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Po akátu a bezu nám právě teď kvetou lípy. Znamení blížícího se léta. Všichni už
se těšíme na prázdniny, dobu volna a dovolených.

V dnešním čísle Otnického zpravodaje se vrátíme o tři měsíce zpátky, abychom si
připomněli, co se v naší obci událo. A že toho nebylo málo, se můžete přesvědčit při
pročítání a listování tímto výtiskem.

V březnu nemohli milovníci dobrého vína chybět na koštu. V dubnu nás poctili ná-
vštěvou vojáci z dob Napoleonských válek. V Dělnickém domě se konalo Mistrovství
České republiky v trojbandu. Duben je i měsíc, kdy si připomínáme osvobození naší
obce. V květnu mnozí z nás navštívili tradiční výstavu zahrádkářů v základní škole.
Druhou květnovou neděli oslavily svátek všechny maminky, a tak v dnešním zpra-
vodaji je titulní strana věnovaná právě jim. Děti z mateřské školky namalovaly jak si
představují svoje maminky. Poslední květnový pátek jsme oslavovali Mezinárodní
den dětí na asfaltovém hřišti. A na začátku června děti, které rády rybaří, nemohly
chybět na našem rybníku, kde pro ně rybáři uspořádali závody. O školním výletě do
Paříže se dočtete na stránkách základní školy. Pro všechny fandy fotbalu je připraveno
malé shrnutí jarní sezóny. Kdo rád chodí do přírody, bude určitě potěšen, že vzniká
naučná stezka Na loukách. Čtvrtletník uzavírá dvojstrana o nově vzniklé ulici „U mo-
drých nosů“.

V mnoha domácnostech, teď voní koláče, přípravy na hody vrcholí. Popřejme si
pěkné hodové veselí a milý stárci, v neděli, až budete tancovat na návsi, pozor na
nové nástupní ostrůvky! Pěkné prázdniny Vám přeje Dana Sekaninová
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Naše pouť životem
je houpačka bláznivá,
chvíli se hřejeme,
jindy nás mrazívá.

Své břímě neseme
jak mezek svéhlavý,
a tiše doufáme,
že viny se napraví.

Není to lehká věc
nebát se těžkostí,
vyhraje nakonec
ten, kdo je bez zlosti.

Chceme věřit upřímně,
že zlobu nemáme,
na ten svět nevlídný,
kterým se brouzdáme.

Úsměv a pokora
je přece pro lidi,
a černé svědomí
pro ty, co závidí.
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Z historie Školní ulice
Kdo je otnickým pamětníkem a zároveň čtenářem místního

zpravodaje, snad pochopí, že poslední březnové číslo mě vy-
provokovalo k ohlasu. Vždyť na titulní straně jsou vyfotogra-
fovaná místa, která bývala od léta 1949 do léta 1962 mým
domovem.

Dvě fotografie, pořízené na Školní ulici v odstupu téměř še-
desáti let skoro ze stejného místa, zachycují kousek bývalé ře-
ditelské vilky a dva dvojdomky. V tom prvém, v jeho levé
polovině s číslem popisným 315, bydlívala naše rodina. S dce-
rou, která zde má také kořeny, hledáme změny, ke kterým
během tak dlouhého času došlo.

Takovou pěknou cestu tam mají a my se brodívali blátivou
pěšinou! Terén okolí domů získal parkovou úpravu. Za nás tam
ležely zbytky ze stavby. Část nízké hospodářské budovy je pro-
měněná na garáž. Našly jsme těch změn ještě víc a všechny
jsou k lepšímu.

Vyvstávají otázky, proč a kdy začalo docházet k výstavbě tě-
chto domů. Při nacházení odpovědí pomůže i připomínka z his-
torie otnického školství.

Jakmile skončila 2. světová válka, od školního roku 1945/46
byla v Otnicích zřízena měšťanská škola. Stávající školní bu-
dova u kostela měla po úpravách šest učeben, chyběly nejméně
čtyři. Výstavba nové a hlavně velké školní budovy se stala nut-
ností. Než ta se ale na polích za humny rozložila a otevřela
svou bránu k moudrosti, učilo se provizorně na směny, spojo-
valy se třídy a posléze jedna třída „si užila“ v dřevěné obytné
buňce po zednících. I bytové podmínky náhle zvětšeného uči-
telského sboru byly provizorní. Například naše rodina byla
účastna jakési hry na „škatule, hýbejte se“. Znamenalo to vy-
stěhovat se ze školního bytu pro řídícího učitele
kvůli adaptaci místností na učebnu a sborovnu
do domu č. 136. Jeho majitelé Jan Kučera
s manželkou ho jistě rádi pro značnou vlhkost
opustili a přesídlili, stejně jako mnoho dalších
Otničáků, do pohraničního Pacova. Tam byly
totiž volné domy po odsunutých Němcích. Ře-
ditel měšťanské školy dojížděl ze Šaratic a další
kdoví odkud.

S výstavbou nové školy byla započata
i stavba tolik potřebných učitelských bytů. Ty
byly předány k nastěhování už v roce 1949,
o dva roky dřív než škola. Chyběla v nich sice
zatím vodovodní přípojka a kanalizace, ale
nové obyvatele to neprožívali až tak tragicky.
Byli zvyklí chodit daleko pro pitnou vodu, smí-
ření se suchými záchody a dokonce i s tím blá-
tem v okolí domů. Jen když se už bydlelo
v nových zdech a navíc blízko školy.

