádali otničtí zahrádkáři tra-

diční jarní prodejní výstavu ve dnech 12. a 13. května 2007.

Nejkrásnější ozdobou byly pokojové květiny z Tuřan a další

velký výběr zboží, dárků a potřeb. Nejvíce byly spokojené

děti u „kola štěstí“, kde na ně čekaly rozmanité výhry v podo-

bě sladkostí a drobných dárků. Účastníci výstavy odcházeli

spokojeni se svými nákupy. Také občerstvení pod vedením

paní Leony Levákové bylo vynikající. Letos se sešlo na výsta-

vě celkem 1500 účastníků. Antonie Bočková

Uplynulý myslivecký rok hodnotila výroční členská schůze

Mysliveckého sdružení Hubert Otnice v měsíci březnu. 

Pozváni byli též starosta obce Otnice pan Pavel Prokop a starost-

ka obce Lovčičky paní Ing. Jaroslava Hrozková. 

Bylo konstatováno, že členská základna má k 1. 1. 2007 40 členů.

Novými členy mysliveckého sdružení jsou slečna Hana Dufková

a Bc. Martin Václavek. Dlouholetým zasloužilým členům myslivec-

kého sdružení, panu Jiřímu Haluzovi a panu Ing. Miroslavu

Petlákovi, bylo navrženo vyznamenání ČMMJ III. stupně.

Péče o zvěř, což je hlavní poslání myslivců, byla náročná, ale pří-

kladná. Přesto se loňská dlouhá a krutá zima projevila v počtu odlo-

vené drobné zvěře snížením cca o jednu třetinu. Stavy srnčí zvěře

úbytek nezaznamenaly.

Předmětem hodnocení výroční schůze byla i oblast kynologická,

kde se podařilo uspořádat úspěšnou místní kynologickou soutěž

v Lovčičkách. Akce se bude letos konat opět a to 16. června 2007

v Lovčičkách.

Dobře je hodnocena každoroční střelecká průprava organizováním

střelecké soutěže dotované věcnými cenami.

Kulturní činnost završuje každoročně již tradiční myslivecký ples

se svojí bohatou tombolou a dobrou náladou.

Na pořadu jednání byla též výsadba zeleně, úklid krmelců a zásy-

pů a celková péče o životní prostředí.

Oboustranně byla pochvalně hodnocena spolupráce mysliveckého

sdružení s obcemi Otnice a Lovčičky a do budoucna jistě i Milešovce.

Na tuto výroční členskou schůzi navazovala neméně důležitá člen-

ská schůze v květnu, která byla schůzí volební.

Na další pětileté funkční období byli zvoleni:

předseda Petr Borovička

místopředseda Pavel Boček

mysl. hospodář Ing. Jindřich Svoboda

a další členové výboru a revizní komise.

JUDr. Ludmila Nehybová, Čestná členka MS Hubert Otnice

Jarní aranžování
Dne 27. března 2007 se uskutečnilo aranžování květin na téma

„Velikonoce - svátky jara“. Své práce předvedli paní Ivana Černá
a pan Jaromír Kokeš. Účast byla hojná - více než 200 zájemců
z Otnic a okolí. Akce byla obohacena o ukázky bytových textilií
a stolování odborné poradkyně paní Ing. Zdeňky Chmelařové.
Při stolovém uspořádání sálu dělnického domu nechyběla pečli-
vá obsluha při podávání občerstvení. Zajímavé ukázky byly dopl-
něny prodejem a závěrečným slosováním vstupenek. Výhrami
byly na zahrádkářské akci květiny.                   Antonie Bočková

ZAHRÁDKÁŘI

Z činnosti Mysliveckého sdružení Hubert Otnice Vinaři pořádali 8. dubna 2007 8. výstavu vín
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Byli jsme požádáni, abychom prostřednictvím Otnického

zpravodaje seznámili obyvatele naší vesnice s blahodárnými

účinky medu, který naší prací se včelami produkujeme,

a tudíž ho u každého našeho člena mají prakticky nadosah.

Chtěli bychom tímto osvětlit přínos pravidelné konzumace

medu pro každou domácnost

a přiblížit lidem jeho příznivé

účinky na lidský organismus.

Med je biologicky vysoce hod-

notná potravina přírodního cha-

rakteru vytvořená společenstvím

včely medonosné ze sesbíraných

šťáv květin (nektaru) či stromů

(medovice). Tyto sladké šťávy

včely přetvářejí, kombinují

a obohacují svými specifickými

látkami, ukládají a nechávají zrát v plástech. Včelí enzymy

obsažené v medu vyvolávají chemické reakce štěpící nevstře-

batelné složité cukry na vstřebatelné jednoduché cukry, které

hned po požití přecházejí přímo do krve člověka, a proto tělo

nezatěžují procesem štěpení v játrech. 

Med
- je vždy ekologicky čistý, neboť včela jej zbavuje nečistot

a pesticidů

- zvyšuje přirozenou odolnost organizmu

- příznivě ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, obsahuje

látky tvořící kosti

- posiluje nervovou soustavu, dobrý spánek, veselost

- zlepšuje paměť

- prospívá dětem i dospělým, mladým i starým, nemocným

i zdravým 

- je snadno stravitelný

Obsahuje:
- jednoduché cukry - jsou okamžitým zdrojem potřebné

energie

- dextriny - mají hojivý vliv na lidskou kůži a sliznici

- minerální látky

- je zdrojem draslíku - hlídá hospodaření s vodou v našem

těle, brání nástupu svalových křečí, onemocnění cév, selhání

srdeční činnosti, průjmu, horečnatých onemocnění

- vápník a fosfor - hlídají pevnost kostí, chrupavek, zubní

skloviny, úponů svalů a šlach

- peroxid vodíku - brání zubnímu kazu

- hořčík - udržuje optimální hladinu cholesterolu v krvi,

brání nástupu kornatění tepen a vzniku arteriosklerózy

- železo - zajišťuje tvorbu červených krvinek

- bílkoviny - vytvářejí buněčné systémy

- přírodní látky - hormony, rostlinná barviva, silice, aroma-

tické látky, vitamíny, flavonoidy atd., které posilují obrany-

schopnost organismu a upravují životní pochody v lidském

těle

Všechny výše zmíněné vlastnosti medu má však pouze

český med. Ten je ovlivněn složením flóry na území České

republiky a tím je dosaženo jeho jedinečného složení jak

poměrem jednoduchých cukrů, tak i obsahem pylových zrn

a minerálních látek. Botanický původ medu silně ovlivňuje

jeho organoleptické vlastnosti. Český med neobsahuje pylová

zrna rostlin, které nejsou na území ČR pěstovány, a které

mohou u citlivého konzumenta z důvodu absence přirozeného

přizpůsobení se vyvolat alergii na některé druhy pylu, např.

z eukalyptu nebo citrusů. Z tohoto důvodu varujeme obyvate-

le před nákupem zahraničních medů z hypermarketů a dopo-

ručujeme odběr tzv. ze dvora přímo od našich členů.

Med dle původu dělíme na med květový (světlý) a medovi-

cový (tmavý). Květový med získává včela na květních

i mimokvětních nektariích rostlin. Tento med obsahuje mnoho

bílkovin rostlinného původu. Je tedy vhodný pro děti i pacien-

ty po těžkých operacích nebo úrazech. Je lépe stravitelný

a nezatěžuje tolik zažívací trakt jako med tmavý.

Medovicový med vzniká jako vedlejší produkt činností

některých mšic. Ty nabodávají listy nebo jehlice stromů, vysá-

vají rostlinnou šťávu a zužitkovávají z ní pro svou potřebu

pouze bílkoviny. Zbylou rostlinnou šťávu, velmi bohatou na

cukry, vystřikují ve formě kapének na povrch listů nebo jeh-

lic. A právě tyto kapénky sbírají včely jako medovici.

Medovicový (někdy též zvaný lesní) med je tmavý, silně aro-

matický, obsahuje minimálně bílkovin, ale zato hodně rostlin-

ných silic. Je vhodný např. pro lidi s vleklým nebo akutním

onemocněním dýchacích cest, pro nízký obsah bílkovin i pro

pacienty s onemocněním ledvin.

Oba tyto medy jsou stejně hodnotné a přínosné pro lidský

organismus.

Tuhnutí neboli krystalizace medu je přirozeným projevem

jeho zrání. Každý neporušený med musí po čase ztuhnout.

Květové medy s vysokým obsahem glukózy tuhnou rychle, již

za několik týdnů po vytočení. Tmavé medovicové medy s vyš-

ším obsahem fruktózy tuhnou po několika měsících. Pokud

potřebujeme med ztekutit, můžeme tak provést velice šetrným

ohřevem ve vodní lázni. Teplota v medu by však neměla pře-

kročit 45°C, neboť by mohlo dojít k nevratnému poškození

enzymů a tím k vážnému  znehodnocení medu. Z medu se

potom stane pouhý roztok cukrů zbavený svých dietetických

a léčivých účinků.

