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Včelka
Malá pilná včelička
od rána až do setmění
oblétává kvítečka,
nektar z nich se v med promění.

Plní plástve každý den,
aby včelí miminka,
mohla vyrůst za týden
skoro jako maminka.

Chůvičky jsou svědomité
vaří pilně kašičku,
co nesnědí včelky malé,
včelař dá do hrníčku.

Holčičky a kluci malí
mají jeden velký sen,
chleba s máslem ke snídani
namazaný medíkem.

Uzávěrka tohoto čísla: 20. února 2008
Uzávěrka příštího čísla: 20. května 2008

„A kdeže leží ta Otnice?“ vzpomínám na otázku v Trutnově před pěti lety. Žáky-

ně otnické základní školy Tereza Škrháková a Alice Kroutilová se tehdy po vítěz-

ství v okresním a krajském kole zúčastnily trutnovské celostátní přehlídky mladých

recitátorů. Prestižní přehlídky, kde se pravidelně scházejí děti většinou jen z vel-

kých měst. Divili se, že z malé vísky přijely talenty hned dva. (A že to nebyla žádná

náhoda, jim bylo jasné v příštím ročníku, kterého se „ony Otnice“ opět účastnily.)

V kraji jsou Otnice známé díky fotbalu, díky úspěchům v soutěži Vesnice roku.

Ale jakmile vchází ve známost dál než za hranice Jihomoravského kraje, potěší to

dvojnásob. V soutěži o nejlepší fotku-momentku z realizace projektů programu

Make and Connection získala v únoru fotografie otnického týmu Ať zmizí šeď,

hned teď! 2. místo. O další zviditelnění Otnic se zasloužil kulečníkový oddíl TJ

Sokol Otnice. Bylo mu čestně přiděleno pořádání Mistrovství republiky v trojban-

du. Kulečníkové klání celostátního rozměru bude probíhat v dělnickém domě 19.

a 20. dubna a vy můžete být při tom. A opět bude méně těch, kteří se mohou zeptat:

„A kde leží Otnice?“

Dagmar Kovaříková

Jsme malí, ale šikovní! Tato momentka z realizace projektu Ať zmizí šeď, hned teď!
získala druhé nejvyšší ocenění ve fotografické soutěži. Více na www.pripojse.cz
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Z redakční pošty
Mobilní telefon

K narozeninám jsem dostala mobilní telefon, který jsem zača-
la používat asi po čtrnácti dnech. Ihned jsem zjistila, že nefun-
guje jedno tlačítko, tak jsem ho hned odnesla k reklamaci. Ta
byla vyřízena, ale zhruba po dalších 14 dnech mobilní telefon
„zamrzl“ a úplně přestal reagovat. Odnesla jsem ho tedy rekla-
movat podruhé. Bylo mi však sděleno, že mobilní telefon přišel
do kontaktu s vodou a zoxidoval. Může se to údajně stát přeno-
sem z tepla do zimy a naopak. Tudíž moje reklamace byla zamít-
nuta. Oprava, kterou mi zároveň prodavač nabídl, by stála více
než pořízení nového telefonu. Chci se zeptat, jak se můžu jako
spotřebitel bránit. K závadě dle mého názoru mohlo dojít
i u prodejce. Samozřejmě, že v době používání nepřišel do kon-
taktu s vodou, telefon nebyl téměř používán.

Údajná oxidace mobilních telefonů bývá častým důvodem

zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího. To, zda závada na

mobilním telefonu byla opravdu takto způsobena, je nejvhodněj-

ší nechat posoudit nezávislým soudním znalcem. V případě, že

znalec tuto prodávajícího domněnku nepotvrdí, obraťte se

s posudkem opět na prodejnu a žádejte kladné vyřízení reklama-

ce a zároveň proplacení částky za znalecký posudek. Je nutné zde

upozornit, že pokud se k tomu prodejce předem nezaváže, není

povinen posudek respektovat, ovšem podle našich zkušeností

často prodejci posudky respektují. Složitější by byl asi problém,

pokud by byla oxidace skutečně potvrzena. Pak by se muselo

řešit, jak posoudit, kdy vada vznikla, a zda byla  způsobena pro-

dejcem. Zde je otázka, zda by znalec mohl odborně posoudit, kdy

ke vzniku vady došlo.

Reklamace obuvi
Dobrý den, potřebuji poradit. Po pěti měsících od koupi se

dceři na sportovní značkové obuvi odlepila podrážka. Dcera
obuv používala pouze jako přezůvky ve škole, takže je nijak neza-
těžovala. Reklamační technik firmy, která mi obuv prodala, neu-
znal reklamaci s tím, že obuv je využitá a hlavně, že jsem neu-
platnil reklamaci neprodleně. Nevím, co je neprodleně?
Reklamoval jsem obuv při poškození, které vadilo užívání.
Poraďte mi prosím, jak dál postupovat, když firma reklamaci
neuznala a odmítla se mnou dále komunikovat. Děkuji. 

Prodejce má pravdu v tom, že se závada má reklamovat nepro-

dleně, což u obuvi znamená ihned při výskytu závady, aby se

předešlo jejímu zvětšování až do stadia neopravitelnosti. Ve

vašem případě tedy ihned, když se podrážka začne odlepovat,

nikoliv až se odlepí celá. Přesto máte možnost kontaktovat soud-

ního znalce, dohodněte si s ním prohlídku obuvi, aby zkontrolo-

val, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena

vadou materiálu nebo výroby, nechte si vyhotovit nezávislý

posudek. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve Váš

prospěch, máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě

§ 598 Občanského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují

u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších případů

pochopitelně více. Seznam znalců najdete na webu: www.justi-

ce.cz, nebo u kteréhokoliv soudu. Se znaleckým posudkem máte

velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo

pouhé částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně více.

Doporučuji proto s tímto záměrem i jeho důsledky seznámit pro-

dejce předem. Přejeme úspěšné vyřešení vašeho problému.

Nákup přes internet
Rodina mi zakoupila přes internetový obchod mobilní telefon.

Telefon byl pro mne nevyhovující, tudíž jsem ho vrátila s tím, že
odstupuji od smlouvy do 14 ti dnů a žádám o navrácení částky Kč

3.690,-. Čekala jsem měsíc na navrácení, jakmile jsem peníze
neobdržela, tak jsem poslala dotaz, z jakého důvodu mi nebyly
peníze navráceny. Telefonicky mi pak bylo sděleno, že sice jsem
vymazala zprávy SMS, ale bohužel jsem nevymazala příchozí
a odchozí hovory, tak mi nemohou peníze vrátit, poněvadž tam
bylo zřejmé, že jsem měla 5 minut příchozí a 6 minut odchozí
hovory. Sdělili mi, že mi telefon pošlou zpět a mohu ho někomu
darovat. Řekla jsem, že mobil nepřijmu. Pak mi ještě poslal zpro-
středkovatel SMS a to doslova: Zvážil jsem celou situaci a rozho-
dl jsem se postupovat takto. Výkupní cena použitého telefonu je
2500,- korun, prodejní cena je 2.500 - 3000,- korun. Mohu Vám
tedy nabídnout prodejní cenu použitého telefonu. Pošlete číslo
účtu, ještě dnes Vám peníze pošlu. Ano, zjistila jsem, že mi pro-
dejce odeslal 3000,- korun, ale ptám se, prosím, zda mám nárok
ještě na zbývající částku 690,- korun, vždyť jsem mobil vrátila
v pořádku a odstoupila od smlouvy. Děkuji za odpověď. 

14 denní lhůta, která umožňuje spotřebiteli vrátit věc koupenou

prostřednictvím internetu bez udání důvodů, je určena k tomu,

aby si kupující věc prohlédl, vyzkoušel a rozhodl se, zda si ji

ponechá, nikoliv k tomu, aby věc byla 14 dnů intenzivně použí-

vána a poté vrácena. Jestliže na telefonu nebyly žádné mechanic-

ké stopy používání, 5 a 6 minut hovorů se podle mého názoru dá

ještě považovat za zkoušení, nikoliv používání. Prodejci tedy

odešlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém ho vyzvěte

k vrácení zbývající částky s upozorněním, že pokud tak neučiní

do 14 dnů, požádáte příslušný soud o vydání platebního rozkazu.

Reklamace zubních korunek
Ráda bych se zeptala, zda mám šanci reklamovat provizorní

plastové zubní korunky, (sestava sedmi zubů v horní čelisti), za
které jsem zaplatila cca za 3000,- Kč. Lékař mi je nasadil před
třemi měsíci na dobu, než se zahojí rána po vytrženém zubu, pak
budu mít korunky keramické. Během používání se mi původní
sestava korunek několikrát uvolnila a spadla, rozzlomila se cel-
kem na 5 částí (zlomy jsou nejen v místě návaznosti jednoho zubu
na druhý, ale i uprostřed „zubu“) 3x jsem lékaře navštívila a pro-
sila o nové upevnění, příp. o slepení. Za tyto úkony platím v hoto-
vosti. Korunky jsou nyní absolutně nefunkční, kousat potravu
s nimi nelze vůbec, při řeči mi ze zubů padají, slouží pouze jako
kulisa, kterou musím přidržovat buď jazykem, nebo ve skousnutí.
Lékař tvrdí, že si za vše můžu sama, že koušu tvrdé potraviny.
Jedla jsem však pouze věci přiměřené, topinky ani ořechy to
nebyly, pouze rohlíky, měkké ovoce. Předem děkuji za odpověď,
příp. radu jak postupovat při řešení problému. 

Rada je velice jednoduchá; pokud jste přesvědčená, že vaše

reklamace je oprávněná a to zřejmě je, když zubní korunky nepl-

ní svoji funkci, pro kterou byly zhotoveny, upozorněte ošetřují-
cího lékaře, že si necháte vypracovat posudek od odborníka.
Ten určí, zda zubní korunky pro vás zhotovené plní svůj účel.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má své specialisty pro posu-
zování zubních náhrad, tedy i provizorních korunek. Požádejte
tedy svého lékaře, který zubní korunky vyrobil, o vyhotovení
reklamačního protokolu, ve kterém uvedete své námitky.

S tímto protokolem se pak obraťte na příslušný odbor zmíněné

pojišťovny o vyhotovení posudku. Pokud je vada neodstranitelná,

nebo opakovaná a navíc brání řádnému užívání věci, můžete

smlouvu zrušit a žádat vrácení peněz. Nebo můžete žádat o zho-

tovení nové, bezchybné náhrady. Záruka na zhotovení věci je 

6 měsíců. Přejeme kladné vyřízení vašeho problému.

SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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LISTOPAD - 12. 11. 2007
1. Program zasedání:

- Zahájení

- Volba zapisovatele a ověřovatelů

- Schválení programu zasedání

- Kontrola minulého zápisu

- Materiály Měst. ú. Slavkov u Brna

- Schválení faktur

- Výsledky kontroly z Úřadu práce a dílčího přezkumu hospodaření

- Rozpočtové opatření - pověření starosty

- Doručená pošta

- Ostatní

- Diskuze

- Závěr

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-

gram zasedání.

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 1/6 - návštěva obce Rabensburg (Rakousko). Informace z návštěvy

podala Mgr. Pšenáková, A. Lattenbergová a Mgr. Novák. Zástupce obce

Rabensburg jsme pozvali na ochutnávku vína do Otnic (Velikonoční neděle

2008).

Zástupci naší obce jsou pozváni na 18. 5. 2008, kde se nabízí možnost

vystoupení pěveckého sboru.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 - dodatečné povolení stavby výrobní linky Columbia

b) Manželé Dobrovolní 519 - protokol z kontrolní prohlídky  

c) Hercíková + Muric 434 - územně plánovací informace k výstavbě RD

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) M. Václavková 464 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

b) I. Kroutilová 429 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

c) J. Hoffmannová 421 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

d) J. Klvač 452 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

e) H. Smetanová 441 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

f) M. Sadecký 458 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

g) D. Kropáčková 328 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

5. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov - Fa: 20070464, uložení odpadů z kontejnerů na skládku 

b) Zetocha P. Bučovice - Fa: 07390 odvoz kontejnerů s odpadem na skládku  

c) pC+ servis Brno - Fa: 27011028 softwarová údržba

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Úřad práce Vyškov - výsledek kontroly:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol“ o výsledku následné finanční

kontroly veřejně prospěšných prací, kterou provedli zástupci ÚP Vyškov dne

11. 10. 2007.

Kontrolní závěr: „Dohody byly po celou dobu platnosti plněny bez závad“.

Starosta také informoval o výši nezaměstnanosti v regionu k 30. 9. 2007:

Výše nezaměstnanosti v ČR 6,2 %

Výše nezaměstnanosti na Slavkovsku 4,5 %

Výše nezaměstnanosti v obci 3,6 % (29 osob ze 745 ekon. aktiv.) 

7. Přezkum hospodaření obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

obce za rok 2007“ (přezkumné období od 1. 1. do 30. 9. 2007), který proved-

ly pracovnice Jihomoravského kraje dne 31. 10. a 1. 11. 2007, s výsledkem:

„Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“

8. Vnitřní předpis obce o výši stravného:
Zastupitelstvo projednalo „Vnitřní předpis obce o výši stravného při pracov-

ních cestách“. Předpis se vztahuje na zaměstnance i členy zastupitelstva

vyslaných na pracovní cestu. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje „Vnitřní předpis obce Otnice o výši strav-

ného při pracovních cestách“. Předpis je platný pro rok 2007.

9. Rozpočtové opatření - zmocnění starosty:
Starosta předložil zastupitelstvu žádost na pověření provádět do konce roku

2007 rozpočtová opatření. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu prováděním veškerých roz-

počtových opatření do 31. 12. 2007. Ukládá starostovi předkládat ZO prove-

dená rozpočtová opatření ke schválení.

10. Žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Drabálka O. ml. o pronájem dělnického

domu dne 8. 12. 2007, za účelem konání diskotéky. K žádosti byla vznesena

připomínka na rušení nočního klidu účastníky diskotéky. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu na den 8. 12.

2007 panu O. Drabálkovi za účelem konání diskotéky. Výše pronájmu 

2 500 Kč

11. Naučná stezka:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh řešení naučné stezky za rybníkem

v Hrubé dolině, který zpracovala ing. Tupá Brno. K návrhu byly vzneseny

dotazy a připomínky.  

Usnesení: Zastupitelstvo ukládá výboru pro životní prostředí a výboru rozvo-

je obce projednat předložený návrh s projektantem a výsledek předložit

zastupitelstvu.

12. Úprava středu obce:
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku jednání s projektantem (IKA

Brno) na úpravy středu obce. Jedná se o změny v trase chodníku, rozšíření

parkovacích míst ve spodní části, variantní řešení vodní plochy, požadavek na

všechny chodníky zpevněné. Do projektu bude zahrnuta i přeložka kanaliza-

ce, která vede pod nákupním střediskem a veřejné osvětlení celé plochy.  

13. Zateplení základní školy - výběr dodavatele projektu:
Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele zpraco-

vání projektu pro stavební povolení a energetického auditu. Výsledek výbě-

rového řízení předložil ing. Bubla, člen výběrové komise.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení na dodavatele

projektu zateplení pro Základní školu Otnice.

Pořadí: 1. DEA Modřice nabídková cena 468 265 Kč

2. SKAREA Ostrava 501 585 Kč

3. Krajská energ. agentura Brno 508 130 Kč

14. Rybník pod Poltňou:
Starosta informoval zastupitele, že obec byla úspěšná v žádosti o dotaci na

Ministerstvu životního prostředí a obdržela dotaci na „MVN Žleb“ (rybník)

ve výši 4,473 mil. Kč.

Čerpání dotace je rozděleno: r. 2007 2,473 mil. Kč

r. 2008   0,-

r. 2009   2,00 mil. Kč

O dočerpání dotace již v roce 2008 je možné ministerstvo požádat, je však

závislá od volných finančních zdrojů. V návaznosti na přiznanou dotaci a sta-

novení podmínek jejího čerpání schválilo zastupitelstvo dodatek Smlouvy

s dodavatelskou f. Hirshner Petr Sokolnice, ve kterém se upřesňuje termín

dokončení stavby a platební podmínky. Projednalo návrh Mandátní smlouvy

s p. Nedomou Újezd u Brna na provádění technického dozoru investora. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s f. Hirshner Petr

Sokolnice (dodavatel stavby) a Mandátní smlouvu s V. Nedomou Újezd

u Brna, na provádění technického dozoru  investora.

15. Rekultivace skládky v bývalé cihelně:
Ve věci ukládání zeminy na skládku v rámci její rekultivace má obec souhlas

většiny vlastníků pozemků. Jeden vlastník souhlas neudělil a požaduje

odkoupení pozemku. Zastupitelstvo jednalo o tom, jaký postup zvolit pro

naplnění záměru rekultivace skládky. Většina pozemků dotčených skládkou

je ve vlastnictví soukromých osob a na katastru obce Lovčičky. Z diskuze

vyplynul návrh na odkoupení pozemků obcí, i za cenu, že obec bude

z pozemků platit daň z nemovitostí.  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zahájení jednání s majiteli o výkupech

pozemků v lokalitě bývalé skládky na k.ú. Lovčičky.

16. Změna katastrálních hranic:
Starosta podal informace o postupu prací na změně katastrálních hranic

s obcí Lovčičky. Zastupitelstvo se také seznámilo s prvním návrhem zpraco-

vaným firmou ZK Brno. Návrh bude ještě konzultován na KÚ Vyškov a po

odsouhlasení následně předložen zastupitelstvu obou obcí.

17. Nabídka tabulí na měření rychlosti:
Starosta seznámil ZO s nabídkou f. GEMOS CZ na informační ukazatele

okamžité rychlosti vozidel v obci.

Usnesení: Zastupitelstvo nabídku na ukazatele okamžité rychlosti odmítá.

18. Katolický dům - žádost f. Telefonica O2:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. Telefonica O2 Brno na změnu umístění

klimatizace a přívodního potrubí k telefonní ústředně. Současná klimatizace

je umístěna do dvora manželé Borovičkových. Navrhuje se nově umístění

klimatizace do dvorní části KD nad přístavbu, vedle soc. zařízení. Potrubní

vedení bude procházet hlavním sálem pod galerkou.  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost f. Telefonica O2 a povoluje umís-

tění klimatizační jednotky do dvorní části, včetně přívodního potrubí přes sál.

19. Stanovisko obce k záměru výstavby RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželé Krausových, B. Němcové 403,

o stanovisko k záměru výstavby RD na p.č. 683 (Chaloupky), položení sítí

do obecní parcely č. 687 a 1107/1, 1107/4.

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou RD na pozemku p.č. 683, ulo-

žením sítí a odpadní jímky (max. 4m3) do parcely č. 687. Dává také souhlas

k uložení STL přípojky do pozemku p.č. 1107/1 a 110/4 a připojení RD na

místní komunikaci.

20. Žádost TJ o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o pronájem dělnického

domu ve dnech 18.-20. 4. 2008, za účelem uspořádání Mistrovství republiky

v kulečníku.
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný pronájem dělnického domu ve

dnech 18.-20. 4. 2008 pro TJ Sokol Otnice, za účelem uspořádání Mistrovství

republiky.

Připomínky, interpelace: nebyly vzneseny.

PROSINEC - 3. 12. 2007
1. Program zasedání:

- Zahájení

- Volba zapisovatele a ověřovatelů

- Schválení programu zasedání

- Kontrola minulého zápisu

- Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 

- Schválení faktur

- Výběrové řízení ZŠ - žádost o dotaci

- TKR - vysokorychlostní internet

- Respono a.s. Vyškov - poplatky 2008

- Odměny zaměstnancům obce

- Úplatné nabytí pozemků

- Inventarizace k 31. 12. 2007

- Došlá pošta

- Ostatní

- Diskuze

- Závěr

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-

gram zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 11 - Naučná stezka. Pan Havelka Petr a p. Pavel Mezuláník podali infor-

mace o jednání výborů s ing. Tupou a doporučili předloženou studii schválit.

Předpokládaná cena studie 30 tis. Kč bude hrazena z rozpočtu DSO Cezava.

Obec uhradí mimořádný příspěvek Cezavě.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou studii „Naučné stezky na

loukách“ a mimořádný příspěvek pro DSO Cezava ve výši 25 733,- Kč na

uvedenou studii.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) H. Sisrová 276 - Územní souhlas na STL přípojku pro RD 276

b) Beton Brož 484 -  Rozhodnutí č. 142/2007 - dodatečné povolení stavby  

c) Hercíková + Muric 434 - Územní souhlas na přípojky, souhlas č. 133/2007

s ohlášením novostavby RD a sjezdu na místní kom.

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) F. Kovářová 377 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

b) D. Maršál Šaratice - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

c) Rostěnice a.s. - Rozhodnutí o trvalém užívání ČOV Ekol 4, dílny Otnice 

d) S. Matoušek 432 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

e) F. Klement 440 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

f) F. Buchta 414 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

g) L. Šaradín 213 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

h) L. Kašpaříková 321 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhod-

nutí

i) J. Martinásek 433 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

j) L. Brávek 445 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

k) J. Muric 434 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

5. Faktury k proplacení:
a) P. Prokop - Fa: 2007023, dovoz písku ke hřbitovu 

b) KT Veselý - Fa: 40/2007 oprava TKR  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. JMK - odbor ŽP:
VaK Vyškov - Rozhodnutí, kterým se určuje odpovědný zástupce pro veřej-

nou potřebu na provozování vodovodů a kanalizací, kterými jsou ing. Karel

Hájek a ing. Vladimír Kramář.

7. Zateplení základní školy - výběr dodavatele na podání žádosti:
Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele zpraco-

vání žádosti o dotaci z OP ŽP. Výsledek výběrového řízení předložil

ing. Bubla, člen výběrové komise.    

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení na dodavatele

projektu zateplení pro Základní školu Otnice.

Pořadí: 1. RENARDS s.r.o. BRNO 

2. RPA s.r.o. Brno

Ukládá starostovi nepodepisovat navrženou smlouvu a jednat o její změnu. 

V případě nedohody pak výběrové řízení zrušit a vypsat nové.

8. Základní škola - neinvestiční náklady na žáka:
Zastupitelstvo projednalo předložený rozbor neinvestičních nákladů na žáka

Základní školy Otnice, který na rok 2007 činí 4 038 Kč. Neinvestiční nákla-

dy na jednoho strávníka školní kuchyně pak 556 Kč. Uložilo starostovi pro-

jednat s ředitelkou školy zaslání dopisu rodičům dětí, kteří navštěvují školu

z okolních obcí, ale nejsou tam hlášeni k trvalému pobytu. Za tyto děti pak

okolní obce odmítají hradit neinvestiční náklady.

Usnesení: Projednat s ředitelkou základní školy zaslání dopisu rodičům dětí

dle bodu 8.  

9. Internet po kabelové televizi:
Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy VIVO CONNECTION na

provozování internetu po rozvodech kabelové televize. Veškeré náklady uhra-

dí firma. Požaduje však schválení smlouvy na desetiletý pronájem TKR.

Nabídka se jeví pro obec jako výhodná. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. VIVO CONNECTION na pro-

vozování internetu po TKR. Podmínky a doba pronájmu budou předmětem

návrhu smlouvy, kterou zastupitelstvo projedná po předložení dodavatelem.

10. Respono Vyškov - ceny za svoz v roce 2008:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení f. Respono o výši cen za svoz komu-

nálního odpadu v roce 2008. Obec hradí poplatek na občana a využívá svoz

var. C - 26x ročně. Tento poplatek zůstává na úrovni roku 2007.

11. Odměny zaměstnancům obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh odměn zaměstnancům obce za rok

2007. 

Návrh odměn je přílohou č. 1 zápisu.

12. Záměr úplatného nabytí pozemku:
a) Zastupitelstvo schválilo záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 160/2

o výměře 61 m2. Jedná se o pozemek pro ČOV. Záměr bude zveřejněn.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr koupit pozemek p.č. 160/2 o výmě-

ře 61 m2.

b) Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Prnky a p. Prnkové na prodej pozem-

ku p.č. 1759/1 o výměře 363 m2, v k.ú. Lovčičky (pod bývalou skládkou) za

cenu 45 Kč/m2.

Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje záměr koupit pozemek p.č. 1759/1

o výměře 363 m2 v k.ú. Lovčičky, za podmínek stanovených vlastníky. 

13. Inventury 2007:
Starosta jmenoval složení inventarizačních komisí, za účelem provedení

inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007. Složení komisí je přílohou zápisu.

14. Nákup knih do knihovny v roce 2008:
Zastupitelstvo projednalo „Přílohu č. 1“ ke smlouvě o poskytování odbor-

ných knihovnických služeb uzavřené s Knihovnou K. Dvořáčka ve Vyškově,

jedná se o nákup knih přes knihovnu KKD Vyškov.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nákup knih v roce 2008 prostřednictvím

Knihovny K. Dvořáčka Vyškov v hodnotě 15 000,- Kč.

15. ČOV - příspěvek obce na projekt:
Zastupitelstvo projednalo dopis od VaK Vyškov ve věci finančního příspěv-

ku na změnu projektu ČOV. Tato změna byla požadována obcí z důvodu

žádosti občanů o posunutí umístění čističky. VaK navrhuje celkové náklady

v částce 103 500,- + DPH financovat stejně jako celý projekt. (1/3 VaK, 1/3

Tenza a 1/3 Otnice). Podíl obce tedy činí 34 500,- + DPH (41 055,- Kč).

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce na změnu projektové

dokumentace, firmě VaK Vyškov ve výši 34 500,- + DPH.

16. Výbor ŽP:
J. Smetana 359 - žádost o povolení vykácení smrků před RD.

17. Česká filmová komora (ČFK) - zmocnění:
Zastupitelstvo projednalo dopis od ČFK Praha ve věci zmocnění komory pro

zastupování provozovatelů kin po výpovědi smluv s Ochranným svazem

autorským (OSA).

Usnesení: Zastupitelstvo uděluje plnou moc Heleně Uldrichové - předsedky-

ni správní rady ČFK o.p.s., k vedení jednání s OSA o podmínkách hromad-

né smlouvy od 1. 1. 2008.

18. Zaměstnání pracovníků na VPP:
Zastupitelstvo se zabývalo zabezpečením potřeb obce v době, kdy všichni

zaměstnanci na VPP od Pracovního úřadu Vyškov ukončili pracovní poměr

s obcí. Jako optimální se jeví varianta zaměstnat tyto pracovníky na dohodu

podle potřeb obce. (Rozvoz obědů, úklid obce, úklid sněhu atd.) Jakmile

budou známy dotační podmínky ÚP Vyškov, požádá obec o přidělení těchto

pracovníků dle standardních podmínek.  

Vzhledem k tomu, že obec tyto pracovníky nestihla vybavit pracovními

ochrannými pomůckami v době konání řádné pracovní smlouvy a hodlá je

dále zaměstnávat na dohodu, rozhodlo zastupitelstvo o vybavení těchto pra-

covníků ochrannými pomůckami v souladu se Zákoníkem práce.  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vybavení pracovníků přijatých na

Dohodu VPP, ochrannými pracovními pomůckami.

19. Úkol pro kontrolní výbor zastupitelstva:
Zastupitelstvo po projednání uložilo kontrolnímu výboru provést kontrolu

obecní pokladny a kontrolu vybírání poplatků a sankcí v obecní knihovně.

Termín do konce roku 2007.

Usnesení: Zastupitelstvo ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu

v obecní knihovně a kontrolu obecní pokladny v termínu do 31. 12. 2007.