Kdo vlastně zabydloval tuto po válce první
novou ulici? Pamatuji si zcela přesně, bylo mi
tehdy jedenáct let, že jsme se na začátku prázd-
nin nastěhovali jako první my. Vladimír a Jo-
sefa Ježkovi se stali našimi nejbližšími sousedy
v č. 319. Byla to učitelská dvojice, tak jako moji
rodiče. Další dvojdomek obsadili pan učitel Jiří
Sekanina s rodinou a pan učitel Antonín Smej-

kal s rodinou. Ten ale brzy odešel ředitelovat do Slavkova,
kdežto Sekaninovi zůstali z prvousedlíků nejdéle. Do ředitel-
ské vilky přijel Matěj Jedlička (nebyli jsme příbuzní) na své
aerovce s manželkou a dcerou Dášou, šikovnou baletkou v Ar-
mádním souboru Víta Nejedlého a později provdanou za herce
Rudolfa Deyla mladšího. V ulici začaly fungovat dobré sou-
sedské vztahy, spočívající ve vzájemném hlídání malých dětí,
půjčování kvasnic i peněz… Chodník si k nám začal prošlapá-
vat pošťák pan Vágner a k jeho cti připomínám, že nikdy neza-
měnil poštovní zásilky pro Jana Jedličku za poštu pro Matěje
Jedličku. Cestu k nám našli i vánoční trubači s doprovodem
zpěvaček, kominík s novoročním kalendářem, roznášeči po-
zvánek na plesy, velikonoční mrskači s harmonikou Lojzíka
Bočka, doktor Tejral s kufříkem, porodní asistentka na mopedu
a naši příbuzní, kterým jsme ukazovali, jak krásně bydlíme.
Všem, co se o to zasloužili, patří náš stálý vděk. Vždyť jen
velmi málo obcí poskytlo svým učitelům tak brzy po válce byd-
lení na svou dobu přímo nadstandardní.

Nedá mi to a přidám groteskní historku z těch prvopočátků
na tehdy ještě bezejmenné ulici. Jak už jsem se výše zmínila,
nevedla kolem domů cesta, která nyní ústí do Polní ulice. Ta
tehdy také ještě neexistovala. A tak pokud jsme měli namířeno
na Pančavu, třeba do Dělnického domu za kulturou, museli
jsme obcházet humna (nyní ulici B. Němcové) nebo si zkrátit
cestu proplétáním mezi zadními ploty zahrádek, patřícím
k domům za humny. Potmě to šlo svízelně. Stalo se, že při ná-
vratu z kina šlápla moje noha znenadání do vzduchu a vzápětí
jsem spočinula hluboko v krochtu na řepných řízkách. Tu jámu
si za svou zahrádkou vyhloubili Dubští. Jen hodně zlému ne-
příteli bych přála takové vyválení ve smrdutém mazlavém
krmivu. To byl tedy nadstandard! Celá zubožená jsem se bála
takto přijít domů. Ale naši byli nakonec rádi, že jsem se vzdor
kluzkým stěnám z krochtu vůbec vyhravala a nemuseli po mně
vyhlásit pátrání. Tož, i takhle se nám žilo na Školní ulici.

Marta Králová – Jedličková
V Brně, duben 2008
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Z redakční pošty

Horní část Školní ulice v roce 1952. V pozadí vlevo školní tělocvična, vpravo
tehdy ještě nestála budova mateřské školy a park naproti školy se teprve budo-
val. Na chodníku stojí Josefa a Marta Jedličkovy.
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ÚNOR - 4. 2. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
SOM JM – členský příspěvek
Úřad práce Vyškov - VPP
Nabídka darování pozemků
Žádost TJ o příspěvek na hudbu
VIVO Connection – návrh smlouvy
Došlá pošta
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program
zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/19 – úkol pro kontrolní výbor - splněn částečně. Do příštího zasedání ZO
předloží předseda zápis z kontroly knihovny.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Tichý 223 – Rozhodnutí č. 21/2008 o změně užívání stavby
b) VaK Vyškov a.s. – Oznámení o zah. územního řízení Otnice - kanalizace
c) Manželé Boháčovi 11 – Kolaud. rozh. č. 27/2008 stav. úpravy RD
d) Obec Otnice – zaháj. stav. řízení úprav Základní školy
e) R. Lattenbergová 474 – Rozhodnutí č. 7/2008 stav. úpravy RD

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) L. Šaradín 213 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
b) L. Brávek 445 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
c) R. Veselá 483 –  zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí
d) Beton Brož 484 – zahájení vodoprávního řízení pro vydání rozhodnutí

5. Faktury k proplacení:
a) ČS pojišťovna Vyškov – Fa: 7739560712 pojištění majetku obce
b) ELFIS Újezd u Brna – Fa: 2806002, oprava el. instalace 
c) Červinka Hodějice – Fa: 010080112, kontrola hasících přístrojů a hydrantů
d) Vykoukal V. Vážany – Fa: 05/2008 oprava veřejného osvětlení
e) DEA Brno – Fa: 1080025 zpracování projektové dokum. oprav zákl. školy
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor životního prostředí:
Žádost p. Kulhánka a p. Cápalové 31 o povolení vykácení lípy před RD 31. 
Žádost prověří Výbor ŽP.