Med je možno dlouhodobě uchovávat v uzavřených skleně-

ných příp. keramických nádobách, při teplotě 5-20°C, neměl

by být vystaven mrazu ani vysokým teplotám. Měl by být ulo-

žen v temnu při nízké vzdušné vlhkosti, aby se zabránilo nasá-

vání vody medem a tím se předešlo jeho zkvašení. Při správ-

ném skladování med vydrží i několik let bez vážnějšího poru-

šení, přičemž  jeho krystalizace není vůbec na závadu.

Za otnické včelaře Jiří Kalouda

Seznam včelařů:
Evžen Gruml

Jan Heřmanský

Milan Heřmanský

Jan Hlaváček

Jiří Kalouda

Jaroslav Leukert

František Menoušek

František Partyka

Josef Pejcal

Zdeněk Svoboda

František Vidlák

Anna Volšová

Jan Zalaba

Otničtí včelaři
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Poklidná noc z neděle na pondělí 2. 4. 2007 nám skončila

velmi brzy. Ve tři hodiny v noci začala houkat siréna a do

několika minut vyjela zásahová jednotka do Újezdu u Brna.

Po přejetí kolejí se nám naskytl pohled na plameny pohlcenou

halu plnou lisovaných dřevěných briket. Po nahlášení jednot-

ky SDH Otnice, kterou tvořili Petr Dřínovský, Zdeněk
Hudeček, Josef Muric ml., Josef Muric st., Miroslav
Kalouda, Jan Pavlovec, Vladivoj Přibyl a Patrik Wunsch
veliteli zásahu jsme byli odesláni na rybník do nedalekých

Sokolnic. Zde bylo naším úkolem zajišťovat čerpání vody

V sobotu 31. 3. 2007 se zúčastnili otničtí hasiči ve složení

Petr Dřínovský, Zdeněk Hudeček, Josef Muric, Miroslav

Kalouda, Jan Pavlovec cvičení v Dolní Rožínce. Celé cvičení

se odehrávalo ve cvičných prostorách místních báňských

záchranářů.

První část dne byla zaměřena na dýchací techniku. Po zau-

čení a vyzkoušení si dýchacích přístrojů jsme dostali za úkol

hasit požár a záchranu případně nalezených horníků. Požár

vznikl v těžebním, věrohodně nasimulovaném dole. Při

záchranné akci se střídaly skupiny po čtyřech mužích.

V samotném dole u ohniska požáru plně vynikly a svoji funk-

ci plnily nové helmy, kabáty a boty zakoupené Obecním úřa-

dem Otnice. 

Nejprve se zkoušelo hašení pomocí práškových hasicích

přístrojů. Následně proudem vody a nakonec pěnou. 

Druhá část cvičení probíhala v polygonu. Zde se zkoušelo

lezení po strastiplné cestě plné nástrah úzkými prostory ve

štole. V některých fázích s baterkou a někdy po tmě.

PRODLOUŽENÝ HASIČSKÝ VÍKEND

Kluci v akci

Hořící sklad

Porada
Před zásahem: Josef Muric
a Jan Pavlovec

Po zásahu: Zdeněk Hudeček
a Miroslav Kalouda



OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 28 − červen 2007 19

a plnění stále přijíždějících cisteren. Od 5:00 hod. se zvyšují-

cím se provozem šli dva členové řídit dopravu za asistence

policie na přilehlou komunikaci u rybníka. Tenhle maratón za

zvuku sirén dvaceti hasičských aut s cisternami jednotka

absolvovala do pravého poledne. Následné dohašování a bou-

rání nosné konstrukce haly zajišťovaly další čtyři dny hasičské

jednotky z okresu Brno venkov. Zdeněk Hudeček

Po mírné zimě, již jako každoročně, uspořádali na jaře 

21. 4. 2007 místní hasiči sběr železného šrotu. S novým roč-

ním obdobím přichází čas úklidů a renovací. 

Lidé vyhodili, co se jim nehodilo a místnímu Sdružení dob-

rovolných hasičů to pomohlo!

Na stanovišti u rybníka

Hořící sklad
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Budují Gottwaldův dělnický dům

Místní organisace v Otnici se rozhodla postavit dělnický

dům, který ponese jméno soudruha Gottwalda. Práce zdár-

ně pokračují a soudruzi vypomáhají zdarma po svém

zaměstnání. Na obrázku vidíte jednu nedělní brigádu.

Postavit si vlastní dům bylo dávným přáním již soudru-

ha Doležala. Uskutečňují tuto stavbu až nyní a zásluhu na

ní mají především soudruh Střítecký, rolníci, kteří propůj-

čili svůj lom zdarma, Josef Hložek, Mazal, Zadecký a hos-

tinský Hložek. Neméně přispěl V. Svoboda, který odvezl

nejvíce štěrku. Byla to pomoc na oplátku, neboť soudruzi

pomáhali při žňových pracích. A ujišťují, že opět ze spo-

lečné práce vyrůstá společné dílo. A ta spolupráce je nej-

lepším poutem jak mezi soudruhy, tak celou vesnicí.

50 let od položení základního kamene dělnického domu

Článek z ROVNOSTI 26. 10. 1947
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Současná podoba dělnického domu.

Slavnostní otevření
dělnického domu
15. srpna 1948.

Byli jste to právě vy, kdo
si pamatujete na výstavbu
dělnického domu nebo
někdo z vašich příbuzných
či známých?

Vyprávěli vám rodiče,
babičky, dědečkové
o slavnostním otevření?

Napište nám, rádi se
o vaše vzpomínky
podělíme v dalším čísle
Otnického zpravodaje.
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Vedle hospody „U Hložků“ byl postaven po druhé světové
válce dělnický dům. Pohádky, které tam promítaly každé
nedělní odpoledne si nechal ujít málokdo. Když jsme si šli
před promítáním koupit barevné mydýlko, atmosféra výčepu
nás fascinovala. Do směsice kyselého pachu piva a kouře
z cigaret se ozývaly mariášové rány do stolů, na kterých
poskakovaly těžké pivní půllitry na porcelánových táccích ve
tvaru kytičky a zvonily. Hlasitý hovor se podobal hučení úlu.
Tisknouc v ruce žlutou, růžovou či čokoládovou dobrotu,
běželi jsme se usadit, abychom nezmeškali krásný příběh
o pejskovi a kočičce nebo dvou nočních košilkách.

Technika šla mílovými kroky vpřed. Pravda, elektřinu už
jsme v obci měli. Valcha se nahradila pračkou, ve které vířil
vodu s prádlem porcelánový šroub, na který se sem tam namo-
tal nějaký kus prádla a rozškubal se na cucky. Také rádio už
mnoho domácností vlastnilo. Televizor však měl málokdo,

a tak se musel smířit s tím, že večerní program budou chtít
vidět i zvědaví sousedé.

Jednou nám dětem dovolili dívat se u Drabálků na kraso-
bruslení. Byli jsme uchváceni hudbou i tancem na ledě. Při
jedné z piruet babička Hromková (nechápala, jak může člověk
něco takového dokázat) pronesla památnou otázku: „Oni jsou
taky na elektriku?“ Moc jsme se jí smáli a já se za to stydím.

Dnes po padesáti letech hledím já s úžasem na vymoženos-
ti techniky. Obdivuji děti, které bravurně cestují s internetem
po celém světě, ví, co se kde děje a jak posílat mejly a esemes-
ky všem svým kamarádům.

Mobilní telefony a počítač dnes už vlastní všechny mladé
domácnosti. Také naše škola věnuje rozvoji dětí velké úsilí
a v obecní knihovně mohou trávit vzděláním na internetu svůj
volný čas.

Drahomíra Tišerová

Stařeček Gajda z Otnic č. p. 43 si pamatuje, že v polích na

předních nad pivovarem stával krásně otesaný kámen vysoký

asi 120 cm. Co na něm bylo napsáno, stařeček neví. Pamatuje

však, že tento kámen byl odvezen na statek p. Dvořáčka

(Lichtensteinovo panství) jako dlažba nebo vchod ke dveřím.

Tento kámen jsme našli rozbitý mezi jinými a po uspořádání

do celku skutečně odpovídal představě dle vyprávění.

Pověst vypravuje, že takové kameny stály na zmíněném poli

dva. Byly nedaleko asi 10 metrů od sebe vzdáleny. Zasadili

jsme je proto, aby připomínaly čas vojny, v níž se dva voje-

vůdci na onom místě v nepřátelství setkali a zde podali důkaz

rozvahy a statečnosti. Oba měli stejná vojska, muž zde stál

proti muži pevně jako žula proti žule. Vojevůdci znali sílu

dvojích vojsk i jejich houževnatost v boji a věděli, že všichni

raději padnou, než by hanbou ustoupili.