20. Dopis obce do Austrálie:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vojáčka Vl. a JUDr. Pospíšila o zaslání

dopisu p. Marii Slabíkové žijící v Austrálii. Dopis se týká našeho zemřelého

občana p. Josefa Svobody a jeho věznění v letech 1949-1966 a je přílohou

zápisu.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zaslání dopisu jménem Zastupitelstva

obce Otnice, p. Slabíkové Marii bytem Austrálie, stát Victoria.
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21. Czech POINT:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o zapojení obecního úřadu

do projektu Czech POINT. I když obec nebyla jmenovaná ve vyhlášce

č. 260/2007, sama se k projektu přihlásila. Obdržela dotaci 50 tis. Kč na

vybavení.

Znamená to, že Obecní úřad Otnice bude vydávat ověřené výpisy z Katastru

nemovitostí, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku.

Připomínky, interpelace:

Řešit veřejné osvětlení od dělnického domu do ulice Za Drahy (přes kopec).

Prověřit možnost a zájem občanů na podání žádosti o výměnu řidičského

průkazu na Obecním úřadě v Otnicích. 

LEDEN 2008
14. 1. 2008

1. Program zasedání:
- Zahájení

- Volba zapisovatele a ověřovatelů

- Schválení programu zasedání

- Kontrola minulého zápisu

- Materiály Měst. ú. Slavkov u Brna 

- Schválení  faktur

- Rozpočtové opatření č. 3/2007

- Regenerace základní školy - prohlášení obce

- Úplatné nabytí pozemků - záměr

- Úplatný převod pozemků - záměr

- Doručená pošta

- Ostatní

- Diskuze, závěr

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a pro-

gram zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/19 - úkol pro kontrolní výbor - nesplněn. Kontrola knihovny provede-

na nebyla, úkol trvá s termínem do příštího zasedání ZO.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Pavlovcovi 13 - Kol. rozh. č. 8 a 10/2008 STL přípojky a stav.

úprav RD

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Muric 434 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

b) F. Buchta 414 - Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

c) V. Vymazal 442 - zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

5. Faktury k proplacení:
a) KT Veselý - Fa: 01/2008 provozování TKR na I. pol. 2008

b) Respono Vyškov - Fa: 27950078, svoz TKO za IV. Q. 2007 

c) Protisk Slavkov - Fa: 200801033, tisk příjmových dokladů 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2007:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2007. Příjmy i výdaje se

navyšují o 3 990 200 Kč.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007.

7. Regenerace základní školy:
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu zpracování žádosti o dotaci 

z OP ŽP. 

Projekt je dokončen mimo rozpočet. Bylo požádáno o zahájení stavebního

řízení. Obec je připravena zabezpečit v případě přiznání dotace finanční spo-

luúčast. Prohlašuje také, že zajistí budoucí provoz základní školy.

Usnesení:

a) Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu „Regenerace

Základní školy v Otnicích“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

v celkové výši 22 209 200,- Kč.  Zavazuje se zabezpečit spolufinancování

projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se

zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrože-

ní její realizace. 

b) Zastupitelstvo prohlašuje, že zajistí budoucí provoz investice „Regenerace

Základní školy v Otnicích“ v souladu s podmínkami schválenými Státním

fondem životního prostředí ČR.

8. Záměr úplatného nabytí pozemků:
Zastupitelstvo projednalo nabídky na úplatné nabytí pozemků:

a) Parcela č. 1107/3 v k.ú. Otnice o výměře 46 m2, za cenu 33,- Kč/m2 + zna-

lecký posudek. (Chaloupky - komunikace)

b) Parcela č. 1781 v k.ú. Lovčičky o výměře 1 077 m2, za cenu 5,- Kč/m2 +

znalecký posudek a zaplacení daně z převodu nemovitostí. (Skládka)

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků: p.č.

1107/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Otnice, a p.č. 1781 o výměře 1 077 m2 v k.ú.

Lovčičky.  

9. Záměr úplatného prodeje pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádosti na úplatný prodej pozemků:

c) Žádost firmy DRIFT-SPORT a.s. Brno o prodej parcely č. 166/2 v k.ú.

Otnice o výměře 26 m2. 

d) Žádost firmy PROSTAVBY REAL a.s. Brno o prodej pozemků p.č. 994/4,

994/5, 994/6, 994/7, 994/8, 994/9, 994/14, 994/15, 994/16, 994/17, 994/18,

2118, 2119, 2120. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného prodeje výše uvedených

pozemků. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce.

10. Žádost f. PROSTAVBY REAL a.s. - výstavba RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost fi. PROSTAVBY REAL a.s. Brno o souhlas

s umístěním inženýrských sítí na obecní pozemek p.č. 994/2. Jedná se

o výstavbu II. fáze rodinných domků v lokalitě Pod Vodárnou.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy PROSTAVBY REAL a.s. Brno a sou-

hlasí s uložením inženýrských sítí do obecní parcely č. 994/2 za účelem

výstavby infrastruktury pro nové RD v lokalitě Pod Vodárnou. 

11. Tříkrálová sbírka 2008:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky v Otnicích.

Celkem bylo vybráno 23 860,50 Kč. Všem dárcům patří poděkování.

12. Koncepce LSPP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci Jihomoravského kraje o zabezpe-

čení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby

v Jihomoravském kraji pro rok 2008. Návrh koncepce bude umístěn na úřed-

ní desku, kde se s ní mohou seznámit všichni občané.

13. Žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. O. Drabálka Otnice 475, o pronájem

Dělnického domu na 23. 2. 2008, za účelem konání diskotéky.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje pronájem Dělnického domu p. O. Drabálkovi dne

23. 2. 2008 pro uspořádání diskotéky. Cena za pronájem 2 500 Kč.

14. Žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rafajových Otnice 52 o finanční

příspěvek na vybudování dělící zdi a tím oddělení obecních prostor od sou-

kromých po demolici RD 198 a 53 (Střed obce). Obec nepředpokládá úpra-

vy středu obce v roce 2008, po demolici uvedených RD zůstanou zachovány

původní dělící zdi sousedící s pozemkem manželů Rafajových.

Usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s finančním příspěvkem pro manž.

Rafajovi Otnice 52 na vybudování dělící zdi.

15. Demolice RD 198 a 53:
Zastupitelstvo projednávalo další postup pro zajištění demolice obou RD.

Byla odstraněna střešní krytina, pokračuje jednání s f. Hirschner Sokolnice

o podmínkách převzetí zabezpečení demolice. Čeká se na odpojení vedení

nízkého napětí, které zajišťuje f. E-ON.

16. Čistička odpadních vod (ČOV):
VaK Vyškov již požádaly stavební úřad Slavkov o zahájení řízení na rozšíře-

ní územního rozhodnutí z roku 1998. Po ukončení řízení bude podána žádost

o dotaci. V případě úspěšnosti je teoretická naděje na zahájení prací v roce

2009. V případě neúspěchu s dotací se budou hledat další zdroje financování

ČOV.

17. Vítání občánků narozených v roce 2007:
Vítání občánků narozených v loňském roce se uskuteční 2. 2. 2008 a proběh-

ne ve dvou etapách. Zastupitelé projednali finanční příspěvek pro narozené

děti, kterých je dle evidence OÚ celkem 18.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro děti narozené

v roce 2007, a které mají trvalý pobyt v obci Otnice, ve výši 2000 Kč na dítě.

Forma příspěvku: buď vkladní knížka, nebo založení osobního účtu.    

18. Služební cesta starosty:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí služební cestu starosty obce ve dnech 23. 1.

- 27. 1. 2008, kde se jako člen delegace za Jihomoravský kraj zúčastní pod-

pisu dohody o spolupráci s Chanty-mansijského autonomního okruhu -

Jugry, v Rusku.

19. SAD - žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení Otnický SAD o bez-

platný pronájem dělnického domu na den 26. 1. 2008, za účelem uspořádání

dětského maškarního plesu.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem dělnického domu dne

26. 1. 2008 pro Sdružení aktivních dětí Otnice, pro uspořádání dětského maš-

karního plesu.   

20. Rozpočtový výhled na r. 2008-2009:
Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled na roky 2008-2009. V rozpo-

čtovém výhledu je zohledněna investice do regenerace budovy základní

školy. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2008-2009.

21. Smlouva se Správou a údržbou silnic JMK:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se SÚS Jihomoravského kraje Brno

o udělení souhlasu obce na vybudování přestupního uzlu IDS na obecních

pozemcích.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“ se

SÚS JMK Brno na pozemcích p.č. 83/1, 110/2, 116, 163, 343, 348, 353/2, za

účelem vybudování přestupního terminálu IDS.
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Plán akcí obce Otnice na rok 2008
Předpokládaný rozpočet:

1. Dokončení ÚP obce 53.000,- Kč

2. Dokončení výstavby rybníka 

Pod Poltňou 3.000 000,- Kč

3. Zateplení a výměna oken v ZŠ 2.700 000,- Kč

(podmíněno přiznáním dotace)

4. Úprava středu obce

- demolice domů čp. 198 a čp. 53 400.000,- Kč

- vypracování projektu 225.000,- Kč

- přeložka E-ON 110.000,- Kč

5. Změna katastrálních hranic 30.000,- Kč

6. Nákup nové sekačky 300.000,- Kč

7. Výkupy pozemků (kanalizace, atd.) 100.000,- Kč

8. Vypracování studie nové hasičky 20.000,- Kč

V případě volných finančních prostředků:
9. Oprava komunikace k Pavlovcovému

příp. oprava chodníků. 400.000,- Kč

(podmíněno přiznáním dotace)

10. Prodloužení veřejného osvětlení mezi

ul. Za Drahy a ul. Pančava. 40 000,- Kč

11. Výsadba zeleně - Naučná stezka 20 000,- Kč

12. Aktualizace studie rozšíření sportovního areálu

Návrh rozpočtu 2007
Financování

Příjmy Výdaje

13 852 500,00 Kč 17 166 000,00 Kč

4 059 500,00 Kč 746 000,00 Kč

17 912 000,00 Kč 17 912 000,00 Kč

Změna stavu na bankovních účtech 4 059 500,00 Kč

Uhrazené splátky úvěrů 746 000,00 Kč

ČMHB 546 000 + JMK 200 000

Přebytek rozpočtu 2007 3 543 102,78 Kč

Stav účtu k 1. 1. 2008 5 046 111,56 Kč

Předpokládaný stav účtu k 31. 12. 2008 986 611,56 Kč

Finanční aktiva k 31. 12. 2007

Stav na účtech 5 046 111,56 Kč

Celkem 5 046 111,56 Kč

Finanční pasiva celkem k 31. 12. 2007

Půjčka u ČMHB 5 253 935,42 Kč

Závazek za výkup pozemku 6 640,00 Kč

Půjčka od JMK 400 000,00 Kč

Celkem 5 660 575,42 Kč

Vzhledem k neustávajícím stížnostem ze strany občanů

upozorňujeme majitele, řidiče osobních automobilů, že chod-

níky slouží především k bezpečnému pohybu chodců při fre-

kventované silnici. Najíždění a parkování na chodníky dlažbu

ničí. Řidiči parkující na chodnících porušují vyhlášku a vysta-

vují se finančnímu postihu.

Dále upozorňujeme občany – jako nepovolené lze označit

i užívání veřejného prostranství k demontáži a opravám star-

ších vozidel apod.

UPOZORNĚNÍ
pro neukázněné řidiče

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci

s obecním úřadem a výborem sociálně zdravotním

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

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční v naší obci

29. března 2008 od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Katolický dům ve dvoře - bývalá čistírna

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

Děkujeme za Vaši pomoc
Výbor sociálně zdravotní Otnice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Výzva občanům
Také obdivujete starší věci z vašeho mládí? Vždyť spoustu

z nich již naše děti a vnoučata neznají, nebo vůbec nevědí,

k čemu sloužily. Je škoda, že nezůstanou zachovány pro příš-

tí generace. Zkusme to změnit.

Zastupitelstvo obce přišlo s návrhem začít sbírat staré věci,

součásti, nástroje, které leží na půdách a je jen otázkou času,

kdy je majitelé vyhodí. Prozatím bychom je ukládali do pod-

krovní místnosti na obecním úřadě. Do budoucna by mohlo

vzniknout muzeum vesnice.

Žádáme proto občany, kteří mají doma starší věci, které již

neslouží, ale vypovídají o způsobu života na vesnici a chtěli

by je věnovat, aby kontaktovali p. Lattenbergovou.

Vyzýváme také zájemce o tuto tematiku, kteří by chtěli spo-

lupracovat s obecním úřadem, ať se přihlásí u starosty obce.

Pavel Prokop

Taneční v Otnicích
Nabízí se možnost uspořádat v dělnickém domě
v Otnicích taneční kurz. Kvalifikovaní lektoři z taneční
školy by vyučovali v deseti lekcí po dvou hodinách 1x
v týdnu, pravděpodobně od poloviny října 2008 do polo−
viny prosince 2008. Přihlašují se celé páry. Cena pro
účastníka by byla přibližně 500 − 700 Kč za celý kurz. 
Vážní zájemci o absolvování tanečního kurzu, ať se při−
hlásí u paní Ludmily Pšenákové.



dále nadějně se rýsující výstavba

čističky odpadních vod a kanali-

zace ve spolupráci s VaK

Vyškov, avšak požadovanou

finanční spoluúčastí obce (před-

poklad 5 mil. Kč.), pak nezbývá

doufat, že se podaří získat peníze

na úpravu náměstí opět z evrop-

ských peněz a to je Regionální

operační program, kde však

bude velmi těžké uspět.

Nezbývá než doufat a maxi-

málně se snažit zabezpečit finan-

cování připravovaných projektů

a nejen v tomto směru zastupitel-

stvo přivítá jakoukoli pomoc ze

strany našich občanů.

Pavel Prokop, starosta
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Problém však bude s financováním úpravy náměstí.