7. Sdružení obcí a měst JM - příspěvek:
ZO projednalo úhradu členského příspěvku do Sdružení obcí a měst jižní Mo-
ravy (SOM JM) ve výši 1 Kč na obyvatele na rok 2008.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek do SOM JM ve výši 1,- Kč na oby-
vatele na rok 2008. 

8. Úřad práce Vyškov - VPP:
Zastupitelstvo projednalo dopis z ÚP Vyškov o stanovení požadavku obce na
počet pracovníků na veřejně prospěšné práce, evidovaných ÚP.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na ÚP Vyškov o přidělení  pěti
pracovních míst VPP. 

9. Vyúčtování hracích automatů:
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování hracího automatu od firmy MCM Břeclav
za rok 2008. Do hracího autom. bylo za rok 2008 vhozeno celkem 949 610 Kč.

10. Žádost o pronájem Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. O. Drabálka Otnice o pronájem sálu Dělnic-
kého domu za účelem konání diskotéky dne 29. 3. 2008.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem Dělnického domu dne 29. 3. 2008
panu O. Drabálkovi Otnice. Výše pronájmu 2500 Kč. 

11. Žádost o vyjádření k záměru výstavby RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. F. Pavlovce Otnice 231 k záměru výstavby
RD na pozemku p.č. 886 v k.ú. Otnice. Parcela pro výstavbu je v souladu s ná-
vrhem ÚP obce. Nejsou zde  vybudované žádné inž. sítě, tyto si zajistí investor
na své náklady po dohodě s jejich vlastníky. Přístupová komunikace (polní cesta)
se nachází na obecním pozemku p.č. 963. Tuto je možné částečně zpevnit cihlo-
vým recyklátem na náklady investora. Zpevněním přístupové cesty nevznikají in-
vestorovi k pozemku žádné nároky.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem výstavby RD na p.č. 886 za pod-
mínek výše uvedených. 

12. Žádost o vyjádření k záměru výstavby dílny:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. M. Makovského Otnice 154 k záměru vý-
stavby domácí dílny na pozemku č. 739/1 a 1564/1, v k.ú. Otnice. Plocha pro vý-
stavbu je v souladu s návrhem ÚP obce. S umístěním stavby na hranici s p.č.
745/1 obec souhlasí. Je možný i přesah střechy a umístění oken do tohoto po-
zemku. Na hranici s parcelou č. 1565/1 (uliční linie), obec souhlasí za podmínek,
že nebude stavba jakkoli zasahovat do uvedeného pozemku (schody, přístřešky
atd.) Povrchové vody mohou být svedeny na pozemek č. 745/1. Připojení na
místní komunikaci bude povoleno Rozhodnutím.   

13. Nabídka na darování pozemků:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Marie Kubové na darování pozemků p.č.
1277/19, 20, 62, 1340/20, 1371/2, 1372/4, 4334, 4336, 4532.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr přijmout darem výše uvedené pozemky
od p. M. Kubové Brno.

14. Žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ. Sokol Otnice o finanční příspěvek na hudbu
při pořádání tradiční ostatkové zábavy dne 9. 2. 2008.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve
výši 12 000 Kč. 

15. Požadavek Mateřské školy na opravy:
Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Otnice na zajištění oprav v roce 2008. 
1. V letošním roce nebude obec provádět výměnu oken
2. Opravu schodů a chodníku zajistí obec vlastními zaměstnanci.
3. Stav podlahových krytin ve třídách prověří starosta.
4. Stav kuchyňských skříněk – prověří starosta.

16. Žádost nájemců na montáž měřičů tepla:
Nájemci nebytových prostor budovy Mateřské školy i Katolického domu se ob-
rátili na Obecní úřad se žádostí o instalaci měřičů spotřeby tepla.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost nájemců, pověřilo starosty pro-
věřit možnosti montáže měřičů odebíraného tepla. 

17. Internet po kabelové televizi:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh „Smlouvy o poskytnutí datového nosiče“
s firmou VIVO CONNECTION Šlapanice. Jedná se o pronájem rozvodů kabelové
televize pro poskytování služeb internetu a telefonování po TKR občanům. Na-
vrhuje se pronájem na 7 roků z důvodu vysokých investic. Zastupitelstvo roz-
hodlo zakomponovat do smlouvy poplatek za každou přípojku ve výši 9,- Kč, na
úhradu provozních nákladů. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s firmou VIVO CONNEC-
TION Šlapanice s tím, že každá přípojka internetu (telefonu) bude zpoplatněna
částkou 9 Kč.    

18. Finanční vypořádání za rok 2007:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výši veškerých obdržených dotací v roce 2007 
(4 665 149 Kč). Projednalo také veškeré poskytnuté transfery a dotace v roce
2007 (2 002 378 Kč). 

19. Výsledky hospodaření 2007 a návrh rozpočtu 2008:
Předseda Finančního výboru předložil ZO výsledky hospodaření za rok 2007
a návrh rozpočtu obce na rok 2008. Materiál bude zveřejněn na úřední desce, opě-
tovně projednán dne 25. 2. a schválen na veřejném zasedání 6. 3. 2008.    