Pohled na otevřený krásný kraj, zalitý žňovým sluncem

a vonícím chlebem, ale vylidněný, neboť všichni sedláci byli

ve vojsku, pohled na krásný kousek světa promluvil k sedícím

statečným vojevůdcům. A zželelo se jim toliko zbytečně pro-

marněných životů. Vyzvali svá vojska ke klidu a sebe na sou-

boj. Oba v něm padli, na těch místech je vojáci pochovali

a jejich hroby poznačily kameny, aby uchovaly moudrost

a statečnost vojevůdců na věčnou paměť. Druhý kámen jsem

hledal u bratří Sehnalů, kteří byli tehdy starosty, kdy se první

kámen zazdíval na velkostatek.

Pravdě nejbližší je asi vysvětlení podobné historii jiných

kamenů. 

Stala se zde vražda či neštěstí a dle tehdejších zákonů musel

vrah, byl-li zjištěn, nebo jeho příbuzní postavit v místě vraž-

dy kámen na věčnou památku. V případě neštěstí konali pří-

buzní tuto poslední službu nešťastnému. Na kameni znázorně-

ný kříž, který vždy značí smrt. Dále je tam šavle značící vraž-

du, nebo popravu. Snad někdo povolaný nález a původ

vysvětlí přesně. Zapsal: František Rafaj kronikář

Z kroniky 1920 - 1944
strana 160 - 162

Vám všem, zejména mladým, bych přála tu nádhernou

prvomájovou radost zachovanou v četných fotografiích kroni-

kářem Františkem Rafajem.

My, ještě školou povinní, ale i škole odrostlí jsme přede-

vším uklízeli kolem svých příbytků. Zejména okna se musela

lesknout, poněvadž za jejich rámy jsme zastrkovali větévky

bezu, aby na nás čarodějnice neměly moc. Ohně Filipojakub-

ských nocí u nás nepamatuji. Zato chlapci tuto noc vyváděli

neplechy. Části vozu vysazovali na střechy a vše, co stálo

nepřivázáno, bylo jimi odvezeno do zapadlých koutů obce.

Nejčastěji malovali vápnem chodníčky k dosud utajovaným

láskám. Ozdobené máje zasazovali před dům nebo i do komí-

na svým vyvoleným. Objevily-li se na májce pentle jen bílé,

byla na obzoru jistá svatba. Letos nezaznamenali jsme žádnou

májku. Zato hanlivých, až urážejících nápisů po silnici a to ne

vápnem, které první déšť smyje, ale barvou, která je léta

nesmazatelná. Myslíte, že je dobré otravovat nádherný jara

čas ošklivostmi?

V létech socialismu se čest oslavám Svátku práce dokazo-

vala zdobením pentlemi a praporky celých ulic. Dechovka

z obecního rozhlasu nás budila časně ráno, abychom v průvo-

du alegorických vozů, krojovaných spolků a řízné dechovky

pochodovali celou vesnicí. Někdy se odjíždělo do Újezda

nebo Slavkova. Tam řečníci různých názorových skupin před-

nášeli o svých přednostech či nectnostech protivníků.

Nedostatkové zboží zejména jižní ovoce na krámkách láka-

lo ty nejmenší. Dnes máme všeho dostatek, jen nadšení nějak

opadlo. Je až zarážející, jak je mnohými přijímán hrubý až

urážející způsob života a práce. Ludmila Kaloudová

A 1. máje?
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Dostala jsem za úkol napsat něco o dětech a válce. Napadá

mě, že už od narození každý musí s něčím válčit. Staří lidé

válčí s nemocemi, dospělí se svými dětmi, s dalšími dospělý-

mi a děti válčí s dospělými, učiteli a s tím, jak poznat v tomh-

le někdy nepovedeném a drsném světě co nejvíce krásných

věcí, co nejméně ošklivých a snaží se zažít co nejméně ztrát

a utrpení a co nejvíce štěstí a radosti. Je to vlastně smutné, ale

bez toho to asi už jinak nepůjde. 

Nejhorší je, když lidé válčí se světem a snaží se ho dobýt,

pokořit a ujmout se vlády nad ním. Pro děti je to vlastně nepo-

chopitelné. Proto nikdy nepochopím, proč se jich to musí

týkat. Proč musí vidět to zlo, nenávist a spoustu bolesti. Celá

válka je pro děti jedno velké proč. Jaký je tedy smysl života,

když mnozí v něm nenajdou to, po čem pátrali. Básníci píšou

o válce své verše, většina z nás touží prožít to nejkrásnější

štěstí a největší nadšení, ale nemine je i nejhroznější utrpení,

pronikavá bolest i blouznící děs.

Já sama uvažuji o světě jako o obrovském oceánu. Někdy je

voda krásná, klidná a průzračná, někdy je bouřlivá a zrádná

jako usměvavá tvář nepřítele. Uvnitř tohohle oceánu je mnoho

věcí špatných i dobrých a záleží na lidech, co si vyberou.

Nechápu, proč někdo touží mít tohle všechno pro sebe. Každý

má mít svůj sen a za tím jít. Je to cesta trnitá, plná kamínků

a zrady, ale naše pevná vůle musí chtít a my to dokážeme.

Tak proč lidé válčí? Mají si své problémy řešit sami a ne do

toho tahat společnost, státy nebo i kontinenty. proč nechtějí

slyšet dětských smích? Copak touží po tom běsnit, likvidovat

a zabíjet, aby jim útěchou byla jen zpustošená krajina, křik,

pláč, bolest a utrpení. Proč kvůli jednomu člověku lidé trpí,

hladoví a ztrácejí své blízké.

Uvažuji o tom, že děti nedokáží myslet jako vy, netýkají se

jich vaše problémy, chtějí se jen stulit do tepla maminčiny

náruče a nevidět, neslyšet. Chtějí mít rodinu a ne plakat na

Děti a válka plných hřbitovech. Chtějí si hrát s ostatními a ne dýchat střel-

ný prach a slyšet dunící ozvěny výstřelů.

Kdykoli se dokážu rozčílit, když mě napadne, že jeden člo-

věk toužil všechno vlastnit a ostatní trpí na jeho úkor, zatím-

co on sám si sedí v teple a dává rozkazy. Vždyť stejně ničeho

nedosáhne a většinou ztratí nejvíce on.

Každý by si měl uvědomit, že je tady jen na kratičký oka-

mžik. Co pro tuhle velkou planetu znamená pár desítek let

jednoho návštěvníka. Jen zrnko písku v poušti nebo jedna

vlnka na moři. Po nás přijdou další a po nich zase další. Proto

si svůj krátký život musíme umět prožít. A dětství je období

v našem životě nejkrásnější a nejkratší.

Proto neberte dětem ty krásné chvíle, neberte jim rodiče

a neberte jim domov. Vždyť je to pro ně to největší, co mohou

vlastnit. Je to pro ně základ pro další život. Napadá mě, že

třeba ten, kvůli němuž byla válka, možná nebyl v dětství šťast-

ný. Chtěla bych to napravit, ale čas nevrátím. Určitě by tak na

Zemi žilo mnohem více lepších lidí.

V téhle úvaze se často vyskytují slova jako bolest, zrada,

utrpení a nenávist. Není lehké o tom psát, ale třeba si to někdo

přečte a už válka nebude. Je to jen malá naděje, ale stojí aspoň

za pomyšlení. Jsem ráda, že jsem měla možnost napsat něco,

napsat můj názor. Kateřina Beránková

Text Kateřiny Beránkové získal v loňském roce třetí místo

v literární soutěži pro základní a střední školy s názvem Děti

a válka. Soutěž je součástí každého ročníku Slavkovského

mementa - festivalu válečné literatury faktu. Literární práce

otnické účastnice je též zveřejněna ve Sborníčku Slavkovské

memento 2005-2006 na straně 55. -red-

24. dubna 2007 se vpodvečer konal pietní akt k 62. výročí
osvobození obce od fašistických okupantů.
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LILA DOMOV

Dne 25. 4. 2007 jsme přivítali na tradičním Dni otevřených dveří naše

přátele, kamarády, známé i neznámé lidičky, odborníky i laiky, kteří se

přišli podívat, jak se máme a co děláme. Návštěvníci popsali krásnými

vzkazy šest listů naší návštěvní knihy. Dovolíme si jeden zápis citovat:

„Mamince se líbilo ve škole, mě jak jsou vychovaný děti a koláče byly

výborný.“ Mgr. Ludmila Pšenáková

Oslavenci životního jubilea za I. pololetí 2007

Ať růže na cestu sypou se Vám,
ať každé přání splní se Vám,
ať oči Vaše jen štěstím září,
a úsměv též na tváři září,
nepoznejte bolest žádnou,
jen to nejlepší Vám přejeme k narozeninám. 