Celkové náklady se nyní počítají, ale bude se jednat o milio-

ny korun.  Když vezmeme v úvahu již zahájenou stavbu ryb-

níka Pod Poltňou (náklady 5,5 mil.), podaná žádost o dotaci

z evropských fondů na zateplení školy včetně výměny oken

(celkové náklady 20 mil.) a spoluúčast obce asi 5 mil. Kč.,

Vážení spoluobčané,

nelze ve středu obce přehlédnout dva napůl zbořené domy,

jedná se o čísla popisná 198 a 53.

Jejich zbořením se změní uliční zástavba, na kterou jsme si

za dlouhá léta zvykli. Ano, změní se tvář obce, jde o to, zda se

změní k lepšímu. Obec investovala do vykoupení rod. domů

přes 2 mil. Kč., odstranění přijde asi na

400 tis. Původní zástavba musí ustoupit

novému záměru. 

Již v dubnu započnou práce na přestup-

ním terminálu IDS, jejímž investorem je

Jihomoravský kraj a stavbu připravuje

Správa a údržba silnic JMK. Předpoklá-

dané náklady činí asi 5,5 mil. Kč. 

Již tato stavba zasáhne do prostoru

před RD 198 (Cardovo).  Zastupitelstvo

obce zareagovalo s předstihem na záměr

stavby přestupního terminálu a nechalo

vypracovat nejprve studii středu obce,

která bude navazovat na přestupní termi-

nál a následně projekt pro územní řízení. 

Jak studie, tak projekt byly prezento-

vány na veřejných jednáních zastupitel-

stva a občané se k návrhu řešení mohli

vyjádřit.

• STAROSTOVY STAROSTI •

Osmého února letošního roku jsme se probudili do krásné-
ho dne. Z rádia a z televize jsme se dozvěděli, že zima je za
námi. Přiletěli ptáci z teplých krajů, to nám oznámili ornito-
logové, a že kvetou kočičky a sněženky nám na obrazovce uká-
zali reportéři. Nejdůležitější zpráva dne byla ta, že dnes bude
zvolen prezident.

Vydala jsem se na první jarní procházku. Byla to krása,
i když venku nebyla ani noha. Nebylo na koho se usmát,
pozdravit a poklábosit si. A tak jsem zalétla ve vzpomínce do
dětství, kdy nás byly ulice plné. Běhali a povykovali jsme
všude, ne jenom na místě k tomu určeném. Čas od času vyšla
něčí maminka a počastovala nás vdolky, lívanci nebo placka-
mi z brambor pečenými na litinovém plátu kamen. Neděle
byla obzvlášť pěkný den. Po obědě se všichni oblékli do nej-

hezčích šatů a šli procházkou přes vesnici po silnici
k Bošovicím a zpět. Na zpáteční cestě se někteří zastavili
u přátel či příbuzných na odpolední besedu.

Po návratu jsem usedla k televizi, abych sledovala tu slav-
nostní událost volby prezidenta. Nevěřila jsem svým uším.
Politici zapomněli na důstojnost, vytahovali staré hříchy,
házeli na sebe špínu, často jsem nevěřila svým uším a politic-
ké divadlo mě uvádělo v úžas. Neshodli se ani na jedné věci
a nechovali se jako profesionálové, přestože mnozí z nich jsou
ve vládní politice už osmnáct let. Chápeme, že hádat se jede-
náct hodin to je fuška, ale nakonec polovinu toho času věno-
vali jídlu a pití, a tak jsme rádi, že ty tisíce chlebíčků, piva,
vína, kávy a zákusků nepřišlo nazmar. Byla by to velká škoda,
protože každý přece ví, že musíme moc a moc šetřit. Hlavně na
obyčejných lidech. Drahomíra Tišerová

FEJETON POD ČAROU
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Středa 21. 2. 2007, po vydatné snídani v příjemném prostře-

dí hotýlku San Fernando v Huascu se naše cesta ubírala smě-

rem na Carrizal Bajo. V těchto místech se v okolí Pacifiku

vyskytují letité populace Copiapoa dealbata.

První dnešní lokalitka na sebe nenachala dlouho čekat a my

po cestě místní praškou, kterou právě opravovaly „místní

technické služby“ pomocí „skrejprů“, narazili na skalky, ve

kterých se vyskytovaly ne příliš vitální populace Neoporteria
villosa. V jejich blízkosti bylo husté křoví vytvořené stovka-

mi rostlin Cumulopuntia miquelii - na tomto místě rostliny

vynikaly masivním černým vytrněním.

Jakmile jsme se přiblížili k letovisku Huasco Bajo, začaly

se objevovat první populace malinké trsovité kopky -

Copiapoa fiedleriana, část rostlin ještě kvetla krásným jasně

žlutým květem, a tak bylo co obdivovat. Udělali jsme ještě

další dvě zastávky v okolí Quebrada de Barratilo, abychom

řádně zmapovali výskyt a variabilitu této rostliny.

Asi kolem poledne jsme konečně uviděli ty obrovské masí-

vy, které tvořily nádherné rostliny Copiapoa dealbata
(Copiapoa dealbata v carrizalensis). Ihned jsem vyletěl

z auta a sprintoval k nejbližší rostlině. Krásná sametová epi-

dermis namodralé barvy, mohutné černé trny a tisíce rostlin…

Člověku se z toho zatajil dech. Na mnoha místech rostliny

vytvářely obrovské trsy, které byly složené z desítek, či

dokonce stovek hlav. Při tomto skvostném pohledu mě napa-

dala otázka, jak dlouho zde tyhle krasavice již rostou? Nic na

plat, poslední cvaknutí fotoaparátu a jedeme dále. Však naše

další cesta je těmito skvosty stále lemována a my děláme ještě

řadu dalších zastávek.

Rostliny, které vzhledem i vytrněním připomínaly melokaktu-

sy, zakončily dnešní velmi příjemný den.

V noci nám příjemně šuměl Pacifik do oušek a my sbírali

sílu na další zážitky, které nám Jižní Amerika ještě připraví.

Následují den - čtvrtek 22. února jsme celý věnovali studiu

lokalit Copiapoa dealbata. Z mého pohledu se nejkrásnější

rostliny vyskytují poblíže Totoral, kde svým hábitem a způso-

bem vytrnění připomínají Thelocactus nidulans. 

Při pohledu na tu nádhernou vegetaci jsem vůbec nezazna-

menal, že jsme již v regionu Atacama. K večeru nás cesta

dovedla před město Caldera. K noclehu nám posloužilo turis-

tické letovisko Bahia Inglesia. Jelikož bylo téměř nesnesitel-

né vedro, tak se každý z nás chladil - někdo pivem značky

Escudo a já jsem vyzkoušel vodní komplex letoviska v kom-

binaci s pivem. Krásně se po tom usínalo.

V pátek 23. února jsme hned po ránu řešili problém s naším

autíčkem. Naštěstí se opět ukázalo, že Chilani jsou velmi

hodní a pohodoví lidé a po pár minutách nás cisterna odtáhla

k restauraci. Milý řidič nám bez větších problémů dojednal

nezbytnou opravu a my mohli po chvíli opět vyrazit. Tato

oblast je typická výskytem Copiapoa calderana. Jde o malé,

ale o to krásnější kytičky. Svým vzhledem se nápadně podo-

bají Copiapoa goldii. Naše další kroky směřovaly k lokalitě,

ke které jsme měli GPS data. Šlo o naleziště poblíž Quarenta

Minas, jak jsme byli upozornění místními, jde o slepou cestu,

která opravdu najednou končí. Na téhle lokalitě rostou

Copiapoa laui a Copiapoa hypogea. Vzhledem k malinké

velikosti obou rostlin to pro nás znamenalo jediné, kleknout

na kolena a pozorně místečko po místečku prohledávat a hyp-

notizovat okolní písek a kamínky. Asi po půl hodině hledání

jsme je konečně uviděli. Rostliny velikostně odpovídaly

minci v hodnotě 100 chilských peso (asi jako naše desetikoru-

na). Často byly i několik centimetrů pod úrovní terénu. Na

okolních skalnatých kopcích jsme měli možnost vidět rozkoš-

né Eriosyce magacarpa. Škoda jen, že těchto krasavců zde

rostlo opravdu jenom velmi poskrovnu, navíc často ve velmi

těžko přístupném terénu. O to více jsme si potom vychutnáva-

li každý další nález těchto asi středně velkých rostlin, které na

nás svítily svými oranžovo-růžovými trny.    

V podvečer nás panamerická magistrála - „Ruta Sinco“

dovedla do města Charaňal. Po chvilce bloudění nás místní

navedli na hotýlek, kde se nás ujala krásná majitelka. Po sprše

a večeři - výborný kuřecí steak (pojo asado), nám majitelka

hotýlku poskytla mapy a cenné informace o okolní vegetaci.

Po pravdě: já stejně myslel spíše na to, že zítra budeme koneč-

ně v národním parku Pan de Azucar. Když jsem zavřel oči, tak

jsem zcela jasně viděl Copiapoa columna-alba. A s tímto

krásným pocitem jsem usínal a těšil se na ráno.         Jan Novák

Odpoledne značně unavení jsme dorazili do

městečka v těsné blízkosti Pacifiku - Carrizal

Bajo. V místní restauraci nás posilnilo tradiční

chilské jídlo, kterým nemohlo být nic jiného než

ryba-pescado. Ovšem zcela bez kostí a s přísa-

dou místního jedinečného koření to vytvořilo

perfektní gurmánský zážitek. Navíc nám místní

seňorita po chvilce přemlouvání nabídla mož-

nost přespání přímo v restauraci (tedy v přístav-

ku nad ní). Vidina příjemného nocování nám

vehnala novou energii do žil a my ještě vyrazili

prozkoumat okolní kopečky. Kromě všudepří-

tomných dealbát jsme objevili ještě jednu pozo-

ruhodnou rostlinu - Copiapoa echinoides.

Za kytičkami do Chile IV

Copiapoa dealbata v. carrizalensis

Copiapoa laui



Sňatky v roce 2007
Spolu zmoknout, spolu se smát,
v dobrém i zlém při sobě stát,
spolu tvořit jednu bytost,
spolu přežít hlad i sytost,
spolu kráčet jedním směrem,
být milencem i přítelem,
být tím, kdo věrně čeká,
být tím, kdo se nepoleká,
svěřit srdce do rukou tomu,
kdo stojí po Tvém boku.

Silvie Menoušková

Martin Makovský 21. 4. 2007

Zdeněk Procházka

Marta Kadlecová 7. 7. 2007

Marcel Štěpánek

Jana Vojáčková 4. 8. 2007

Michal Hlaváč

Michaela Pilátová 15. 9. 2007

Vše nejlepší na společné cestě životem

přeje výbor soc. zdravotní
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti v roce 2007
Jsme jak jedna sudička, co rozdává přáníčka,
leč múza nelíbá denně, nosíme také opožděně,
honí se nám neustále, samá přání,
ale co teď přát, to tedy zdání nemáme.
A tak přejeme kratičce tatínkovi, mamičce,
Hlavně tomu uzlíčku, malinkému sluníčku,
moře lásky, štěstí dosti jak v dětství či dospělosti,
hlavně zdraví, to se ví, ať je „život“ nebolí.

Wilhelmová Veronika Na Kopci 188 11. 1. 2007

Žigrai Matěj         Severní 525 29. 1. 2007

Šimandlová Aneta  Milešovská 288 13. 3. 2007

Srbecký Pavel        Chaloupky 171 26. 4. 2007

Gottwald David   Dědina 207 20. 5. 2007

Jurdová Aneta     Květná 511 23. 5. 2007

Klašková Gabriela Lipová 416 26. 6. 2007

Navrátil Tomáš  Pančava 488 29. 6. 2007

Kosík Radim   B. Němcové 412 1. 7. 2007

Boudný Jan             Dědina 244 3. 7. 2007

Rosendorf Dominik  Pod Vodárnou 528 2. 8. 2007 

Smolová Michaela    Dědina 455 9. 8. 2007

Földesová Annabelle  Pod Vodárnou 526 11. 8. 2007

Rábová Ema           Za Drahy 451 2. 10. 2007

Muric Maxmilián      Polní 434 13. 11. 2007

Štěpánková Ema      Květná 512 3. 12. 2007

Kosík Adam           Nová 449 8. 12. 2007

Srba Vojtěch              Lipová 500 10. 12. 2007

Nejkrásnější ze všech dárků dává život do kočárku.
V jednom z nich teď tiše dýchá Vaše štěstí, Vaše pýcha.

Blahopřejeme - výbor soc. zdravotní



V roce 2007
nás
navždy opustili

Těžké je každé loučení,
když druhý z očí schází,
nejtěžší je však to poslední,
když zpátky nepřichází.

Kolařík Oldřich  74 roků B. Němcové 

Šnobeltová Valeriána 94 roků Milešovská

Masářová Marie       85 roků Chaloupky 

Košová Anežka        88 roků Pančava

Tichá Jiřina              63 roků Na Konci

Partyková Aloisie     87 roků Dědina 

Procházka Oldřich    95 roků Pančava

Staňa Josef              66 roků Lipová

Dobšáková Anna      84 roků Chaloupky

Šlorová Marie        88 roků Lovčičky

Mullerová Emilie    82 roků Dědina

Kalvodová Vlasta    76 roků Dědina 

Muricová Jana       52 roků Polní 

Hoffmann Antonín  65 roků Lipová

Lattenbergova Miluše 48 roků Pančava 

Kroupa František     71 roků Lovčičky

Salajková Anna        81 roků Otnice - DD Vyškov

Chudáčková Marie   71 roků Otnice - DD Újezd u B.

Matějíček Jaroslav   17 roků Brno 

Rafaj Stanislav       77 roků Chaloupky

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

Výbor soc. zdravotní
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V I. čtvrtletí 2008 oslaví
své krásné jubileum tito občané:

Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček.
Tak jak rok za rokem běží, zastavit se nám ho nepodaří.
Proto přejeme mnoho štěstí, zdraví, radosti, klidu, pohody

a hlavně hodně lásky.