20. Regenerace základní školy:
Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (3 výzva) byla podána
agenturou Renards v termínu. Zbývá doufat, že naše žádost bude úspěšná. Starosta
ještě projedná s f. DEA Brno postup pro zpracování prováděcích projektů. 

21. Demolice RD 198 a 53:
Demolici obou RD započala provádět firma Hirschner Sokolnice dne 31. 1. 2008.
Použitelný materiál si občané mohou rozebrat bezplatně. Beton a cihly budou re-
cyklovány v Sokolnicích (f. Matějka). Nerecyklovatelný odpad bude uložen na ří-
zené skládky (Martinice, Žabičce). Demolice však bude provedena jen částečně
z důvodu umístění stožárů vedení nn, po jejím odstranění dokončí obec demolici.
Projekt i přeložku nn zajišťuje f. E-ON na základě podepsané dohody s obcí.   

22. Plán akcí na rok 2008:
Na základě návrhu rozpočtu na rok 2008 pověřilo zastupitelstvo obce předsedu
Výboru rozvoje obce vypracováním návrhu plánu akcí na rok 2008, s termínem
do 25. 2. 2008.
Připomínky, interpelace: V jakém stádiu je další projednání územního plánu obce?
- Starosta prověří na Stavebním úřadě ve Slavkově.  

25. 2. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Respono – nabídka akcií
Asociace Paprsek – příspěvek
Nabytí a prodej pozemků
Výsledky auditu obce
Program příštího zasedání zastupitelstva
Došlá pošta
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program
zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/19 – úkol pro kontrolní výbor, - splněn, výsledek kontroly bude zapsán do
zápisové knihy kontrolního výboru.
Bod 21) – starosta podal informace o stavu prací na demolici RD 198 a 53. 
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3. Stavební úřad Slavkov u Brna:

a) JASS Brno – Rozhodnutí č. 5/2008 kterým se povoluje stavba skladové haly
b) Beton Brož – zahájení řízení o povolení předčasného užívání stavby 
c) Obec Otnice – Rozhodnutí 8/2008 na stavební povolení oprav ZŠ, + ÚPI
d) Rostěnice a.s. – zahájení st. řízení na rekonstrukci kotelny na peletky  

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Vymazal 408 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
b) F. Kosík 439 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
c) R. Veselá 483 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
d) Beton Brož 484 – Rozhodnutí kterým se schvaluje „Havarijní vod. řád“
e) J. Menoušek 154 – zahájení řízení o udělení rozhodnutí o vodách

5. Faktury k proplacení:
a) Renards Brno – Fa: 1080025 zpracování žádosti o dotaci na ZŠ
b) ZK Brno – Fa: 220/07/6, GP na změnu katastrálních hranic 
c) Hirschner P. Sokolnice – Fa: 280040, demolice RD 198 a 53
d) Matějka Moutnice – Fa: 80075 uložení suti na recyklaci
e) Novoměstský Slavkov – paragon 2977780, 781 autobaterie do vozidla CAS
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Respono – nabídka akcií:
Zastupitelé projednali nabídku f. Respono a.s. Vyškov na úpis akcií v souvislosti
s navyšováním základního jmění firmy. Zastupitelstvo tuto možnost odmítlo. 
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje finanční vklad do společnosti Respono a.s.
Vyškov, formou úpisu nových akcií. 

7. Sociální fond mikroregionu:
ZO projednalo čerpání sociálního fondu za rok 2007 a návrh čerpání na rok 2008,
sdružení obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky, Milešovce a Hrušky. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje čerpání sociálního fondu za rok 2007 a návrh
rozpočtu čerpání na rok 2008. 

8. MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy:
Jihomoravský kraj, zastoupený SÚS Brno – zahájení stavebního řízení na stavbu:
Přestupní uzel Otnice.

9. Žádost o obecní byt:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí podané žádosti o pronájem obecního bytu dle 
termínu podání:  
1. Kateřina a Oldřich Horákovi Otnice 387    
2. Jiří Kosík Vážany n. Litavou 253 
V současné době nemá obec volné byty.

10. Hostování lunaparků při kulturních akcích:
Zastupitelstvo projednalo žádosti o povolení hostování lunaparků při konání kul-
turních akcí (hodů). Ze třech uchazečů byla vybrána p. Flaksová Marcela Brno,
Kšírová. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uchazeče p. Flaksovou Marcelu Brno, jako
provozovatele lunaparků při konání tradičních hodů.

11. Žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí Paprsek Vyškov, o finanční příspěvek. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Aso-
ciaci Paprsek Vyškov.

12. Žádost o vyjádření k záměru opravy RD 283:
Zastupitelstvo projednalo žádost sl. L. Mazalové Otnice 471, k záměru opravy
a rekonstrukce RD 283.    
Usnesení:
a) Zastupitelstvo souhlasí s umístěním vodovodní šachty a přípojky pro RD 283
na obecní pozemek p.č. 645 dle projektu ing. Sovíčka z únoru 2008. 
b) ZO souhlasí s umístěním vjezdu na obecní parcelu č. 645
c) ZO souhlasí se záměrem opravy rod. domu ČP 283. 

13. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 67/2, k.ú. Otnice, od man-
želů Homolových Otnice Dědina 251, za cenu dle znaleckého posudku ing. Ma-
tyáše.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 67/2 od Petra a Dany Ho-
molových Otnice, Dědina 251, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše
Lovčičky.

14. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 63/2, v k.ú. Otnice, od
manželů Kaloudových Otnice Dědina 418, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 63/2 od Jiřího a Mirky Kaloudo-
vých Otnice, Dědina 418, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lov-
čičky.

15. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 71/2, v k.ú. Otnice, od
p. Vladimíra Dřínovského Otnice Dědina 383, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 71/2 od p. Vladimíra Dřínovského
Otnice, Dědina 383, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lovčičky.

16. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 61/2, v k.ú. Otnice, od
p. Libora Dřínovského Otnice Dědina 29, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 61/2 od p. Libora Dřínovského 
Otnice, Dědina 29, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lovčičky.

17. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 65/2, v k.ú. Otnice, od
p. Miroslava Kaloudy Otnice Dědina 28, za cenu dle znaleckého posudku
ing. Matyáše.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 65/2 od p. Miroslava Kaloudy 
Otnice, Dědina 28, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lovčičky.

18. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 69/2, v k.ú. Otnice, od ma-
jitelů Josefa a Pavla Dřínovských Otnice  Dědina 27 za cenu dle znaleckého po-
sudku ing. Matyáše.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 69/2 od p. Josefa a Pavla Dřínov-
ských Otnice, Dědina 27, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lov-
čičky.

19. Úplatné nabytí pozemků:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemků p.č. 1768 a p.č.1769 v k.ú.
Lovčičky, od firmy Rostěnice a.s., za cenu  5,- Kč/m2. Jedná se o pozemky pod
bývalou skládkou. 
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemků p.č. 1768 a p.č. 1769 v k.ú. Lovčičky od
firmy Rostěnice a.s., za cenu 5 Kč/m2. 

20. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 1781 v k.ú. Lovčičky, od
p. Miloše Hlaváčka Bošovice 125, za cenu 5 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod bý-
valou skládkou. 
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 1781 v k.ú. Lovčičky od p. Miloše
Hlaváčka Bošovice 125, za cenu 5 Kč/m2.

21. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/3, v k.ú. Otnice, od
p. Františka Černého Bohumilice 109, p. Klobouky u Brna za cenu 33 Kč/m2.
Usnesení: ZO schvaluje výkup pozemku p.č. 1107/3 v k.ú. Otnice od p. Františka
Černého Bohumilice 109, pošta Klobouky u Brna, za cenu 33 Kč/m2. 

22. Prodej pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy PROSTAVBY REAL a.s. Brno, Zengrova
2693/2 o prodej pozemků v lokalitě Pod Vodárnou II, pro budoucí výstavbu RD. 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků dle přílohy č. 1 zápisu, (14 parcel) firmě
PROSTAVBY REAL, a.s. Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČO: 27757056, za
cenu 55 Kč/m2. 

23. Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2007:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce
za rok 2007“. Kontrolu provedli zaměstnanci Jihomoravského krajského úřadu.
Závěr přezkumu: Při přezkoumání hospodaření obce Otnice za rok 2007 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

24. Rozpočet obce na rok 2008:
Zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok 2008.

25. Plán akcí na rok 2008:
Zastupitelstvo projednávalo návrh plánu akcí na rok 2008.

26. Program veřejného zasedání:
Zastupitelstvo se zabývalo programem veřejného zasedání  6. 3. 2008.

27. Návštěva delegace z obce Rabensburg:
Zastupitelstvo projednalo připravovanou návštěvu zástupců partnerské obce 
Rabensburg z Rakouska. Návštěva by měla přijet v neděli velikonoční (23. 3.)
Zástupci obce Otnice jsou pozváni do Rabensburgu na 17. - 18. 5.

28. Větrné elektrárny Bošovice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí svolané jednání na den 4. 3. do Bošovic, za úče-
lem posouzení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz. Jednání svolal Městský
úřad Slavkov u Brna na žádost investora.
Usnesení: ZO rozhodlo podat žádost aby se naše obec stala účastníkem řízení.
Obec také podá nesouhlasné vyjádření k záměru výstavby VE. 

29. Žádost TJ. Sokol Otnice o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek 2 000 Kč
na zdokumentování Mistrovství republiky v disciplíně „trojband“, které se
uskuteční ve dnech 19. - 20. 4. na Dělnickém domě v Otnicích. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 2 000 Kč, pro TJ Sokol 
Otnice.
Připomínky, interpelace: Dne 7. 6. 2008 se uskuteční na otnickém rybníku ry-
bářské závody pro děti a mládež do 15 let.  

BŘEZEN
Veřejné zasedání konané dne 6. 3. 2008 v pohostinství u Marků

Program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové komise.
3) Schválení programu veřejného zasedání.
4) Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2007.
5) Zpráva o činnosti Výborů zastupitelstva obce za rok 2007.
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2007.

a) Hospodaření obce za rok 2007
b) Inventarizace a stav majetku k 31. 12. 2007
c) Hospodaření Základní a Mateřské školy za rok 2007
d) Odpisový plán Základní a Mateřské školy na rok 2008 
e) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů a dalších osob za

rok 2007
f) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
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7) Návrh rozpočtu na rok 2008.
8) Plán akcí na rok 2008.
9) Diskuze – různé.