Krausová Hedvika 83 roků

Šťovíčková Libuše 85 roků

Fellmayerová Jarmila 82 roků

Kosíková Emilie 85 roků

Dobšáková Františka 85 roků

Dobšák Cyril 92 roků

Tomancová Emilie 80 roků

Menoušková Anna 80 roků

Matulová Marie 80 roků

Divácký Jaroslav 87 roků

Kampas Jan 87 roků

Kosíková Anna, B. Němcové 80 roků

Kosíková Anna, Na Konci 80 roků

Kiršová Františka 87 roků

Plíšková Růžena 86 roků

Fialová Dobroslava 83 roků

Lattenbergová Libuše 80 roků

Žilka Václav 81 roků

Výbor soc. zdravotní

Dobré rady na každý den
Vosí žihadlo - při bodnutí vosou částečně zamezí-

me otoku, potíráme-li postižené místo bodnutí listy

petržele nebo rozkrojenou cibulí.

Vyhlazování vrásek - k vyhlazování vrásek nám

pomůže olej z planých růží. Růžové plátky necháme

čtyři týdny vyluhovat v rostlinném oleji.

Únavu odstraníme, stlačíme-li si oběma palci stře-

dový bod mezi obočím a držíme pět vteřin. To nás

rychle povzbudí.

Unavené nohy osvěžíme, když si lehneme na

záda, zvedneme nohy a špičkami malujeme ve vzdu-

chu kroužky. Je to i prevence před křečovými žílami.

Plíseň na nohou nám pomůže odstranit směs

z látek, kterou si připravíme takto: Do poloviny Alpy

dáme mladou kopřivu vyluhovat na čtrnáct dní. Do

výluhu namočíme gázu a omotáme kolem prstů, nej-

lépe na noc. Navlékneme si na to ponožky.

Šalvěj zmírňuje nadbytečné pocení, ničí bakterie,

zlepšuje funkci žlučníku. Dáváme na jehněčí, skopo-

vé nebo vepřové maso. Čaj ze šalvěje 1 x týdně, pro-

dlužuje život a to nejen „rakovinovým pacientům“.

Meduňka má vůni citronu, řežeme ji těsně před

rozkvětem až 3 x ročně. Pomůže při migrénách,

mírně sníží krevní tlak. Čerstvá nakonec při vaření

do polévek, omáček. Sušená na ryby, do bylinkové-

ho másla, rýže i do jablečného závinu. Pochopitelně

i čaj chutná. Čerstvá i na pečivo k snídani.

Libeček má vliv na vylučování trávicích šťáv,

mírní bolesti při nadýmání, podporuje činnost srdce

a jater. Čerstvé listy používáme na obalení masa

(necháme přes noc). Po jejich odstranění můžeme

obalovat a smažit (králičí maso, domácí drůbež).

Vynikající i sušený do polévek a omáček (pár líst-

ků).

Kopr je bohatý na vitamin C. Podporuje chuť

k jídlu, má uklidňující účinek, podporuje peristaltiku

střev, zabraňuje průjmu, hojí střeva a ničí chorobo-

plodné bakterie.

Tip: Zrají třešně a děti to láká, jen ať si dají. Když

jim potom dáte sníst čerstvou snítku kopru, nemají

střevní potíže. Výbor soc. zdravotní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DĚTI DĚTEM

připravily děti
2. třídy ZŠ Otnice
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Moc pěkné odpoledne pro nás připravily děti a jejich paní uči-

telky z mateřské školky.

Besídka ke Dni matek byla tentokrát kvůli proměnlivému

počasí v jídelně základní školy. V zaplněné jídelně nám děti

předvedly, co se ve školce naučily: básničky, písničky, taneč-

ky ba dokonce i kotouly, stojky a hvězdy! Na závěr jsme byly

všechny obdarovány od svých dětí dárečky, které pro nás

samy ve školce vyrobily. Maminky

Zápis dětí do mateřské školy

Besídka

Podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 14 z 29. 12. 2004

o předškolním vzdělávání a její novely Vyhlášky č. 43/2006

Sb., lze do jedné třídy MŠ umístit maximálně 24 dětí a pokud

kapacita provozu a hygienické podmínky dovolí, může výji-

mečně ředitel školy po dohodě se zřizovatelem přijmout ještě

další 4 děti. Do naší mateřské školy může být tedy přijato

maximálně 25 dětí na třídu, starších 3 let, fyzicky a psychic-

ky zdravých.

Zápis proběhl 2. května 2007, byl zveřejněn na infokanále

měsíc předem a vyhlášen místním rozhlasem nejméně dva

týdny předem. 

Přihlášku na docházku do mateřské školy na školní rok

2007/2008 si podalo celkem 24 rodičů.

Do základní školy na školní rok 2007/2008 odchází 15 dětí.

V mateřské škole pro školní rok 2007/2008 zůstává 27 dětí.

Na celodenní provoz 19 dětí a na pololetní provoz 8 dětí.

Volných míst pro rok 2007/2008 je 23.

Na celodenní provoz 6 míst a na polodenní a 4 hod. 17 míst.

Dagmar Urbánková

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V MŠ se koná 29. srpna 2007 v 15.30 hodin
schůzka rodičů dětí nově přijatých
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Den matek
Již tradičně během měsíce května oslavujeme v otnické škole

„Den matek“. Tento významný den letos připadl na druhou květ-

novou neděli. Děti nezapomněly na svoje maminky, babičky

i tety a za pomoci učitelek naší školy vyrobily pro své nejmilejší

dárečky.        

Kromě dárečků si také připravily, jako již každý rok, kulturní

pásmo pro své maminky i babičky. Tady se chtěly pochlubit, jak

jsou šikovné a ukázat se v nejlepším světle. Kulturní pásmo se

konalo na sále naší školy, kde děti recitovaly, zpívaly, tančily,

hrály divadlo apod.  Největší aplaus a smích všech přihlížejících

letos sklidila divadelní hra „Polednice“, kterou nastudovali žáci

páté třídy. Zde nejvíce zazářili ve svých rolích Michal Dufek

a Filip Bajer. Velmi se všem líbily také country tance, hra na flét-

nu či sborový zpěv doplněný o výtvarné práce účinkujících dětí.

Rozpohybovat sál se pokusila také děvčata pátých a šestých tříd

při aerobiku. Všichni, kteří jste si našli čas a přišli, jste mohli

vidět, jak velká snaha a píle byla vidět na všech účinkujících

dětech. A musím říci, že se snažily skutečně ze všech sil.

Odměnou pro ně určitě byla pochvala maminek a jejich rozzáře-

né oči nad šikovností svých dětí. Největší odměnou pro nás, uči-

telky, které kulturní pásmo pravidelně připravují, byl plný sál

diváků. Takže, pokud vám to letos nevyšlo, přijďte se na naše ško-

láky podívat někdy příště, jste zváni. Hana Veselá

Poslední dubnový pátek se žáci naší školy zúčastnili 1. kola

fotbalového turnaje o „Coca - cola pohár“. Los nám předurčil

soupeře z: Dambořic, Šaratic a Újezdu u Brna. Tento tradiční

a velmi prestižní turnaj je určen pro starší žáky, kteří navštěvují

základní školu. 

V letošním roce se přihlásilo takřka dva tisíce škol a naše škola

byla vybrána jako „pořadatelská“. Zaslechl jsem, jak se i cizí žáci

pochvalně vyjadřovali o našem sportovním areálu a hlavně fotba-

lovém hřišti.

Odehráno bylo celkem šest zápasů, kdy se utkal každý s kaž-

dým. Postoupit do druhého kola mohl jen nejlepší ze čtveřice

výše uvedených škol. Na našich žácích sedmých, osmých a devá-

tých tříd byla na začátku vidět nervozita, ale nakonec první dva

zápasy zvládli velmi dobře. Nad Šaraticemi zvítězili 5:0, nad

Dambořicemi 3:0. Vše měl nakonec rozhodnout pro naše žáky

závěrečný zápas s Újezdem u Brna, který také oba předchozí

zápasy vyhrál. Všichni si uvědomovali důležitost tohoto zápasu,

a proto se hrálo dlouho bez branek a vše  důležité se odehrálo

v poslední desetiminutovce. Po faulu na pronikajícího útočníka

soupeře přišel skvěle rozehraný centr a po následné hlavičce šel

Újezd do vedení 1:0. V tomto případě musím omluvit naše žáky

sedmých tříd Zdeňka Rafaje, Václava Maleňáka a Petra Fialu,

kteří jen těžko mohli výškou konkurovat vytáhlým deváťákům

z Újezdu u Brna. Přesto se hoši nevzdali a přes obrovské vyčer-

pání z velkého vedra se vzchopili a po faulu a přímém kopu

vyrovnali. Tím šťastným střelcem z třicetimetrové vzdálenosti byl

Michal Svoboda. Velmi dobře také dirigoval naši obranu

Vladislav Babej a v bráně dobře zachytal Lukáš Ondra. O postu-

pujícím do druhého kola nakonec rozhodl pro Otnice lepší poměr

vstřelených a obdržených branek. Pak již následovala obrovská

radost našich žáků z vítězství a postupu do druhého kola.