Krausová Hedvika 83 roků

Šťovíčková Libuše  86 roků

Kosíková Emilie         86 roků

Fellmayerová Jarmila  82 roků

Dobšáková Františka 86 roků

Dobšák Cyril            93 roků

Tomancová Emilie       81 roků

Pavlovcová Drahomíra 82 roků

Březová Josefa           93 roků

Řehůřková Růžena      87 roků

Matoušková Františka 80 roků

Kramářová Marie       82 roků

Vacková Marie          80 roků

Dřínovský Rostislav  87 roků

Menoušková Anna    81 roků

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

Výbor soc. zdravotní, ZO



pro vnímání krásy a zázraků přírody, než je tomu na betono-

vém sloupu za hřbitovní zdí. I kouření přestane snad zde vypl-

ňovat nudu. Aspoň v to všichni doufáme. Protože za našeho

mládí se v takových zátiších plných poezie a zázračné přírody

rodily nádherné lásky. Ty doprovázel smích a zpěv. Cigareta

v puse neměla místo. Mládí má přece vonět a ne zavánět

pachem cigaretového kouře. A navíc

bude-li se zpívat u rybníka, bude o zpě-

váky o hodech postaráno. O hodech,

kdy po dlouhé odmlce opět dechovka

nás dovede když ne přímo rozjásat, alespoň rozveselit. Ba

i nádherné barvy krojů ještě více rozzářit. Na rozdíl od někte-

ré „moderní hudby“ rovnající se lomosu, který neumí rozve-

selit, ale připravit o sluch a úsměv. A proto, těšíme se z drob-

tů krásy, které nám zanechali naši předkové, a tím bude aspoň

doufám i nový rybník a dosud zachovaná příroda kolem.

A ptáčci budou spolu s námi prozpěvovat, nezahlušíme-li je

řevem moderní rádohudby. Někteří velcí muzikanti se dnes

opět začínají víc hlásit k lidové hudbě a říkají „Když se hudba
odstřihne od svých kořenů v písni a tanci, ztratí všechen
význam a hodnotu. Dělejme tak, ať se nemusíme smiřovat
s prachmizerným světem Charles Mingus a náš Karel
Čapek? Kousek pozemské krásy a důstojnosti se přece jmenu-
je folklór!

Tak ahoj všichni mladí, nadějní a krásní, přece už při vítání

do života dostali jste do vínku naši lásku a naději v úspěšný

start do života. Ať tedy ve vás ještě dlouho dominuje náboj

radosti. Ludmila Kaloudová

Zima nás letos uvěznila pod temnou poklicí mraků k teplu

ústředního topení domovů. Určitě se hodně četlo, ale už

nepletlo a neháčkovalo. Výjimkou jsou vyšívačky. Mluvím

o nás seniorech. Ani kdysi tolik zimu vyplňující draní peří se

nekonalo, protože husy až na dvě výjimky nikdo nechová.

Sníh, který dovede rozsvítit zimu svou bělostí a umožnit

zábavu plnou dovádění, nás svou pří-

tomností nepoctil. Čili zima rovnající

se tmě a melancholii s chřipkovými

nájezdy. Jediný ples myslivců nás

nedokázal vytrhnout z temna, protože ani se nazvat plesem

nedal, neboť účast plesově nevyhlížela. Hudba mohla být

dobrá pro malou společnost.

A tak návštěva vzdálených dětí byla pro mne příjemnou

změnou. Při jedné cestě metrem plným spěchajících lidiček

nastoupila na pojízdné schody celá třída dětí. A to bylo najed-

nou štěbetání, které se změnilo v rozjásanou hudbu. Jako když

vlaštovičky přiletí z teplých krajin. Naši nejmladší nás,

morousy, rozveselili. Jsou přece jen naším elixírem, což svým

bezelstným dováděním a elánem potvrzují, jak dokázal dětský

ples pod taktovkou Dany Sekaninové. 

A pro tuto naši radost i naději, pustilo se naše obecní zastu-

pitelstvo do budování vodní nádrže v krásném koutku okolí

naší obce - Poltni. Kdysi rybník, později zamokřená louka

bude tak vrácena do dávné doby, kdy rybníkem byla. Už před

dvaceti léty byl tento záměr v plánu. Tak konečně dojde na

jeho uskutečnění. Naše budoucí generace bude mít kam cho-

dit spřádat své sny. Rozhodně tam bude příhodnější prostředí
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V těchto týdnech se blížíme k velikonočním svátkům. Ale v našem otnickém kos-

tele tomu zatím nic moc nenasvědčuje. Pracují zde lešenáři, restaurátoři na stropních

malbách a také především malíř. Těším se, že to zvládnou. Už také proto, abychom

si právě v tomto roce připomněli 150. výročí slavnostního posvěcení kostela. Po

dokončení hlavních oprav chceme poděkovat v polovině roku, kolem svátku sv.

Aloise. A dá-li Bůh, v prosinci, kdy připadá toto naše výročí, bude bohoslužba s hos-

tem z našeho biskupství. Program se již chystá a brzy vás budeme podrobněji infor-

movat. A také děkuji, že se tato skutečnost už nějakým způsobem stává známou.

Když dovolíte, rozdělím se o malé zastavení, vlastně právě předvelikonoční. Mně

samotnému, doufám, přispělo, abych třeba jen nepočítal, jestli bude malíři v koste-

le stačit všechen materiál - barvy a podobně.

��  DUCHOVNÍ OKÉNKO ��

Každý žák hudební školy ví, že čím
více má skladba křížků, tím je těžší. Bez
nich by nebyla krásnější, snad jen lehčí
ke hraní. Jak je to s křížky lidského živo-
ta? Kříž není jen znamením na stře-
chách a věžích kostelů. Je předzname-
náním osnovy našeho života. Pomáhá
najít smysl bolesti. Pokud se jedná o utr-
pení v zápasu o dobro, o porodní boles-
ti lepšího zítřka, to chápeme. Ale co
s utrpením dětí, nemocných, postiže-
ných, hladových nebo pronásledova-
ných? Co tam najdeme za smysluplnou
souvislost?

V životopisu známého vynálezce
Edisona se vypráví o jeho podivuhodné

růžové zahradě. Nikde jinde nebyly tak
krásné růže v takovém množství k vidě-
ní. Ale návštěvník k nim neměl snadnou
cestu. S velkým vypětím sil musel projít
otáčivým křížem turniketu, který Edison
nechal pořídit u vstupu do růžového
sadu. Jeden host se divil, proč tak velký
vynálezce na nic lepšího nepřišel, než
na tento nepraktický těžký kříž. 

Edison se usmál: „Každý, kdo tudy
projde, napumpuje mně 35 litrů vody do
vodárny na střeše!“ A tak návštěvníci,
kteří se opírali vší silou do kříže, netuši-
li, že tím posloužili kráse růžového
sadu.

Právě tohle je poselství kříže. Uvěřit,
že utrpení může mít smysl. Pak se snáší
lehčeji. Velikonoce to zvěstují všem hle-
dajícím. Pavel Buchta, farář

V sobotu ráno nás zastihli u snídaně.

Sic v pyžamu, leč s nadšením jsme

přivítali Kašpara, Melichara a Balta-

zara, kteří se na koledování pro chari-

tu vydali i přes větrné a velmi chladné

počasí. Dobročinná akce „Tříkrálová

sbírka“ je největší dobrovolnickou

akcí v České republice a v celostátním

měřítku se uskutečnila v lednu 2008

již poosmé. V Otnicích chodili tři krá-

lové naposledy v roce 2003. Následné

roky probíhala otnická tříkrálová sbír-

ka tak, že kasičky byly umístěny

v místních obchodech a tradiční kole-

dování trojic jsme mohli okolním

obcím jen tiše závidět. Děkujeme
těm, kteří se této tradice v Otnicích
opět ujali. Děkujeme všem, kteří
koledníkům do kasiček přispěli.
Výtěžek sbírky je určen především na

pomoc nemocným, handicapovaným,

seniorům, matkám s dětmi v tísni

a dalším sociálně potřebným skupi-

nám lidí a to zejména v regionech, kde

sbírka probíhá. Děkujeme a těšíme se

na koledníky 6. ledna 2009.

Dagmar
Kovaříková

Tři králové

Edisonův kříž

ZAMYŠLENÍ



Namazat si po ránu med na chle-

ba nebude možná tak jednoduché.

Medu totiž letos bude podstatně

méně. Ceny však růst nemusejí, spíše hrozí nárůst falzifikátů.

Nedostatek medu povede podle našich zkušeností ke zvýše-

né výrobě nepravého medu. Již v současné době je v zemích

Evropské unie zhruba jedna třetina medů falzifikována sirupy.

ZÁKAZNÍK TO NEPOZNÁ
Právě přidávání sirupů přitom kvůli nedostatku medu podle

tajemníka Českého svazu včelařů Miloslava Peroutky hrozí

především. „Jestli chce někdo skutečně pravý český med,
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
měl by jej kupovat přímo od včelařů. Ti totiž nemají tech-

nologie k výrobě falzifikátů,“ zdůrazňuje Peroutka.

Z obalů výrobků přitom spotřebitel nic nepozná. Evropská

legislativa totiž nenařizuje u medu uvádět na jeho obalu kon-

krétní složení. To je sice součástí normy, o níž se ale zákazník

z obalu nic nedozví.

Kvůli tomu je možné prodávat med „ze zemí EU“, „ze zemí

mimo EU“ nebo „z tropických oblastí“, jehož součástí mohou

být zmíněné sirupy nebo škrob. A také pylová zrnka z rostlin,

která mohou u některých lidí vyvolávat alergie.

Česko je v produkci medu soběstačné a část tuzemské výro-

by se vyváží. V prvním pololetí loňského roku se podle statis-

tik vyvezlo z naší republiky přes dva tisíce tun medu a naopak

dovezlo necelých tisíc tun. Nejvíce z Ukrajiny, Argentiny

a Španělska. Současná průměrná roční spotřeba medu na jed-

noho Čecha je zhruba 0,7 kilogramu.

Otničtí včelaři (zdroj: časopis Včelařství 1/2008)

Medu bude málo,
včelaři varují
před falzifikáty

snahu sbor stále držet při životě. Ovšem nezájem se opravdu

podílel na tom, proč tento sbor skončil. Nezájem, který mě

mrzel (pozn. naplánovat nákup se dá přeci i na jiný den). 

Mrzet mě to může, ale to je asi tak vše, co bych k tomu

mohl udělat. I přesto jsem spokojen. I přesto, že jsem velice

náročný, jsem spokojen.

Ne každý musí mít školu na to, aby mohl zpívat ve sboru,

ne každý musí být hvězda Superstar. Stačí chtít a mít snahu.

Toť vše potřebné. Antonín Jedlička

Schola a Vánoce
Již uběhl nějaký ten pátek od Vánoc. Co

pátek. Nějaký ten měsíc, vždyť je přeci březen.

Ano, je to relativně dlouhá doba od těchto

svátků. Ale ne tak dlouhá, abych zapomněl na

výkony pěveckého sboru, Scholy Otnice. 

Vánoce jsou jako každým rokem (již třetím)

velice náročnou součástí roku. Málo skladeb

a hodně událostí. Výběr písní nebyl jednodu-

chý, ale byl zvládnut. Trpělivost se zpěváky

a také trpělivost se mnou, sbormistrem, byla

velice důležitá. Bez trpělivosti bychom

nezvládli nic. 

Repertoár byl náročný. Ostatně jako vždy.

Spousta hlasů, spousty not, obtížná slova (byli

jsme skoro celosvětoví), a také hřmotný zvuk mého hlasu,

který velice nekompromisně zastavoval vše nepovedené

a snažil se vyšlechtit vše, aby bylo, tak říkajíc, „par excelan-

ce“!!!

Po týdnech zkoušek a nácviků nových písní jsme předvedli

svůj um. Sám, osobně, jsem byl velice spokojen. Vždyť výko-

ny všech zpěváků byly naprosto lahodící snad každému uchu.

I tomu nejvyššímu se to jistě líbilo, vždyť…. Dělali jsme to

hlavně pro Něj. 

Vánoce se opravdu zdařily. A jakmile jsme v půli ledna

ukončili naše turné, následoval takový potvrzovací konečný

večírek. Sešlo se nás vskutku požehnaně a po pravdě to byl,

jako vždy, zážitek.

Letos ale svátky velice spěchají a chtějí mít asi vše za

sebou. Velikonoce totiž budou velice brzy. Proto bylo nutné

zahájit zkoušky co nejdříve. Písně již byly vymyšlené. Vše

bylo připravené. Je však počátek března a nic se neděje.

Žádné zkoušky, žádné nacvičování, nic. Proč?

Důvod je velice jednoduchý. Sbor pěvců (tak říkajíc všech

generací) skončil. Právě Velikonoce, které snad mohly být

vrcholem naší tvorby a umu, svými zpěvy Schola neoslaví.

Upadající zájem, nedostatek času a také spousta práce sbor-

mistra (maturuju, no…) - to vše ohrozilo a následně ukončilo

další činnost sboru.

Pravda, měl jsem zájem i nadále pokračovat, nehledě na to,

že bych se měl spíše věnovat školnímu vzdělání. Měl jsem
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Obrázky dětí
z Dětského domova Lila

Občanské sdružení Otnický SAD − spolek aktivních dětí

Bob a Bobek, Mach a Šebestová, Křemílci a Vochomůrkové, víly

Amálky, kocour Mikeš, pejsek a kočička a hlavně spousta Večerníčků,

ti všichni nemohli v sobotu 26. ledna 2008 chybět na Večerníkově maš-

karním plese, který uspořádalo naše sdružení pro děti. 