10) Usnesení a závěr.
1) Veřejné zasedání zahájil starosta Pavel Prokop. Přivítal členy zastupitelstva
obce a přítomné občany. Konstatoval přítomnost všech členů zastupitelstva
obce.
2) Zapisovatelem byla zvolena p. Lattenbergová A., návrhová komise ve složení
Mgr. Pšenáková L. a Mgr. Novák Jan. Ověřovatelé z veřejného zasedání Klvač J.
a Havelka P. 
3) Přednesený návrh programu veřejného zasedání byl jednomyslně schválen.
4) Zprávu o činnosti ZO za rok 2007 přednesl starosta.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy, pouze p. Kolbábek upozornil na po-
škozenou cestu směrem k nově budovanému rybníku, s odpovědí starosta.
Zpráva o činnosti ZO za rok 2007 byla jednomyslně schválena a je přílohou 
zápisu.
5) Zprávy o činnostech jednotlivých Výborů zastupitelstva za rok 2007 přednesli
předsedové výborů.
JUDr. Nehybová L. přednesla zprávu o činnosti přestupkové komise.
6) Závěrečný účet obce:
a) Výsledky hospodaření obce za rok 2007 přednesl ing. Bubla.
b) Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2007 přednesla paní Věra 
Kaloudová.
c) Výsledky hospodaření Základní a Mateřské školy p.o. obce za rok 2007 před-
nesl starosta.
d) Návrh odpisového plánu Základní a Mateřské školy na rok 2008 přednesl 
starosta.
e) Finanční vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a hospoda-
ření dalších osob přednesl ing. Bubla J.
f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 přednesl 
starosta.
K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením odst. 7a, §17, zák. č. 250/2000 Sb.,
schválilo závěrečný účet obce za rok 2007, výrokem „Bez výhrad“.
7) Návrh rozpočtu na rok 2008 přednesl ing. J. Bubla. K návrhu rozpočtu nebylo
připomínek, rozpočet byl jednomyslně schválen a je přílohou zápisu. 
8) Plán akcí na rok 2008 přednesl p. Pavel Mezuláník.
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny dotazy. 
Plán akcí na rok 2008 byl jednomyslně schválen a je přílohou zápisu.
9) Diskuze – různé. V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy.
10) Návrh usnesení z veřejného zasedání přednesl  Mgr. Novák J. a byl jedno-
myslně schválen.
Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za účast.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21.05 hod.

17. 3. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Žádost o vykácení stromů – Výbor ŽP
Změna katastrálních hranic  Otnice-Lovčičky
Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
Záměr prodeje pozemků
Došlá pošta
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/19 – Kontrolní výbor – knihovna. Předseda výboru upozornil na skuteč-
nost, že není vedena evidence vystavených pokut za pozdně odevzdané knihy.
Nápravu zajistí starosta.
Bod 27) – návštěva delegace z obce Rabensburg. Delegace přijede v neděli veli-
konoční ve 14,00 hod., přímo k Dělnickému domu na výstavu vín. Účast zastu-
pitelů je povinná.
Bod 28) – Větrné elektrárny Bošovice, starosta podal informace z projednání
v Bošovicích dne 4. 3. 2008. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Skalákovi 480 – Územní souhlas č. 18/2008, na oplocení pozemku
b) Rostěnice a.s. – Rozhodnutí č. 10/2008, rekonstrukce kotelny na peletky 
c) Beton Brož Otnice – Rozhodnutí 44/2008, na zkušební provoz linky 
Columbia 
d) Manželé Běhalovi Brno –Územní souhlas 20/2008, ke stavbě bazénu 
a přístřešku   
e) Manželé Běhalovi Brno – zah. územního a stav. řízení na oplocení p.č. 990/8    

4. Městský úřad Slavkov, odbor dopravy:
a) SÚS JMK Brno – Rozhodnutí o povolení stavby „Přestupní uzel Otnice“

5. Faktury k proplacení:
a) MSA AUER Ostrava – Fa: 08/077, dýchací přístroje pro zásah. jednotku SDH
b) KM Slavkov – Fa: 080014, výměna zadních pneu na Zetor 
c) Ing. Walter Brno – Fa: 5/2008, odborná pomoc na projektu zateplení ZŠ
d) IKA Brno – Fa: 101608 Projekt středu obce k územnímu řízení
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor ŽP – vykácení stromů:
a) Kosíková B. 428 – žádost o povolení vykácení borovice před RD
b) Prokop P. 431 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
c) Merhaut M. 243 – žádost o povolení vykácení 2 ks smrků před RD

7. Změna katastrálních hranic:
Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu katastrálních hranic mezi obcí Otnice
a obcí Lovčičky, dle geometrického plánu „Otnice č. 485-873/2007“. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrálních hranic mezi obcí Otnice
a obcí Lovčičky dle geometrického plánu „Otnice 485-873/2007 a Lovčičky 
278-873/2007, ze dne 18. 12. 2007.

8. Nařízení vlády č. 79/2008:
Starosta předložil zastupitelstvu nařízení vlády č. 79/2008 kterým se mění nař.
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí výši měsíční odměny uvolněných členů
zastupitelstva a schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitel-
stva dle přílohy č. 1 zápisu.

9. Záměr prodeje pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jiřího Martináska Otnice 433 o odkoupení
pozemku p.č. 1413, zahrada o výměře 318 m2. Vzhledem k tomu, že na pozemku
je uložena obecní kanalizace bude případný prodej realizován s věcným břeme-
nem kanalizace.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1413 o výměře
318 m2 v k.ú. Otnice. 

10. Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. Pavla Doležala Lovčičky 176 o odkoupení
pozemků p.č. 272/131, ostatní plocha o výměře 104 m2 a parcely č. 1464/6, 
ostatní plocha, vzniklé oddělením z parcely č. 1464/4 geom. plánem č. 494-
97/2008. Pozemky budou sloužit jako příjezdová plocha do areálu f. HDP Tra-
ding Otnice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 272/131 o vý-
měře 104 m2 a parcely č. 1464/6 o výměře 23 m2, v k.ú. Otnice. 

11. Smlouva o pronájmu s f. Telefónica O2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v Ka-
tolickém domě s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Smlouva je na dobu
určitou 10 roků s možností dalšího prodloužení. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou Telefónica O2 Czech Re-
public, a.s. na pronájem místností v Katolickém domě pro umístění telefonní
ústředny.

12. ÚP Vyškov – pracovníci na VPP:
Zastupitelstvo projednalo podmínky Úřadu práce Vyškov na poskytování dotací
pro zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP).
Usnesení: Zastupitelstvo potvrzuje svoje usnesení č. 8, ze dne 4. 2. 2005 o pod-
ání žádosti na ÚP Vyškov o přidělení pěti pracovních míst na VPP. 

13. Finanční příspěvek Farnosti Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost Farnosti Otnice o finanční příspěvek na vyma-
lování kostela sv. Aloise. 
Usnesení: Zastupitelstvo v souladu se schváleným rozpočtem obce schvaluje 
finanční příspěvek pro Římskokatolickou Farnost Otnice ve výši 200 tis. Kč.

14. Vánoční koncert:
V souvislosti se zajištěním vánočního koncertu který každoročně pořádá obec
Otnice, projednávalo zastupitelstvo variantu uspořádat při příležitosti 150 výročí
vysvěcení kostela sv. Aloise vánoční koncert společně s Římskokatolickou far-
ností v kostele. Jako vystupujícího osloví obec skupinu Hradišťan, vedenou p. Pa-
vlicou. 
Usnesení: ZO schvaluje uspořádání vánočního koncertu v místním kostele. Schva-
luje také oslovit skupinu Hradišťan. 

15. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok
2007“. Zprávu zaslala Policie ČR OOP Slavkov u Brna.

16. Výsadba dřevin:
a) Zastupitelstvo projednalo nabídku ing. Petláka Milešovice, na zpracování 
žádosti o dotaci z OP Životní prostředí, za účelem výsadby dřevin v lokalitě 
Za Strážkou v k.ú. Otnice.
Usnesení: ZO schvaluje ing. Petláka Milešovice na vypracování a podání žádosti
o dotaci na výsadbu dřevin v lokalitě Za Strážkou. 
b) Zastupitelstvo projednalo nabídku ing. Petláka Milešovice, na dodání dřevin
dle zpracované studie naučné stezky ing. Tupou.
Usnesení: ZO schvaluje nákup dřevin a příslušenství od ing. Petláka Milešovice,
v hodnotě 40 tis. Kč, za účelem výsadby dřevin v I. okruhu naučné stezky. Vý-
sadbu provede Myslivecké sdružení Hubert a MO zahrádkářů Otnice. Garantem
výsadby pověřuje p. Petra Havelky. 
Starosta zašle informativní dopis Rostěnicím a.s. 

17. Projekt úpravy středu obce:
Zastupitelstvo projednávalo projekt úpravy středu obce k územnímu řízení. Žá-
dost již byla podána na stavební úřad Slavkov u Brna. 
S projektem souhlasí, drobné úpravy budou zahrnuty do dalšího stupně projektu.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 32 - červen 2008
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Poděkování 28. 4. 2008

Vážený pane starosto,
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděko-

vání za uspořádání humanitární sbírky ve Vaší obci.
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých

důvodů ocitli v krizové životní situaci, kterou nejsou schopni
sami řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak, aby mohli
zpět najít své místo a uplatnění ve společnosti

Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci
druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme spolupracovat
s lidmi, kteří jsou schopni něco ze svého darovat. 

Diakonie Broumov
Centrum sociálních služeb Broumov
Husova 319, Broumov 550 01,
tel.: 491 524 342, 224 316 800, 224 317 203

Na obecním úřadě v Otnicích si již můžete vyřídit:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z občanského rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- výpis z trestního rejstříku

Výše uvedené výpisy se vyřizují ihned v kanceláři p. Pavlovcové

Chorvatsko
Pokud Vaše nezletilé dítě cestuje do Chorvatska s vlastním
cestovním pasem, je nutné, aby měl sebou souhlas rodičů
(zákonných zástupců) s ověřeným podpisem. Tento tisko-
pis si můžete vyzvednout na Obecním úřadě, kde si rovnou
ověříte podpis.

OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 32 - červen 2008

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Poplatky
za kabelovou televizi
a komunální odpad

na II. pololetí 2008 se platí
u paní Pavlovcové

v I. patře Obecního úřadu.
Tyto poplatky se budou
vybírat do 31. 8. 2008.

VYUŽIJTE E-BOX
STARÉ SPOTŘEBIČE NEJSOU

ODPAD, ZASLOUŽÍ SI RECYKLACI!