Ve čtvrtek 17. května 2007 se hrálo dlouho očekávané druhé

kolo, ale tentokrát nám štěstí nepřálo. Od rána hustě pršelo a to

našim hochům rozhodně nevyhovovalo. Také dva hráči základní

sestavy nemohli nastoupit kvůli zranění či nemoci.  Los nám  pro

druhé kolo předurčil velmi silné soupeře: Brno-Kohoutovice (ZŠ

Pavlovská), Slavkov u Brna (ZŠ Komenského) a ZŠ Šlapanice

u Brna. Sice jsme skončili z této čtveřice poslední, ale ostudu

jsme rozhodně neudělali. Zvítězily nakonec Šlapanice, ale za

bojovnost a nasazení zaslouží pochvalu všichni naši hráči, vždyť

s druhými Kohoutovicemi hráli nerozhodně 2:2. 

Kromě výše jmenovaných to byli: Petr Nový, Filip Kovář,

Tomáš Dobrovolný, Ondřej Petlák, David Kraus, Jaroslav Kraus,

Michal Kulhánek, Luboš Němec, Ondřej Chromeček a David

Masař. Nechtěl bych také zapomenout poděkovat panu Z. Žilko-

vi, který velmi dobře rozhodoval zápasy prvního kola, panu uči-

teli tělesné výchovy Šimberovi za trenérskou a organizační práci

a v neposlední řadě zdravotnici p. Konigové. Hynek Zavřel

Pan Komenský by se divil...

Už skoro tři měsíce mají žáci i učitelé otnické školy vyjímeč-

nou možnost procvičovat záludné učivo hravou a zábavnější for-

mou v nové počítačové studovně. Počítače jsme využívali již

před osudným březnem, ale jejich hardware i vnější vybavenost

byla zastaralá a nepřinášela nám tolik jako špičkové, nové zaříze-

ní obnovené počítačové učebny. Nechybí nám moderní ploché

obrazovky, výkonné PC skříně i klávesnice a myši. Starší počíta-

čové sestavy se přesunuly do vedlejší třídy, a skýtají tak možnost

výuky i pro žactvo početnějších ročníků - každý se může věnovat

individuálně svou rychlostí práce plánu výuky. Učitel je nápomo-

cen oběma skupinám, jelikož třídy jsou vzdáleny několik metrů

od sebe.

S modernějším vybavením každé školské zařízení zvyšuje své

kvality, které jsou v dnešní době náležitě ceněny. Naše škola

může nyní nabídnout svým studentům nejen možnost seznámit se

s počítači jako takovými, ale v hodinách informatiky poznají

i taje základních programů aktuálního operačního systému

Windows XP, které jsou již nutností v mnohých zaměstnáních

i na středních školách. 

Proto upřímně děkujeme Obecnímu úřadu Otnice za poskytnu-

tí nemalého finančního daru na vybavení nové počítačové učeb-

ny, která nám, žákům, dopřává chvilky oddechu i poznání. Určitě

nadchne nejenom děti, které do školy přichází nové, ale i ty, kteří

doma takové zařízení nemají nebo učitele, jenž teď mají příleži-

tost obohacovat se na internetu o nové zkušenosti nebo připravo-

vat zde zábavné kvízy pro zvídavé žáčky.

Modernějšími přístroji jsou všichni nadšeni a máme jediný

vzkaz ...teď jsme „světoví“... 

NIKOLA VALIÁNOVÁ, ZDENA VORÁČOVÁ

Fotbalový turnaj o „Coca-cola Školský pohár 2007“
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Fotbalové jaro se pomalu chýlí ke konci, a chceme vás proto

informovat, jak to s otnickými fotbalisty vypadá.

Naši nejmenší - přípravka. Přípravka získala nového tre-

néra v osobě Zdeňka Poláška ml., který má chuť do práce

s nejmenšími fotbalisty. S dlouholetým trenérem Vladislavem

Pšenákem tak vytvořil dvojici, která povede přípravku v nad-

cházející sezóně. V sezóně 2007/2008 budou naši nejmenší

hrát poprvé v historii oddílu oficiální soutěž smíšených pří-

pravek na okrese Vyškov.

Žáci. Žáci podávají dlouhodobě vyrovnané a kvalitní výko-

ny, a proto si už tři kola před koncem soutěže zajistili 1.místo

ve své skupině okresní soutěže. Je to díky přístupu všech

hráčů i trenérů k přípravě i samotným zápasům. Svými výko-

ny si tak po třech letech opět probojovali cestu na závěrečný

turnaj o přeborníka okresu Vyškov. Ten se koná 9. 6. 2007, ale

ještě bohužel není známo kde. O místě budeme včas informo-

vat a budeme rádi, když pojedete naše hráče podpořit.

Dorost. Dorost po rozpačitém vstupu do jarní části krajské

soutěže opět prokazuje svoji kvalitu. Umístění na předních

místech tabulky to dokazuje. Projevuje se kvalitní příprava

i herní vyspělost hráčů týmu. S uspokojením můžeme konsta-

tovat, že naši dorostenci se dokáží  vyrovnat každému mužstvu

v krajské soutěži i přesto, že jsou zde nováčky. Důležitý je fakt,

že se do týmu postupně zapracovávají hráči, kteří letos končí

v žákovské kategorii. I ti se začínají postupně prosazovat.

B tým. Naše druhé mužstvo už není jen soubor vyslouži-

lých fotbalistů, ale začíná plnit úlohu rezervy A mužstva. Pod

vedením Zdeňka Lattenberga se po dlouhé době trénuje

a dostavují se i výsledky.Všichni věříme, že v příštích letech

to bude ještě lepší.

A tým. První mužstvo má po několika desetiletích nakroče-

no k postupu do 1. B třídy krajské soutěže. Jak to všechno

dopadne, rozhodnou poslední čtyři kola. Mužstvo pod vede-

ním Marcela Cupáka našlo svůj herní projev. I přes zranění

některých hráčů podává na jaře kvalitní výkony, které jsou

o to cennější. Dalším důkazem kvalitní hry je návštěvnost na

našem hřišti. Diváků chodí nejvíc na celém okrese a to nejen

místní, ale i z okolí. Věřme, že budou chodit i dále a doufejme

v postup.

Věřme fotbalistům, že za podpory celé tělovýchovné jedno-

ty Sokol svých cílů dosáhnou a budou úspěšně reprezentovat

Otnice. Vždyť co by byly Otnice bez fotbalu a co by byl fot-

bal bez Otnic. Sekretář odd. kopané Miloš Ondra

Výbor TJ Sokol Otnice se rozhodl v loňském roce zpraco-

vat projekt zaměřený na rozvoj přeshraničních vztahů, kon-

krétně pro náš kraj česko - rakouských. Pro tyto aktivity byl

vytvořen dispoziční fond - INTERREG IIIA Česko -

Rakousko čerpající peníze z Evropské unie. Zásluhou pana

starosty byl zajištěn rakouský partner a projekt mohl být

vytvořen. Začátkem srpna 2006 byla podána žádost o finanč-

ní podporu našeho projektu. Výběrovou komisí byl projekt

velmi dobře ohodnocen a doporučen finančně podpořit.

V listopadu byla podepsána s TJ Sokol Otnice smlouva

o financování v rámci Dispozičního fondu INTERREG III

A v Jihomoravském kraji na česko- rakouské hranici.

V březnu letošního roku jsme s panem starostou Prokopem

navštívili rakouského partnera - malebnou obec Rabensburg.

Dostalo se nám tam přátelského přijetí místního starosty.

Prohlédli jsme si krásný sportovní areál a dohodli konkrétní

podmínky účasti rakouských přátel na naší akci.

Tak vznikl „Otnický trojboj - sportujeme a bavíme se mezi-

národně“.     

V sobotu 19. května 2007 se sešli sportovci z Otnic,

Měnína, Újezda u Brna, Hostěrádek - Rešov, Lovčiček,

Telnice a vzácní hosté z rakouské obce Rabensburg. Po slav-

nostním zahájení předsedou TJ Sokol Markem Šebečkem se

začalo soutěžit ve třech kategoriích:

JUNIOŘI (do 17 let), HLAVNÍ KATEGORIE (bez omeze-

ní věku) a SENIOŘI (nad 40 let).

Soutěžící se proti sobě utkali ve stolním tenise, kulečníku

a tenise. V každé disciplíně byl sehrán miniturnaj, který sta-

novil pořadí a zisk bodů do trojboje. Do celkového hodnoce-

ní získal každý soutěžící bodové ocenění z každé disciplíny.

Byla to opravdu urputná mezinárodní klání s výbornou atmo-

sférou.  V 19.00 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení výsled-

ků a ocenění nejlepších. Ceny předával pan starosta. 