V sále, který nám krásně vyzdobily svými obrázky děti z Dětského

domova Lila, se stavěl domeček pro Štaflíka a Špagetku, sbíraly se

kytičky z věnečku víly Amálky, vařila se povidla pro Křemílka

a Vochomůrku. Každý si mohl vyrobit Večerníčkovu čepici. Nechyběla

ani bouda Maxipsa Fíka. 

Bohatou tombolu, za kterou moc děkujeme všem sponzorům a rodi-

čům, korunoval dort s postavičkami dvou kutilů Pata a Mata. A tak

jsme si na závěr mohli říci A JE TO!

A za rok zase na shledanou. Dana Sekaninová

SOBOTA S VEČERNÍČKEM
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� � Novinky � � � � �

Pro nejmenší děti se zrodil v Centru volného času

Otnický SAD Klub u sluníčka. Každé úterý dopo-

ledne se do centra sjíždějí a scházejí maminky

s miminky. Pod vedením Marty Rosendorfové si

batolata ve věku 6 až 12 měsíců společně s maminka-

mi zabroukají, poslechnou říkanky, písničky. Dle

vývojových fází dítěte si i zacvičí. Program je přizpů-

soben individuálním potřebám skupiny. 

Děti školou povinné se zúčastnily Dne plných her,

pořádaného ve spolupráci s Mensou ČR. Téměř třicet

žáků zaplnilo obě místnosti Otnického sadu.

Soutěžili v šachách, cink!junior, člověče, nezlob se,

v závodech šneků. Cvičně zaplňovali čtverečkovaný

papír kolečky a křížky. Stolní fotbal rachotil mezi

jednotlivými turnaji, v přestávkách, ale i po vyhodno-

cení výsledků. Šachy vyhrál ve starší kategorii

Vincent Földes, v mladší Václav Fiala. Nejlepší

hráčka cink!junior byla Tina Kubíčková. V člověče,

nezlob se umístila nejrychleji své figurky do domeč-

ku Monika Ryvolová. Všechny šneky porazila Adéla
Hrbáčová. Každý hráč si odnesl účastnickou cenu za

fair play a vítězové si odnesli cestovní společenské

hry. Z připravovaných akcí si nenechte ujít exkurzi do

Kostelan, kde zpracovávají uzávěry plastových lahví

na umělé povrchy. Sběračům odevzdaných vršků

děkujeme a připomínáme: sbírá se dál! Malí i velcí

s námi mohou jet na výlet do Brna na zajímavou akci

Stromy jako domy. Společně se světluškami též přiví-

táme jaro. Ženy a dívky se mohou těšit na kurz tvoře-

ní z pedigu. A i letos si zopakujeme kolečkové odpo-

ledne. Přesná data a termíny pořádaných akcí se včas

dočtete ve vitríně před poštou.     Dagmar Kovaříková
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Zápis do školy
23. ledna 2008 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy ZŠ.

Zapsáno bylo 21 dětí. O odklad povinné školní docházky

požádali rodiče tří dětí. 

Zápis je velkou událostí v životě dítěte. Symbolizuje první

krok dítěte na cestě k dospělosti. Slouží k prověření způsobi-

losti dítěte pro školní docházku. Nenásilnou formou zjišťuje

úroveň znalostí dítěte. K nástupu dítěte do školy nemusí být

každé dítě zralé a připravené. Dítě je jedinečný originál, co

platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého.

Kriteria, která by mělo dítě splňovat:
• Tělesná vyspělost a zdraví

Dítě tělesně vyspělé je odolnější, lépe se přizpůsobí náro-

kům školy, lépe se adaptuje

• Motorická obratnost

Do této oblasti patří celková tělesná obratnost (chůze, běh,

skok, koordinace končetin), obratnost rukou (při stříhání,

lepení, zapínání knoflíků, vázání tkaniček) a grafomotorika

(práce s tužkou, součinnost ruky a oka, správný úchop tužky)

• Řeč

Dítě má srozumitelnou výslovnost, rozvinutou slovní záso-

bu (řekne, co potřebuje, vyjádří děj, vypráví o tom, co se dělo

ve školce)

• Pozornost a pracovní návyky

Dítě by mělo vydržet pracovat 10 - 15 minut, dokončit úkol,

naslouchat vyprávění, vydržet na místě. Dokáže již kratší

dobu pracovat samostatně.

• Rozumové předpoklady

Dítě zvládne pojmenovat zvířata, barvy, základní geome-

trické tvary, pojmy týkající se času, orientace v prostoru.

V matematických představách posoudí množství, odpočítá

předměty, zrakem odliší nestejné slovo, roztleská slovo na sla-

biky, pojmenuje první hlásku ve slově. Je schopno naučit se

básničku, rozliší předměty hmatem.

• Emoční zralost, sociální zralost, samostatnost

Dítě je schopno odloučit se od rodičů, začlenit se do kolek-

tivu vrstevníků, navazovat komunikaci.

Vztah ke škole a motivace dítěte se tvoří v mateřské škole

a v rodině. Záleží hodně na rodičích, kolik času dítěti věnují

(hra, povídání, poznávání věcí kolem sebe).

Dítě dobře vedené a na nástup do školy připravené má

výborný předpoklad k tomu, že se mu bude ve škole líbit, že

bude do školy chodit rádo, že se bude těšit na paní učitelku

a respektovat ji. Rodiče by měli s paní učitelkou spolupraco-

vat, podporovat ji. Pro dítě je nutné, aby vědělo, že rodiče

s paní učitelkou „táhnou“ za jeden provaz.

Věřte tomu, že učitelé chtějí pro vaše děti jen to nejlepší.

Mgr. Hana Krautová, ředitelka

Úspěšní řešitelé olympiád
Kromě olympiády v anglickém jazyce se žáci naší školy

zúčastnili a účastní i dalších okresních kol různých olympiád.

Významného úspěchu dosáhla v okresním kole dějepisné

olympiády „Mladý historik“ žákyně 9. A třídy Eva Benušová.

Ve školním kole sice obsadila až druhé místo, ale do okresní-

ho kola se připravila velmi dobře. Otázky se tentokrát týkaly

tématu: „Osobnosti české a moravské kultury od národního

obrození po období první republiky“, což bylo téma velmi

široké. V opravdu silné konkurenci čtyřiceti vybraných žáků

z celého okresu Vyškov, obsadila 2. místo, a postupuje tak do

brněnského krajského kola, které se uskuteční začátkem měsí-

ce dubna. Všichni jí držíme palce.

Další kola okresních olympiád jsou teprve před námi. Jedná

se o olympiády ze zeměpisu, českého jazyka, recitační soutěž

a mnoho dalších, které ještě před uzávěrkou vydání nebyly

známy. Přejeme také těmto žákům, aby dobře reprezentovali

naši školu. Hynek Zavřel

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konverzační soutěž v angličtině
Žáci Základní školy Otnice se každoročně aktivně zapojují

jak do sportovních, tak i do vědomostních soutěží, které býva-

jí pořádané na okresní úrovni v Domě dětí a mládeže ve

Vyškově. 

A již tu máme první výsledky.

V únoru proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Žáci měli možnost porovnat své jazykové schopnosti - poro-

zumět anglické nahrávce a použít získané informace z posle-

chu, plynule hovořit k tématům typu moje rodina, můj dům…

a hlavně odpovídat na zvídavé dotazy poroty. 

Naši školu letos reprezentovala Pavlína Hornová, žákyně

sedmé třídy, která se umístila na prvním místě v kategorii

„žáci sedmých a nižších tříd“. 

Tito žáci sice nepostupují do krajského kola, ale i tak si

Pavla odnesla mimo věcného daru cenné zkušenosti, které

možná využije v příštích letech.

Marie Bůbelová

Informativní schůzka k zápisu do MŠ
pro rodiče dětí narozených

do června 2006
se koná 24. dubna 2008 v 15.30 hodin.

Předběžný termín zápisu do MŠ
je 12. 5. 2008 od 10.00 hodin.
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Bylo brzké chladné páteční ráno, 14. prosince už minulého roku, a cestování chtiví žáci otnické základní školy se pomalu plou-
žili k místnímu pohostinství. Ne že by měli v plánu ranní oslavu - byl tu smluvený sraz k dnešnímu zájezdu. 

Jen jsme rozlepili své ospalé oči a už stál na místě dohody autobus. Proběhla kontrola, zda-li sedí na svém čestném sedadle
pan učitel Jan Novák, kterému osazenstvo za výlet vděčí a bez kterého bychom slavné Otnice nemohli opustit! I druhá důležitá
osoba zájezdu - tlumočnice a průvodkyně - pohodlně seděla, a tak se zavelel odjezd směr MAĎARSKO. 

Cesta probíhala příjemně. Ospalci doháněli brzké vstávání, prospaní sledovali film na autobusových obrazovkách (myslím, že
to byla velmi kvalitní nahrávka Pirátů z Karibiku) a ti nejvíce natěšení otevřeně debatovali, jak bude probíhat kontrola na cel-
nici a kolik vlastně asi bude mít stupňů Celsia ta lázeňská voda, do které jsme po dálnici mířili. Posilněni svačinkami z domo-
va od starostlivých maminek jsme stanuli v Hungary (pro menší světáky = Maďarsko) za cedulí městečka Györ. 

Naše pohledy se nasměrovaly na budovu zdejších lázní. Každý už cítil v kostech tu horkou vodu a páru a začínal se nevýslov-
ně těšit. Hrnuli jsme se za paní průvodkyní pro tzv. hodinky, tedy jakýsi plastový náramek na ruku, který sloužil jako čip ke vstu-
pu i do šaten. Onáramkovaní jsme spěchali do budovy. Šup do
plavek a poučeni o slušném vychování a záchraně tonoucího
jsme začali prozkoumávat bazény. Z krásného areálu všem
zůstala údivem otevřená ústa. Zaujalo nás zejména venkovní
koupání, stinná jeskyně s noční oblohou, tobogán mezi rostlinami jako skluzavka v pralese a nejvíce samozřejmě vodní bar se
sličnou barmankou, kde jsme utratili za rozličné koktejly podivných názvů většinu kapesného v podobě eur nebo forintů. A že to
byla paráda, oddávat se v horké vodě exotickým chutím! Za půlku dne, stráveného v lázních, jsme vyzkoušeli veškeré vodní vyži-
tí, všechny bazény (i ten dětský s 10 centimetry hloubky), masážní proudy a nalokali se do zásoby vody s léčivými složkami.
Uteklo to jako ta voda a my jsme balili ručníky a mizeli v šatnách. 

Tentokrát vyčerpáni jsme nasedali do autobusu a vyjeli z Györu směr Vídeň, tedy k našim rakouským sousedům. Cesta ubíha-
la ve večerním šeru, dokud jsme se nedostali k silničním zácpám ve městě. 

Situaci a atmosféru v autobuse zhušťovala matka příroda, neboť početná množina žáků měla nutkání navštívit toalety. Bohužel
rychlostí kolony zhruba 1 m/s jsme se dostali k cíli asi za hodinku. Neváhali jsme ani okamžik a pádili k vídeňským záchodkům
rychlostí blesku. Fakt, že cena za toaletu zde byla 2 eura, už nikoho netrápil. Poté jsme nasadili kulichy, schovali prsty do ruka-
vic a vydali se vstříc rakouské zimě. Ve městě pěkně foukalo. Pomalu jsme obcházeli vánočně vyšňořené centrum, významné
vídeňské památky, které nám popisovala paní průvodkyně, navštívili jsme i kostel, kde jsme si jako pocestní zapálili svěcené svíce
(i když nevíme z jaké tradice, neboť naše němčina není na nijak vysoké úrovni). Do oka nám padl krásný zámek, jehož atmosfé-
ru ještě umocňovaly projíždějící kočáry tažené koňmi. Na každém rohu se prodávaly vánoční jedličky a zářily adventní dekora-
ce, až všem byla vidět na očích radost z přicházejících svátků vánočních.

Promrzlí jsme došli až k tradičním vánočním vídeňským trhům. Hned u vchodu nás zaujal obrovský adventní věnec, kde svíti-
ly 3 svíčky. Dostali jsme povolení k rozchodu a rozutekli se po areálu trhů. Všichni, co jim kručelo v žaludku po cestě, se shro-
máždili u stánku s rakouskými dobrotami. Na brněnských trzích najdeme bramboráčky a zde jsme ochutnali zase bramborové
placky a pečené plátky (musím poznamenat, že na Čechy byly málo osolené!). Jazýček jsme si osladili na výtečných bonbonech,
kokosových kmenech, pečených jablcích, marcipánových kuličkách a hlavně na pravém ovocném punči, na který se těšily přinej-
menším naše zmrzlé ruce. Peněženky zůstaly za chvíli bez eur, ale zato my, plni zážitků a nových talismanů, odvezli jsme si prstýn-
ky, hrníčky od punče s motivem vídeňských trhů nebo santaclausovské rudé čepice. Opojeni vánoční vůní a atmosférou jsme
obrátili své kroky k autobusu. 

Nikomu se z rozzářené Vídně nechtělo, a tak alespoň přes sklo pozoroval poslední komety a hvězdy nad městem. Sdíleli jsme
své zážitky a pak… a pak se probudili v nočních Otnicích a spokojeně s krásnými vzpomínkami na báječně strávený pátek se
rozešli vstříc domovům. 

Chtěla bych za všechny poděkovat panu učiteli, neboť na takový zájezd jsme se těšili 9 let povinné školní docházky a on nám
díky své akčnosti náš sen splnil. Nikola Valiánová, 9. třída

Poznávací a relaxační zájezd

Projekt ZŠ „Těšíme se na Vánoce“
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Spolupráce se ZŠ Šaratice
Naše škola začíná pořádat pravidelná sportovní klání se ZŠ Šaratice. Prvním poči-

nem bylo předvánoční utkání otnické 6. A se 6. třídou pana učitele Holoubka ze

Šaratic. Chlapci a děvčata obou tříd se postupně střetli v přehazované, ve vybíjené,

florbalu a sálové kopané. První tři utkání otničtí šesťáci vyhráli, v sálové kopané byli

úspěšnější žáci šaratické školy. Výsledek byl samozřejmě důležitý, ale důležitější

byla kamarádská atmosféra, zdravá soutěživost obou tříd a hlavně ověření si svých

schopností.