Velmi milé bylo poděkování zástupce rakouských partnerů

za příjemné sportovní odpoledne strávené v Otnicích. Bylo

zajištěno nádherné letní počasí a občerstvení během celé

akce.Ve stánku na hřišti bylo možno si dát výborný guláš

a u Hospody na Pančavě se opékalo sele. Nejprve se zdálo být

hodně velké, ale později téměř nestačilo. Večer se konala

májová zábava v dělnickém domě. K poslechu i tanci hrála

TJ Sokol Otnice − oddíl kopané Otnický trojboj - sportujeme
a bavíme se mezinárodně

SPORTOVNÍ OKÉNKO

HOSTÉ Z RAKOUSKÉ OBCE RABENSBURG
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HLAVNÍ KATEGORIE

Dne 28. 7. 2007 od 16 hodin se uskuteční na místním

fotbalovém hřišti 

1. ročník FOTBALOVÉHO SRANDACUPU

„PŘED POTOKEM,
ZA POTOKEM“

Pro úspěch ročníku nultého jsme se rozhodli lehce

obměnit kategorie hráčů a to následovně:

Děti - 6 - 13 let chlapci - dívky

Ženy - 18 - neomezeně

Muži - 18 - 35

35 - neomezeně „staří páni“

Velikost hrací plochy a doba hry závisí na hráčích nebo

trenérech dané kategorie. Zveme všechny. Když s námi

nebudete hrát, přijďte se alespoň podívat. Slibujeme

prima zábavu. Večer taneček při grilování a živá hudba.

O srazu hráčů budete informováni prostřednictvím
místního rozhlasu.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
Kategorie Junior Hlavní Kategorie Kategorie Senior
1. Jaroslav Bubla ml. 1. Jaroslav Salajka ml. 1. Libor Macka

2. Michael Hödl 2. Roman Kropáček 2. Jaroslav Bubla st.

3. Michal Dufek 3. Roman Grozurek 3. Milan Heřmanský

za potokem

před potokem

Nedělní návštěva radnice

kapela RIO. Rakouská  delegace se uby-

tovala ve Slavkově. V neděli v 10.00

hodin se ještě uskutečnila přátelská

utkání v tenise a stolním tenise. Potom

následovalo přijetí rakouské výpravy na

radnici členy obecního zastupitelstva.

Po prohlídce radnice a sportovního are-

álu jsme se přesunuli k společnému

závěrečnému obědu do hostince

U Marků. V přátelské náladě jsme se

rozloučili s přáním brzkého shledání na

obdobné akci.

Poděkování patří všem, kteří se spo-

lupodíleli na uspořádání této akce.

Velké díky patří především skvělé tlu-

močnici PhDr. Arance Horákové, která

s nadšením překonávala naše jazykové

bariéry a vytvářela báječnou atmosféru

pro rakouské hosty.

Jaroslav Bubla
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Tenisové kurty Otnice
Rezervace tenisových kurtů u správce pana Daňhela Jaroslava: 774 404 654

Poplatky − za 1 hodinu na 1 kurt:
děti do 15 let   místní cizí

Tenis, nohejbal 20,− 40,−            80,−
Týmové sporty −−−−         60,−         100,−
− Při pronájmu hřiště s použitím umělého osvětlení se sazba zvyšuje o 50,− Kč
− Od správce lze zapůjčit tenisovou raketu za 20,− Kč/h a míčky za 15,− Kč/h

Rezervace fotbalového hřiště
u pana Ondry na tel: 607 503 036

Ceny za pronájem
1 hodina bez osvětlení 1 200,- Kč

1 hodina s osvětlením 1 500,- Kč

1 zápas bez osvětlení (90 min.) 2 000,- Kč*

1 zápas s osvětlením (90 min.) 2 500,- Kč*

* cena za obě mužstva

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OTNICE
1. Hřiště slouží mládeži ke sportovnímu vyžití a hrám.
2. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti odpovídají

rodiče.
3. Všichni jsou povinni se chovat tak, aby nedošlo k úrazu sobě samé−

mu, nebo jiné osobě.
4. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození odložených věcí.
5. Provozovatel neodpovídá za následky nesprávného užívání sporto−

viště.
6. Všichni jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště.
7. Provozovatel neodpovídá za škody, které způsobí dítě jiné osobě.
8. Dětem do šesti let věku je povolen vstup jen v doprovodu dospělé

osoby.
9. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování

a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
10. Zimní údržba není prováděna, vstup je na vlastní nebezpečí.
11. Provozní doba hřiště je od 7,00 − 22,00 hodin.

Na celém hřišti je zakázáno:
− Kouření.
− Poškozovat zařízení a vybavení.
− Užívání alkoholu a omamných látek.
− Manipulace s otevřeným ohněm.
− Vodit psy a jiná zvířata.
− Přinášet střelné zbraně, výbušniny, chemikálie

a jiné zdraví nebezpečné látky.
− Vjezd motorovými vozidly a motocykly.
− Přinášet skleněné láhve.

Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Starosta: 602 514 660, Správce: 774 404 654

Provozovatel: TJ Sokol Otnice, Dědina 479

12. května 2007 - Otnický bloček
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Časy se mění!
Přešly svátky vánoční a mnozí z nás ani neví, že to nejsou

jen svátky stolů plných dobrot a dárků, ale že je odedávna

mimo nejdůležitější oslavu narození Ježíška provázely i různé

zvyky a pověry, jako rozkrojování jablíčka, zda bude hvězdič-

ka značící zdraví, nebo pouštění skořápek se svíčkou coby

lodiček do přístavu manželství doma nebo daleko od domova.

Štěpánská koleda již úplně zanikla, protože chudých, kteří si

právě koledou vylepšovali chudý jídelníček či hlubokou

kapsu, není. Ještěže nám troubení pastýřů zůstalo i krásné

vánoční zpěvy chrámového sboru v kostele. Pěvecký sbor

školní by nám mohl koncertovat u vánočního stromu

v budoucnu. Díky patří všem, kteří tyto tradice udržují. 

Plesové období, které po Vánocích vždy následovalo, také

skomírá na úbytě. Ještěže máme myslivecké sdružení a jeho

tradiční ples. Po plesovém veselí, kterého je u nás opravdu po

málu, následující Ostatky, zatím v režii Sokolů (také mnozí

neví proč), a že by po nich měl následovat půst od všelikých

zábav, to už vůbec nikdo neví. Taková oslava Josefů mohla

dříve probíhat nanejvýš v podobě kabaretu. Tancovačkou ani

náhodou. Dnes plesy a jiné radovánky nejsou kolem nás ničím

výjimečným. Až teprve Pondělí velikonoční mohlo být osla-

vováno tancem. A tak Velikonoce nejen že byly velikou osla-

vou vzkříšení Ježíše, ale i ukončením půstu. Proto velikonoč-

ní pomlázka bývala po dlouhém půstu s nadšením vítána. Po

dopoledním mrskutu se odpoledne tancovalo. Kluci přicháze-

li ještě s žilami v kapsách. Případný dodatečný švihanec, aby

děvčica neuschla, býval přijat s výskotem i úsměvem. Dnes

chodí Sokolové po Pomlázce společně, především, aby jim

přibylo něco do pokladny a jim ke cti i proto, aby bylo znát,

že je Velikonoční pondělí. Že by vyrazili mladí chlapci? Ani

náhodou. O přízeň děvčat dnes bojovat nemusí, jak tomu

bývalo dříve, tak proč by si šoupali boty po dědině pro nic za

nic. Nebo je to jinak? Sokolové střední generace za znuděnou

mladou generaci všechno zvládnou. Ještě že je máme. Loni

a předloni mrskači nechodili a to nám pamětníkům bylo

najednou smutno!!! Ludmila Kaloudová

Církevní svátky: 15. 6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo
16. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
24. 6. Narození svatého Jana Křtitele
30. 6. Prvomučedníci římští

Máme radost, že je jaro. Každý rok,

pokaždé touto dobou, většinou pookře-

jeme. Jsme rádi v těchto dnech, když

slibují v předpovědi počasí přeháňky

a déšť skutečně přijde. Rádi bychom si

zvláště období května - máje nějak

uchovali i na další část roku.

Nedávno jsme si také připomněli

neděli - Den matek. Ten den odpoledne

jsem šel kolem stánku s květinami. Jistě

by si přáli takový šrumec častěji.

A možná i ty naše mámy, sestry nějakou

i malou pozornost také.

Brzy potom se mi dostala do rukou

zkušenost „kolegy“, jak byla zazname-

nána. Protože nese název LÁSKA

JINAK?, snad se nám bude do tohoto

období hodit a snad i potěší:

„Vězeňský kaplan vypráví: Před

Vánocemi se na mne obrátil mladík, zde

na Mírově dlouho vězněný. Propouštěli

ho na podmínku. Protože ho zavřeli

v parném létě, měl na sobě jen lehké

oblečení. Zastavil se u mne na faře

ohledně peněz: neměl na cestu vlakem

k rodině do Košic. Kvůli zimě jsem mu

dal svůj nový džínový oblek. Ale mezi

svátky jsem musel na poštu a hle, vidím

tam onoho mladíka objímajícího dívku.

Přistoupil jsem zezadu k nim, poklepal

mu na rameno a říkám: Vidím, že ti ty

džínsy sluší! On se otočil, zpozorněl,

a když mne poznal, dal mi takovou ránu

do obličeje, až jsem klesl k zemi. A on

ještě: Nesahej na mne, ty buzíku! Vstal

jsem a odešel, abych nebudil více

pozornosti, protože jsem krvácel. Po

čase mně tento propuštěný vězeň napsal

z dalšího vězení dopis, abych „pro lásku

boží“ za ním přijel … 

Vyprávění končí a já jen dodávám, že

kaplan sbalil kufřík a odjel do sloven-

ského vězení za svým dlouholetým „pří-

telem“. Vrtalo mně hlavou: je naivní

nebo hloupý? Nebo …?“

Páter Pavel Buchta

„Nejlepší bohoslužba
je být dobrým

a spravedlivým člověkem.“
Isokratés

� Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA �

Farní úřad

Mgr. Pavel Buchta
tel.: 544 240 019

mobil: 602 468 578

Pořad bohoslužeb
ve farním kostele sv. Aloise

Pátek 17:00

Neděle 9:30



Návštěvníci včerejšího Dne otevřených dveří v Otnicích mohli
blíže nahlédnout pod pokličku života postižených dětí.

Foto: Deník/Petra Židlická
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Deník ROVNOST 26. 4. 2007

Postižené děti
v Otnicích

měly včera hosty
Otnice/ Široké úsměvy a rozzářené dětské oči vítaly včera

po celý den návštěvníky LILA Domova pro postižené děti

v Otnicích. Konal se tam totiž již tradiční Den otevřených

dveří.

„Tato akce se u nás koná už hodně dlouho. Škála návštěvní-

ků je přitom opravdu široká. Chodí k nám úředníci, odborní-

ci, které zajímá naše práce, a samozřejmě rodiče, kteří mají

sami doma postižené dítě a chtějí si rozšířit obzory. Přichází

ale také naši bývalí zaměstnanci a kamarádi, kteří s námi

absolvují různé akce,“ vypočítavá ředitelka domova Ludmila

Pšenáková. V domově nyní žije pětatřicet dětí ve věku od jed-

noho roku do deseti let, které jsou rozděleny do tří oddělení

podle stupně postižení.

„Jsme pořád plní. Na jedné straně je to dobře, na druhé

samozřejmě nikoliv, těžko říct. Jsme ale rádi, že jsme vyhle-

dávaní. Rodiče mají radost, že je o dítě dobře postaráno. Oni

sami zase získají jistotu a jinou perspektivu,“ dodává

Pšenáková. (cid)

Radnice nemůže
odkoupit pozemek

Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 16. 3. 2007

TJ Sokol Otnice se daří
Týdeník VYŠKOVSKÉ NOVINY 30. 3. 2007

Otnice - Jednou z priorit otnických radních pro letošní rok

bylo rozšíření sportovního areálu a víceúčelového hřiště pro

děti. Podle tamního starosty Pavla Prokopa je to však zatím

neřešitelný problém. „Stále jsme ještě neodkoupili potřebné

pozemky, jeden z nich je totiž církevní a zatím ho vlastní stát.

A protože politici stále ještě nevyřešili restituce, nesmí se

s ním nijak hýbat,“ vysvětlil Prokop

Dalším důležitým bodem pro radní z Otnic bylo také vybu-

dování nového rybníku. Na to potřebují asi čtyři miliony

korun. „Buď získáme dotaci z agentury ochrany přírody a kra-

jiny, která však tento program bude financovat už jen do

konce roku, nebo nezbude, než ji příští rok žádat od krajské-

ho odboru životního prostředí. To už by ale asi bylo složitěj-

ší,“ doplnil starosta. (mav)

OTNICKÉ UDÁLOSTI V TISKU

Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol je v Otnicích kvalitní

a nepostradatelnou součástí společenského života obce. Nejen

že nabízí mnoho sportovního vyžití, ale je v posledním obdo-

bí i nositelem kulturních tradic. Pod její záštitou jsou pořádá-

ny tradiční Aloiské hody, podzimní babské hody, masopusto-

vá pochůzka, pochovávání basy či oslava Mezinárodního dne

dětí. Velkou zásluhu na tom jistě má vynikající spolupráce

s obecním zastupitelstvem. Výsledkem bylo vloni ocenění

obce Otnice modrou stuhou v celostátní soutěži za aktivní

společenský život.

Mezi nejvýznamnější události posledního roku patří změna

sídla a adresy Tělovýchovné jednoty Sokol Otnice, její rozší-

ření a další sportovní oddíl: kulečníkový, vybudování zcela

nové kulečníkové herny a konání prvního zimního turnaje

v kopané na novém fotbalovém hřišti.

Úspěšný rok má za sebou největší oddíl v rámci jednoty:

kopaná. Žáci vedou bez ztráty bodu tabulky. Dorost postoupil

do krajské soutěže a odehrál velmi dobrý podzim. A mužstvo

splnilo cíl loňského roku: záchranu v okresním přeboru. Po

kvalitním podzimu si nasadilo vysokou laťku: vyhrát v jarní

sezoně okresní přebor.

Neméně úspěšný rok absolvoval oddíl stolního tenisu. Žáci

získali titul přeborník okresu v družstvech starších žáků.

A mužstvo získalo vítězství v okresním přeboru v sezoně

2005/2006 a také v letošní soutěži suverénně kraluje tabulce.

Získaný titul bude znamenat postup poprvé v historii postup

do krajské soutěže.

Dobré výsledky a perspektivu má i kulečníkový oddíl, ale

i další odvětví. Různých akcí a možností sportovního vyžití

není v Otnicích rozhodně málo. Jen pro zajímavost, pod odbor

asociace Sport pro všechny patří kondiční cvičení žen, volej-

bal žen, volejbal smíšených družstev, aerobic, dva týmy flor-

balu a šermíři: Rytíři země moravské.

Ing. Jaroslav Bubla

Otničtí budou vítat jaro
Deník ROVNOST 18. 4. 2007

Otnice/ Občanské sdružení Otnický SAD, spolek aktivních

dětí, pořádá v pátek navečer už tradiční vítání jara se světluš-

kami. „Sraz je v sedm hodin u kapličky na Pančavě, potom

půjdeme s lampiony k rybníku, kde možná probudíme vodní-

ka. Co to znamená, to samozřejmě nemůžeme prozradit. Nato

se sejdeme na hřišti, kde budeme opékat špekáčky. Kdo bude

vypadat jako brouček nebo světluška, dostane ještě něco

navíc,“ prozradila předsedkyně sdružení Dagmar Kovaříková.

Podle ní se akce pořádá už po několikátý rok a maminky

s dětmi už ji považují za tradici. (mav)
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Otničtí lákají na film
i soutěž

Deník ROVNOST 11. 5. 2007

Otnice/ Kdo z obyvatel Otnic či okolních vesnic má zájem

vidět dobrodružný film Noc v muzeu, bude mít příležitost

dnes v osmnáct hodin v tamním dělnickém domě.

Občanské sdružení Otnický SAD k této příležitosti připra-

vilo také soutěž pro děti. 

Pokud do osmnáctého května totiž nakreslí nebo jinak

vytvoří nějakou scénu z filmu, můžou dát své dílo na obdiv

v galerii sdružení. Tři nejlepší výtvarníci potom dostanou zají-

mavé ceny. (mav)

Týdeník TV magazín 26. 5. - 1. 6. 2007

Měsíčník Slavkovský ZPRAVODAJ 26. 5. 2007

Výsledková listina
XIX. Ročníku okrskové

pěvecké soutěže ve zpěvu
lidových písní

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
Dne 26. dubna se konala v DDM Slavkov u Brna okrsková

pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní Zazpívej slavíčku,

které se zúčastnilo 39 dětí (od 1. do 9. třídy ZŠ). Výsledky:

I. kategorie: žáci 1.-3. tříd ZŠ - účast 9 dětí
1. Jiří Horák, ZŠ Bošovice

2. Ondřej Klvač, ZŠ Otnice

3. Eva Borovičková, ZŠ Otnice

II. kategorie: žáci 4.-5. tříd ZŠ - účast 16 dětí
1. Anna Čeketová, ZŠ Holubice

2. Ludmila Valíková, ZŠ Otnice

3. Jana Krejčiříková, ZŠ Holubice

Čestné uznání: Veronika Svobodová ZŠ Komenského

III. kategorie: žáci 6.-9. tříd ZŠ - účast 8 dětí
1. Markéta Husková, ZŠ Komenského

2. Tereza Moudrá, ZŠ Tyršova

3. Tereza Adámková, ZŠ Komenského

Čestné uznání: Klára Ševčíková, ZŠ Komenského

IV. kategorie: dueta 1.-9. tříd ZŠ celkem 6 dětí
1. Tereza Pospíšilová, Michaela Turková, ZŠ Otnice

2. Tereza Adámková, Markéta Husková, ZŠ Komenského

3. neuděleno

Čestné uznání:
Veronika Andrlová, Zdeňka Ruská, ZŠ Tyršova

První tři v každé kategorii získali diplomy a drobné ceny

a postoupili do okresního kola, které proběhlo v Katolickém

domě v Bučovicích dne 10. května pod záštitou DDM

Bučovice.io

V okresním kole v Bučovicích získala

Eva Borovičková 2. místo,

Ludmila Valíková 3. místo,

Michaela Turková a Tereza Pospíšilová 3. místo
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Eriosyce aurata

Rio Blanco Eulychnia longispina

Všechno začalo v polovině února letošního
roku, kdy jsem měl to štěstí a vypravil se
znovu do Jižní Ameriky. Mým cílem bylo ten-
tokráte Chile.