Další střetnutí se konalo 11. 2. 2008 , kdy se střetly výběry obou škol v sálové

kopané chlapců. Mladší hoši (6., 7. třída) své utkání 4:1 vyhráli, starší (8., 9, třída)

dlouho prohrávali, ale v závěru utkání nasadili ke zdrcujícímu náporu a podařilo se

jim uhrát cennou remízu 4:4, kdy branky za Otnice dávali 2x Filip Kovář, po jedné

Vašek Maleňák a David Žilka, který zaskočil za zraněného Petra Fialu.

Doufám, že naše rodící se spolupráce se ZŠ Šaratice bude i nadále pokračovat.

Zatím máme příslib, že by žáci šaratické školy mohli přijet i na „Otnickou laťku“.

Sportovní kukátko
Ráda bych vás všechny, kteří se zají-

máte o sport a tělesnou výchovu na naší

škole, seznámila s akcemi, které

v poslední době ve škole proběhly.

Začnu obdobím mikulášským. V této

době se všechny děti ve škole připravo-

valy na reprezentaci své třídy ve šplhu

na tyči aby samy sobě, ale i ostatním

ukázaly, jak velkou sílu mají ve svých

pažích. Pak jejich učitelé tělesné výcho-

vy vybrali ty nejlepší 3 chlapce a 3 děv-

čata a vytvořili z nich třídní reprezen-

tační tým. Tyto týmy bojovaly nejen

o čest a slávu, ale i drobné věcné ceny

pro nejúspěšnější družstvo, stejně jako

pro jednotlivce. A tak jsme rozdali kaž-

dému účastníkovi lízátko, nejlepší tým

získal navíc bonbóny a nejlepší jednot-

livci se mohli pyšnit červeným plyšo-

vým čertíkem. A nejlepší výkony jedno-

tlivců budou zapsány mezi sportovní

rekordy naší školy.

Těsně před Vánocemi se děti, v rámci

hodin tělesné výchovy, zúčastnily závo-

du dvoučlenných smíšených družstev ve

skákání přes švihadlo, které již tradičně

pořádá v celé naší republice časopis

Školní sport. Závod se nazývá „Šikula

cup“ a vybízí chlapce a děvčata, aby se

snažili vyrovnat našim nejlepším spor-

tovcům, kteří se při svém tréninku bez

švihadla neobejdou. Bohužel ne všech-

ny děti vzaly tuto možnost vážně.

Možná jim vadilo, že mají utvořit dvoji-

ci dítětem opačného pohlaví. Nejlepší-

mi „skokany“ na škole se stali Václav

Maleňák (280 přeskoků za 2 min) a Jana

Matoušková (189) z 8. třídy, celkově

tedy naskákali 469 přeskoků za 2 min.

V jednotlivcích byli nejlepší Michal

Maršálek 294 přeskoků a Karolína

Menoušková 250 přeskoků za 2 min. 

19. prosince začali chlapci II. stupně

naší školy putování „Brněnskou volejba-

lovou ligou“, která má v Brně dlouhodo-

bou tradici. Začali ji pořádat před lety

trenéři mládežnických družstev Králova

Pole Richard Wiesner a Aleš Novák nej-

prve pro dívky, a později i pro chlapce.

Máme za sebou už dva turnaje s zatím

reálnou šancí postoupit do finálového

turnaje, který se bude konat v dubnu

v Hale míčových sportů na Vodové

v Brně. Po prvním odehraném turnaji

jsem byla z výkonu našich chlapců

nadšená, bohužel jejich tréninkové úsilí

je čím dál menší, a tak mám obavu, že se

nakonec na závěrečný turnaj nedostanou.

Počátkem měsíce února jsme se zača-

li připravovat na „Otnickou laťku“, která

se tradičně koná před Velikonocemi.

Protože jsem podobné sportovní klání

pořádala i na své předchozí škole, tro-

chu jsem upravila scénář celé akce. Ve

čtvrtek 13. března proběhnou školní

nominační závody, kterých se mohou

zúčastnit všichni žáci školy. Z nich tři

nejlepší v každé kategorii (6., 7. třída -

chlapci, děvčata a 8., 9. třída - chlapci

a děvčata) budou reprezentovat školu na

závodech 18. března, kdy se do školy

sjedou závodníci ze ZŠ Šaratice, ZŠ

Heyrovského Brno - Bystrc a z další

brněnské školy na Kotlářské ulici.

Předpokládám, že dojde k veliké sko-

kanské bitvě, kdy se výkony budou

pohybovat na hranici školního rekordu.

Velice mne mrzí, že se celé akce zřejmě

nezúčastní naše straší děvčata. Ať jsou

jejich důvody jakékoli, budou v našem

reprezentačním týmu rozhodně chybět.

Jak vidíte, nezůstává tělesná výchova

a sport na naší škole na okraji zájmu

dětí ani vedení školy. Všichni se společ-

ně poctivě snažíme o co nejlepší výko-

ny. Zúčastňujeme se, ať již tradičně

nebo nově, různých sportovních aktivit.

O to víc mne mrzí, že se najdou ve škole

žáci, kteří toto úsilí ostatním kazí. Místo

aby sportovali, naučili se nové doved-

nosti, patřili mezi úspěšné reprezentan-

ty, v tělesné výchově zlobí, perou se,

pokouší se a nedávají pozor. Někteří,

i z těch nejlepších, se vulgárně vyjadřu-

jí. Napomínám je, píši poznámky. Při

posledním tréninku na „Otnickou laťku“

mně jeden žák osmé třídy s andělskou

tváří a úsměvem po vulgární slovní pře-

střelce řekl: „Stejně s tím nemůžete nic

dělat.“ Já sama a ostatní učitelé, kterým

chování žáků naší školy není lhostejné,

asi ne, ale co ostatní, rodiče, sportovní

trenéři a další, kteří se s dětmi denně

stýkají? Nebo si mám myslet, že se tak

nevhodně žáci vyjadřují pouze ve škole?

Drahomíra Floriánová

Děti
dětem

Nakresli tečky na kostky domina

Vybarvi: černá 15 + 2
hnědá 9 − 7
červená 10 − 4
šedá 3 + 4

Spočítej kraslice, vybarvi je, počet napiš na lístky s košíkem.
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DĚTI DĚTEM



Ostatky
Sokolové, možná ani nevíte, jak jste spolu se sluníčkem rozjasnili tu

letošní nevlídnou zimu masopustní tradicí. Nejen že povedených masek

bylo nezvykle hodně, ale i harmonika provázená mužskými hlasy nám

známých písniček během pochůzky naší dědinou byla tou předjarní

injekcí dobré nálady. Zvládli jste vše na jedničku včetně rozvržení zápa-

sů přespolním klubům na našem hřišti. 

A zabíjačka? No to byla koruna všeho dovádění. Večer s pochovává-

ním basy se vám taky povedl. Tak co chtít víc? Lákadlo užívat si hodo-

vání při zabíjačce útočila na nás docela silně. Ještě že máme my, senio-

ři, hluboko do kapsy. Kdyby tomu tak nebylo, nevím, nevím, zda

bychom kočírovali nezkrot-

nou chuť užívat si žlučník

nežlučník. Suma sumárum,

shrnuto: pravý masopust se

vám také zásluhou zpívající

harmoniky a mužských hlasů

povedl, že bylo vše tak milé,

jak snad bude i to jaro! 

Ovšem víte, že jste si

o týden prodloužili povolené

masopustní hodování před

přísným půstem od všech

radovánek?

Ludmila Kaloudová

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 31 − březen 200820
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Vzhledem k úspěšnému zvládnutí loňských turnajů nejlep-

ších hráčů Jihomoravského kraje a výbornému prostředí v děl-

nickém domě přidělil ČMBS našemu kulečníkovému oddílu

Mistrovství republiky v disciplíně trojband, které se uskuteč-

ní ve dnech 19. a 20. dubna 2008 v naší herně.

K dispozici bude i velký sál dělnického domu, kde budou

nainstalovány tři televize, na které se budou přenášet jednotli-

vé zápasy z každého stolu zvlášt. Samozřejmě bude možná

diskuse s momentálně nehrajícími hráči a rozhodčími. Ve vel-

kém sále bude také zajištěno občerstvení. Navíc bude možnost

koupit kulečníkové potřeby.

Mistrovství se může zúčastnit každý registrovaný hráč,

který si troufá utkat se s nejlepšími hráči ČR.

V případě, že bude přihlášeno více než 30 hráčů, se bude

konat kvalifikace už v pátek 18. 4. 2008.

Pro neinformované příznivce kulečníku malé vysvětlení, co

je trojband. Je to nejtěžší kulečníková disciplína, kdy karam-

bol je tehdy, když  mezi trefením druhé a třetí koule se hráčo-

va koule dotkne nejméně tří mantinelů. I pro laické diváky je

tato disciplína velice zajímavá a atraktivní.

Nejen pro TJ Sokol Otnice a pro náš klub, ale i pro Otnice

je toto mistrovství velká událost, protože MR bývá přidělová-

no hlavně velkým městům jako jsou Brno, Ústí nad Labem,

Prostějov, Jablonec a pod.

Proto věříme, že si příznivci kulečníku a sportovní fandové

nenechají ujít tuto výjimečnou událost a přijdou v hojném

počtu zhlédnout mistry karambolového kulečníku.

Mimo tohoto mistrovství se budou konat v našem kuleční-

kovém sále další významné akce:

Přebory Jihomoravské oblasti:
ve volné hře 30. 3. 2008
v jednobandu 3. 5. 2008
v trojbandu 10. 5. 2008

Na všechny tyto akce vás zve kulečníkový oddíl TJ Sokol

Otnice. Zdeněk Procházka

VELKÁ UDÁLOST V OTNICKÉM SOKOLE

Oddíl kopané měl v roce 2007 registrováno pět družstev

hrajících pravidelnou soutěž: A tým a dorost v krajském pře-

boru, B tým, žáci a přípravka - okresní soutěž.

Přípravka v minulém roce jsme přihlásili do pravidelných

soutěží ty nejmenší adepty fotbalu. Zakoupením dresů a jejich

vybavením dostala tato věková kategorie možnost ukázat

svoje fotbalové schopnosti v řádné

soutěži. Na sportovní výchově našich

nejmenších se podílejí pánové Pšenák

a Polášek a další. Bez jejich práce by

přípravka tuto soutěž nehrála.

Žáci v minulém soutěžním roce zís-

kali titul přeborníka okresu. Podávali

velice dobré výkony. I přes odchody

hráčů do vyšších kategorií máme žáky

stále na velice dobré úrovni. Vedení družstva si zaslouží podě-

kování za odváděnou práci. Po podzimní části letošní sezony

jsou žáci na druhém místě. 6 vítězství a jedna prohra s vedou-

cím družstvem Šaratic dává šanci bojovat opět o vítězství

v přeboru. Vedoucí žáků jsou Pavel a Michal Kašpaříkovi.

Dorost v minulém ročníku skončil na pěkném 5. místě

v krajském přeboru. V letošní sezoně už to taková sláva není.

Po několika velmi nepovedených zápasech a problémech

v mužstvu samotném jsou na 12. místě. Dvě výhry, čtyři remí-

zy a sedm proher je velice slabé na to, co jsme všichni očeká-

vali. Proto v jarní části čekáme lepší výsledky. Současné

vedení družstva pan Tichý, Ondra a Čermák.

B tým v minulé sezoně skončil sedmý. Po příchodu nového

vedení družstva začíná mít mužstvo jinou podobu. Dostávají

šanci hrát mladí hráči a výsledky se pomalu lepší zápas od

zápasu. Podzimní část  je rozehrána velice dobře. Čtvrté místo

v tabulce, osm výher, dvě remízy a jen tři prohry dávají šanci

do jarní části soutěže atakovat nejvyšší příčky. Vedoucí druž-

stva jsou pánové Lattenberg a Brávek.

A tým v minulé sezoně vyhrál okresní přebor. Proto podě-

kování patří všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstva.

Vítězem v přeboru okresu Vyškov nejsme tak často, aby nám

to zevšednělo, proto jsme si to všichni i s fanoušky užívali

a někteří až do rána.

Ukazuje se, že tréninkové metody a přípravy na zápas

a další pod vedením zkušeného fotbalisty a trenéra pana

Cupáka dávají hráčům to, co dělá fotbal fotbalem. Skoro stej-

ní hráči, kteří se zachraňovali v OP hrají fotbal, na který chodí

nejvíce fanoušků v krajském přeboru. Je to ale pořád jenom

sport, kde se nedá dopředu nic stoprocentně odhadnout.

Po podzimní části KP jsme na desátém místě, čtyři výhry,

tři remízy a šest proher. Začátek sezony se pro nás vyvíjel

velice dobře. Pak přišlo několik smolných zápasů, kde na

postu brankáře jsme měli slabé místo.

Na konci sezony se mužstvo dalo

dohromady a do jarní části máme co

zlepšovat. Vedoucím u mužstva je pan

Kypr, asistentem pan Matoušek a tre-

nér pan Cupák.

V roce 2007 jsme také pokračovali

v dobudovávání sportovního areálu:

zhotovení trénikové stěny, další lavič-

ky kolem hřiště, odpadkové koše. Začali jsme s pokládkou

zatravňovacích bloků na hliněnou část hřiště pod svahem

u střídaček, dále chceme postupně takto vytvořit  chodník

kolem laviček, materiál máme již zakoupen.

V části školy za kabinami jsme zbudovali místnost na praní

a sušení dresů, zakoupili pračku a sušáky na prádlo. Dále jsme

koupili nové reproduktory za ty ukradené. Byly zakoupeny

nové dresy pro přípravku, nové sítě na branky, trénikové kuže-

ly, 10 ks nových míčů, atd.