Po nekonečných hodinách strávených
v letadle společnosti LAN Chile jsme koneč-
ně dosedli na mezinárodní letiště Marino
Benitz v hlavním městě Santiagu. Hned po
příletu nás přivítalo sluníčko a po nezbytných
formalitách (půjčení auta, výměna peněz)
jsme vypadli z toho neskutečného mumraje,
který všude panuje.

Naším prvním cílem bylo město Los
Andes, které leží v regionu Valparaiso. Celá
oblast leží kousek od hranic s Argentinou. Již
po cestě jsme měli možnost pozorovat pře-
krásnou okolní vegetaci, které dominovaly
několikametrové rostliny Trichocereus chi-
lensis.

Sotva jsme se trošku vymotali a odbočili na
místní prašky, tak jsme hned vzali útokem
první kopečky. Bylo jasné, že tu musí být!
A opravdu. Po chvilce šplhání se objevily
krásné rostliny Pyhhrocactus andicolla.
Rázem byla únava a rozlámání z letu pryč
a my běhali po strmém svahu jako kamzíci od
kytičky ke kytičce.

Posilnění tímto pěkným zážitkem jsem
pokročili v cestě až do městečka Guardia
Vieja, které leží asi 30 km od hranic. I proto
zde vládl velmi čilý ruch a po silnici jezdil
jeden kamión za druhým. Svahy u vesnice
však skrývaly lepší podívanou. Jak se po
chvíli ukázalo, byla zde krásná populace
Eriosyce aurata. Rostliny staré několik desí-
tek let se majestátně tyčily do krajiny a žluté
trny krásně svítily do okolní krajiny.

K večeru se již začínala ozývat únava
z letu, a proto jsme pro dnešní noc vzali za
vděk místním „Cabaňas“, ve kterých jsme
strávili naši první chilskou noc. Ještě před tím
jsme však museli doplnit kalorie a nechali si
poručit pořádný kus masa.

Druhý den jsme pokračovali směrem na
hranice k městečku Portillo. Asfaltová cesta
vedla údolím, kterým protékala řeka Rio
Blanco (velmi dravá a hrozně studená). Po pár
kilometrech jízdy jsme nemohli přehlédnout
obrovské Eriosyce aurata na protějším břehu.

Otázkou však bylo, jak se k těmto rostlinám
dostat. Odpověď jsme dostali po pár metrech,
kdy se před námi objevila „lávka“ nebo spíš
něco, co před několika lety jako lávka mohlo
fungovat. Nic naplat, troška adrenalinu a už
jsme byli na druhé straně. Opravdu to stálo za
to! Kromě eriosyce aurata zde bylo možné
vidět i rostliny rodu Maihuenopsis, pro které
je domovinou Argentina.

Po tomto odvážném výkonu bylo potřeba si
dát vklidu kávu a něco na zub. Po chvilce pře-
mlouvání nám v místní restauraci připravili
„Churasco“.

V odpoledních hodinách jsme zamířili
směrem na Putuaendo. Okolní kopečky byly
pro nás velkým lákadlem. Brzy bylo možné
obdivovat obří Eulychnia longispina.
Zajímavostí byla přítomnost rostlinného para-
zita na řadě těchto rostlin. Tímto přížívníkem
je rostlina Tristerix aphyllus. Kromě obrovi-
tých Eulychnii zde rostla početná populace
Teprhocactus berteri. Rostliny měly pěkné
hnědé trny a kvetly žlutě i červeně. Ovšem
přece jen největší podívanou nám připravila
přítomnost Neoporteria aff. coimasensis.
Rostly ve skalních štěrbinách nebo kameníč-
ku. Populace těchto rostlin vynikaly přede-
vším svým masivním vytrněním, které skýta-
lo jedinou ochranu před palčivými slunečními
paprsky. Sílu slunce v těchto chvílích pociťo-
val každý z nás. Naše spálené nosy, uši
i ramena toho byly důkazem.

Z botanického hlediska byla kolem městeč-
ka Putuaendo kouzelná polopouštní vegetace.
Velkou zajímavostí byl systém zavlažování,
který dával místním lidem možnost pěstovat
různé plodiny. Komoditou číslo jedna na
okolních svazích pak byla vinná réva.

Naším dalším cílem bylo město Illapel.
Okolní skalky byly kaktusy doslova poseté.
Obrovké rostliny Trichocereusů, mrňavé
Neoporterie a pichlavé tefráky, které se nám
každou chvilku zachytily do kalhot.

Každou chvilku jsme vzali útokem nějaký
kopeček a nebo skalku, a tak mám čas velmi
rychle utíkal. Večer jsme byli již značně uta-
haní, a proto jsme s úlevou uvítali pěkný hos-
tel kousek od centra města. Po nezbytném
doplnění spálených kalorií vydatnou večeří
jsme rychle zalehli a těšili se na naše další čil-
ské dobrodružství. Jan Novák

Za kytičkami do Chile

Neoporteria aff. coimasensis

Pyrrhocactus andicolla

Tristerix aphyllus
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Kočička

Kočička malinká,

má hladkou tlapičku,

ráda si pospinká,

schoulená v klubíčku.

Sotva se sešeří,

vydá se na číhání,

hledá si večeři,

někdy až do svítání.

Pak přijde znavená,

s kožíškem špinavým,

většinou hladová,

s žaludkem kručivým.

Dostane snídani,

s hřejivým pohlazením,

zase spí od svítání 

a vstává se setměním.

Cvrček

Cvrček cvrká cvrky cvrk,

u housliček zlomil krk.

Přišel zahrát zvířátkům,

až se třásl celý dům.

Mrzí ho to velice,

že je konec muzice.

Ticho je teď v domečku,

co stojí u stromečku.

Housličky dal opravit,

ať si můžou zatančit.

Tesařík byl šikovný,

spravil housle za dva dny.

Do domečku pod jedlí

všichni se hned seběhli.

Cvrček hrál zas zvesela

a zvířátka tančila.

BÁSNIČKY
PRO DĚTI

od paní Drahomíry Tišerové

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Vyhodnocení výtvarné soutěže
k filmu Noc v muzeu

1. místo   Ondřej Klvač

2. místo   Eva Borovičková a Tereza Doležalová

3. místo   Aleš Valián

Ceny a diplomy byly předány na Den dětí.

Všechny soutěžní výtvory jsou vystaveny v galerii Centra volného času

Otnický SAD v 1. patře nad poštou.

Občanské sdružení Otnický SAD

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 foto-

grafii přinést nejpozději 30. září 2007 do centra volného času. Na konci září

komise vybere a ocení ty nejlepší.
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21. června 2007

Závěrečný koncert

žáků klávesového

oddělení ZUŠ
F. France Slavkov u Brna v 15.30 v sále ZŠ Otnice

29. června 2007

HURÁ, PRÁZDNINY!
diskotéka na hřišti pro všechny děti 

30. června 2007

NOHEJBAL

za účasti mužstev z okolí

28. července 2007

Před potokem,

za potokem

25. srpna 2007

TURNAJ ČTYŘHER

V TENISE

1. září 2007

Otnický BLOK
volejbalový turnaj

8. září 2007

Turnaj trojic

v nohejbale

Pozvánky
16. června 2007

Rybářské

závody

pro děti

23. a 24. června 2007

Aloiské

HODY

KINO OTNICE
LETNÍ FILMOVÁ PŘEHLÍDKA

24. srpna 2007 20 hod.

PRÁZDNINY PANA BEANA
Legendární přízrak se tentokrát vydává z rodné Británie při-

vést k šílenství pro změnu Francouze. O bláznivé situace

a nečekané nástrahy není nouze. Komedie VB, 100 minut,

mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 40 Kč.

25. srpna 2007 20 hod.

VRATNÉ LAHVE
Bývalý učitel Josef Tkaloun se nehodlá smířit s pozicí

důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Komedie o lou-

čení, vítání a jiných pěkných manželských chvilkách. Režie:

Jan Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová,

J. Macháček a další. Český film, 95 minut, mládeži přístup-

no. Vstupné 40 Kč.

26. srpna 2007 20 hod.

TAJNOSTI
Nový český film režisérky Alice Nelis s Ivou Bittovou

v hlavní roli. Vstupné 40 Kč.

- fotbalový srandacup