Režijní výdaje oddílu byly

v minulém roce také velmi vyso-

ké, nejvíce nás trápí náklady na

cestovné na zápasy, je to největší

položka v našem rozpočtu!

Hledáme stále nové sponzory,

kteří mají zájem o umístění

reklamy na našem hřišti. 

Podíleli jsme se také na kultur-

ních akcích pořádaných v rámci

TJ Sokol – jako tradičně ostatky,

velikonoční pochůzka. Závěrem

chci poděkovat všem, kteří se

podílejí svou prací na dobrém

fungování oddílu kopané, údržbě

a spravování našeho areálu.

Za oddíl kopané
Pažebřuch Pavel

Výroční zpráva
oddílu kopané
za rok 2007
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Když se přiblíží Svatý týden, znamená to, že Velikonoce

jsou již za dveřmi. Věřící vzpomínají na Kristovo ukřižování

a slaví jeho zmrtvýchvstání.

Dříve se zpívala koleda: „Cos to Jidáši, cos to učinil, svého

mistra jsi vyzradil. Teď za to budeš v pekle hořet, s Luciferem

tam bydlet!“ Méně známé jsou rituály z dob předkřesťan-

ských. I ony jsou naplněny tajuplností dávných věků a zvyků.

Matka-bohyně Země podle legendy porodila syna

(o Vánocích), sršícího energií a ohněm (masopustní veselice).

V mládí je usmrcen a znovu povstane, probudí se

(o Velikonocích), aby se opět symbolicky spojil se svou mátí

(křesťanské zmrtvýchvstání), nastává tolik potřebná rovnová-

ha protikladů, mládí a stáří, života a smrti, vody (matky)

a ohně (syna), Ducha a těla. Legenda má návaznost v podzim-

ním usínání (Dušičky), aby se o Vánocích (zimním slunovra-

tu) opakovala. Tento nekonečný řetězec koloběhu se pokouše-

li někteří učenci odedávna narušit, přetrhnout. Pokud se to

někomu skutečně podařilo, byl schopen oddálit či zastavit

proces stárnutí a překonat přírodu (bohy). V případě Ježíšova

zmrtvýchvstání se také hovoří o vítězství. Pohanský bůh Atis

býval pastýřem. V mládí umírá láskou ke krásné bohyni, je

proměněn a vzkříšen. Promění se ve strom – Kristus umírá na

kříži ze dřeva – (strom a kříž jsou odkazy k biblickému rajské-

mu stromu života).

Další významnou symbolikou jarních svátků bylo skutečné

či improvizované násilí, od půstu až k bolestnému ukřižování,

bičování. Na Filipínách se dodnes nechávají mladí muži přibí-

jet na kříže podle Ježíšova vzoru, u nás šleháme na

Velikonoční pondělí dívky pomlázkou, vyjadřující probuzení

a plodnost, šest postních nedělí a sedmý Hod boží velikonoč-

ní zase značí sedm čaker lidského těla. 

Velikonoce byly prostoupeny lidovými zvyky a tradicemi.

Mnohé z nich měly kořeny v lidové magii a pohanských slav-

nostech. Na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma, místo

večerního zvonění se jen hrkalo na klapačky a řehtačky, někde

se také strašívalo u hřbitovů, protože se blížil Velký pátek, den

připomínky Ježíšova skonu. Podle evangelií zemřel ve tři

hodiny odpoledne. Čarovalo se s posvěcenými větvičkami,

obcházely se zahrady, v kostelích četly Pašije. V ten čas se

otevíraly skrýše s poklady vábící odvážné hledače. Na Bílou

sobotu po slunečním západu začala velikonoční vigilie. A od

ní byl již jen krůček ke slavnosti zmrtvýchvstání. V noci před

Hodem božím se údajně proměňovala ve studních voda ve

víno, nejlepší bylo přijít o půlnoci. Je zajímavé, že v onen čas

skutečně voda pomáhala, když se v ní člověk omyl, získal

svěžest a dobrou náladu, jako kdyby se napil vína, proto

vznikla i tato pověst. Voda byla lepší navzdory každoročnímu

pohyblivému datu Velikonoc. Jak je to možné? Příroda přece

žádné Velikonoce znát nemůže. Velikonoční pondělí tradičně

patřívalo pomlázce, říkalo se mu též „mrskaný pondělek“.

S velikonočními vajíčky se též čarovalo, existoval celý soupis

nejrůznějších kouzel, předpovídala se jejich prostřednictvím

budoucnost a láska, hledaly se poklady. Kraslice měly též

ochrannou moc při putování za poklady a všech výpravách do

temného podzemí. Na začátku našeho letopočtu byl ukřižován

Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak

zmrtvýchvstání. Proto se tato noc nazývá Velkou nocí a od ní

je odvozen i náš název Velikonoce.

O tom, co se tehdy odehrálo, se zachovalo jen málo histo-

rických pramenů a žádný z nich neudává přesné datum.

Tradice se klade neděli po „velké noci“ na první jarní úplněk.

VELIKONOCE – Pašijový týden.
Poslední týden čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi se

nazýval pašijový (též svatý, veliký). Velikonoce jako nejvý-

znamnější svátek křesťanské církve, spojený s památkou umu-

čení a vzkříšení Krista, ovlivňovaly řadu od nich odvozených

svátků pohyblivých – Oslavy Velikonoc měly velice starou

tradici, původem ještě z doby předkřesťanské.

První neděle postní: nese název Černá (podle tmavého

oblečení, do kterého se ženy v době postní oblékaly)

Druhá neděle postní: V lidovém prostředí zvaná pražná

podle postního jídla pražma. Pražmo je staroslovanský pokrm,

který se zhotovoval pražením nedozrálého obilí.

Třetí neděle postní: zvaná kýchavná podle pověry, že koli-

krát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků bude ještě živ; jinde, že

za tolik let umře. V 16. století se psalo „Jakž kdo kejchl, hned

náhle musel umřít. Lidé obávajíce se, aby s toho odkejchnutí

neumřeli, vinšovali sobě tato slova – Pomáhej Pán Bůh anebo

Pozdrav tě Pán Bůh.“

Čtvrtá neděle postní: V náboženství, stejně jako v tradič-

ním zvykosloví, měla zvláštní postavení, neboť toho dne bylo

možno uvolnit postní kázeň. Výrazem byla i krátkodobá

změna barvy rouch v kostele – dosavadní fialová byla nahra-

zena růžovou, od úlev povstal název družebná neděle, někdy

také růžová. Mládeži bylo povoleno sejít se na návsi a pove-

selit se.

Pátá neděle: Smrtná - chlapci a dívky vynášeli z vesnice

symboly zimy a smrti - děvčata Mařenu (došek slámy ustro-

jený jako postavu ženy) a chlapci zase Mařáka (slaměnou

postavu muže) - zapálené došky slámy se házely do vody

a tím se lidé zbavili všeho zlého.

Šestá neděle: Květná - do dnešní doby uchoval zvyk přiná-

šet do obydlí ozdobené zelené ratolesti (májky). V tento den

se v kostele světí větvičky jívy „kočičky“ aby je hospodyně

opatrovala po celý rok a hospodářství bylo chráněno před

vším zlým, větvičky se zasazovaly do polí, aby úroda byla

chráněna před krupobitím.

Květnou nedělí začíná Pašijový týden
- plný zvyků a pranostik. 

Úterý - den, kdy jste se mohly dosyta najíst.
Středa je černá, Škaredá nebo Sazometná - vymetaly se

komíny, lidé se nemají mračit nebo budou se mračit každou

středu v roce.

Na Zelený čtvrtek se jedla zelenina – hlavně kopřivy

a šnytlich (pažitka), také se vařil zelený hrách, lidé jedli med,

aby je had neuštkl. V tento den se taky pekly jidáše. A chce-

te-li mít po celý rok zdravé nohy, tak ráno stoupněte bosou

nohou na železo.

Ve čtvrtek se v kostele „zavazovaly“ zvony, neb odlétají

do Říma  

Velký pátek byl dnem všeobecné očisty – lidé se omývali

proudnou vodou (voda z potoka), aby byli chráněni před

nemocemi. Tento den se nesmělo orat ani sít - by se nehýbalo

Velikonoční týden – pašijový, svatý, velký -
připomeneme si velikonoční zvyky a tradice
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s Ježíšovým hrobem. Ani se nepralo prádlo, protože místo ve

vodě byste je máčeli v krvi.

Bílá sobota je posledním postním dnem. Tento den se

u kostelů světí oheň, a až půjdete na bohoslužbu, měli byste

mít oblečeno něco nového.

Neděle velikonoční – Hod Boží velikonoční - patří k nej-

větším křesťanským svátkům. V kostelích se světí koláče,

vejce, víno. Konec půstu je ve znamení hostiny.

Pondělí velikonoční – „mrskut“ chlapci polévají děvčata

vodou, aby byla po celý rok zdravá, šlehají je čerstvými prout-

ky (upletené tatary, pruty, žíly), aby do nich vešla životadárná

míza. Jako odměnu chlapci dostávají malovaná vajíčka, kus

mazance nebo makovce, sladkosti nebo drobné mince.

Výbor soc. zdravotní

1/ Jak se určuje datum Velikonoc?
a) jsou první neděli po prvním jarním úplňku

b) jsou pravidelně třetí neděli v dubnu

c) jsou vždy vyhlášené ministerstvem kultury – bývají

většinou v březnu

d) jsou první neděli před prvním jarním úplňkem

2/ Zdobená vajíčka a kraslice všichni známe, víte však
z jakého slova se odvozuje slovo „kraslice“?

a) kreslit 

b) krasový

c) krásná

d) kropenatý a slunce

3/ Víte, kdy „odlétají zvony do Říma“?
a) na Zelený čtvrtek 

b) na Velký pátek 

c) na Modré pondělí

d) na Šedivé úterý

4/ Víte, jakou symboliku v sobě nese mazanec?
a) koloběh života 

b) zeměkoule 

c) slunce 

d) luna – jarní úplněk

5/ A jidášky znáte? Co to vlastně je?
a) kuřátko, které se narodí první o velikonočním 

pondělí

b) pečená vajíčka s kopřivami, která se jedí

c) pečené figurky z těsta 

d) nejmenší dítě ve stavení, které dostane o Velikonoč-

ním pondělí novou košilku

6/ A velikonoční pražmo?
a) pražská moučná velikonoční pochoutka

b) nabotnalý hrách, opražený na sádle, solený nebo

slazený,

c) starý lidový nástroj na pletení pomlázky

d) vypražené kousky jehněčí pečeně

7/ Víte, jaké přírodniny obarví vajíčko na modro a na
hnědo?

a) listy pampelišky, slupky z brambor,

b) olšové větvičky nebo kůra, slupky z cibule,

c) mladé jahodníkové lístečky, sušená třezalka 

d) mladé žito, káva,

8/ „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.“
Málokdo zná i jinou velikonoční koledu, ale víte vůbec
co jsou to ty „provody“?

a) projevení lásky a darování vejce 

b) Kristovo prozrazení 

c) první neděle po Velikonocích zvaná Provodní 

d) znamená to jarní prodlužování dne a světla

9/ Proč vlastně vyplácejí muži ženy pomlázkou?
a) aby je (pomladili) – omladili a vlili do nich novou

sílu přenášenou zeleným čerstvým proutkem

b) aby ženy nebyly líné a špinavé 

c) aby si vykoledovali požehnání 

d) aby měli muži na poli pevný krok a jistou ruku

Správné odpovědi najdete na straně 24.

Příprava na Velikonoce - 4. třída ZŠ
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18. - 20. dubna 2008

Mistrovství republiky

v kulečníku
Dělnický dům

18. - 20. dubna 2008

Napoleonské dny

30. dubna 2008

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V DĚTSKÉM DOMOVĚ LILA

30. dubna 2008

Vítání jara

se světluškami

10. - 11. května 2008

Prodejní výstava květin, zeleniny,

okrasných dřevin a ovoce

v budově Základní školy Otnice

17. května 2008

Občanské sdružení Otnický SAD pořádá

Kolečkové odpoledne
na asfaltovém hřišti

7. června 2008

Rybářské

závody
pro děti do 15 let

Pozvánky
23. března 2008

Otničtí vinaři Vás srdečně zvou na

9. VÝSTAVU VÍN
v neděli Velikonoční od 10 hodin

v sále dělnického domu

od 14 hodin bude hrát

k poslechu a tanci

cimbálová muzika Habáni z Mutěnic

24. března 2008

Velikonoční pochůzka

po vesnici

29. března 2008

DISKOTÉKA

DJ BORIS
Dělnický dům

KKIINNOO  OOTTNNIICCEE
24. dubna 2008 20 hod.

MONSTRUM
Napínavý americký triller, v němž diváky čeká stoprocentní

adrenalinový zážitek, s jakým se v kinosále ještě nesetkali.

Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 50 Kč.

26. dubna 2008 20 hod.

Lovci pokladů - Kniha tajemství
Americký širokoúhlý film s titulky. S Nicolasem Cagem, nej-

známějším hledačem pokladů templářů, na stopě dějinného

nálezu. Dobrodružný film. Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

2. května 2008 20 hod.

Na vlastní nebezpečí
Nový český film režiséra Filipa Renče. Vzrušující souboj

s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona

i hranicemi vlastních možností. Širokoúhlý film. Mládeži

přístupno. Vstupné 50 Kč.

30. května 2008 20 hod.

Nejkrásnější hádanka
Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky.

Vstupné 50 Kč.

Správné odpovědi z velikonočního kvízu: 1a); 2c); 3a);

4c); 5c); 6b); 7b); 8d); původní znění je však Pomni hody

do Provody = nehoduj (nejez tučná jídla, zůstávej zdržen-

livý, zanech veselosti, svodu) do Provodní neděle; 9a).