UMÍSTĚNÍ:
Na naší radnici v přízemí

DO E-BOXU PATŘÍ:
Drobné elektrospotřebiče –
např. vysloužilé kalkulačky,

mobilní telefony, drobné
počítačové vybavení…

DO E-BOXU NEPATŘÍ:
Zářivky a výbojky, baterie 

a akumulátory
www.asekol.cz

Informace
v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Vážení spoluobčané,
Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí

moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde, ale
vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných infor-
mací z běžného života vaší obce.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice,
přívalové deště, povodně atd.), havarijní stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody,
o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište,
prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera OTNICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI me-
zera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE

(text SMS můžete psát jak velkými, tak malými písmeny, vše ale bez diakritiky). Příklad
SMS zprávy:

JMK OTNICE Informace ano novak jan*skolni*480
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané

SMS zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do se-
znamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od
dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případě dalších subjektů
jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr
informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:

JMK mezera OTNICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací

vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 
900 77 03 SMS zprávu ve tvaru: 
JMK mezera OTNICE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání při-

hlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
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Vážení spoluobčané,
Budování přestupního terminálu integrované dopravy se blíží

ke svému konci. Finančně nijak nákladná (5,5 mil. Kč), ale
technicky velmi obtížná stavba. V průběhu prací se stále nará-
želo na technické a skryté problémy. Tlaková zkouška zjistila
nevyhovující podloží, bylo nutno odbagrovat dalších 30 cm ze-
miny. Kanalizaci okolo prodejny p. Sobotky bylo nutné chrá-
nit železobetonovým krytím, část staré kanalizace byla zrušena,
budovali se nové kanalizační šachty. Plynové vedení STL se
muselo uložit hlouběji a zabezpečit chráničkou, nový rozvod
veřejného osvětlení se musel uložit do chráničky, taktéž tele-
komunikační vedení. Problém bylo i umístění autobusových
čekáren tak, aby vyhovovaly předpisům a nestály před okny
rod. domů. Vše se však díky dobré spolupráci s dodavatelem
stavby firmou COLAS, technickému dozoru investora ze
Správy a údržby silnic a projektantovi podařilo vyřešit. Věřím,
že přestupní terminál s přechodem pro chodce přispěje k bez-
pečnějšímu provozu v obci. 

Obec zajišťovala zájmy dotčených občanů a soulad stavby
s projektem řešení středu obce. Bohužel však v této chvíli
neumím odpovědět na dotaz „kdy se úprava středu začne
provádět“? Naše obec, tak jako spousta jiných, spoléhala
na evropské dotace z Regionálního operačního pro-
gramu, osa 3.3. V současné době však po vypsání druhé
výzvy, je finanční objem podaných žádostí takový, že
převyšuje o 60 % finanční alokaci na celé období 2007-
2013. Finanční výbor a zastupitelstvo musí hledat jiný
způsob financování. Odhadované náklady 6-7 mil. Kč.

Další rozestavěnou akcí, kterou však financuje naše
obec, je rybník pod Poltňou. Dne 10. 6. se konal kon-
trolní den. Práce pokračují dle harmonogramu a podmí-
nek „Rozhodnutí“ Ministerstva životního prostředí.
Vzhledem k přidělené dotaci až v roce 2009, nebude
možné rybník dokončit v letošním roce. Obec požádala
o přesun dotace z roku 2009 na rok 2008. 

V současné době se rozjíždí jedna z největších akcí za
poslední období. Obec uspěla s žádostí do operačního
programu  Životní prostředí na „Regeneraci základní
školy“ (zateplení) a obdržela příslib dotace asi 17
mil. Kč. Celkové náklady se pohybují  ve výši 22 mil. Kč.

Bude se provádět výměna všech dřevěných a kovových prvků
(oken), zateplení celé budovy (stěny, stropy, podlahy), tak aby
splňovaly náročné požadavky ze zpracovaného energetického
auditu. S firmou Renards připravujeme výběrové řízení na do-
davatele stavby. Termín dokončení je září 2009.  

Vzhledem k úspěšné žádosti o dotaci na Jihomoravském
kraji (200 tis.) na opravu chodníků, bude obec provádět jeho
opravu od dokončeného terminálu IDS po dům pana Jana Ra-
faje (ČP 419). Termín dokončení říjen 2008.

Obec také obdržela dotaci (přes Region Cezava) na zpraco-
vání projektu sběrného dvora odpadů. Projekt je nezbytný pro
podání žádosti o dotaci z evropských fondů na jeho vybudování.

V letošním roce nás všechny čekají nelehké úkoly, věřím, že
je dokážeme společně zvládnout alespoň tak, jak jsme doká-
zali trpělivě a odpovědně a hlavně bezpečně zvládnout pře-
stavbu terminálu integrované dopravy. Chtěl bych tímto
poděkovat všem občanům za trpělivost a nadhled s překonává-
ním překážek stavby a také jejich vstřícný přístup při řešení
problémů.  Pavel Prokop, starosta

Každým rokem v předvečer dne osvobození připomínáme
našim občanům onu dobu hrůz a opojného nadšení z osvobo-
zení naší obce a konce druhé světové války.

Dnes už tento pietní akt nedoprovází dechovka ani sbor dětí,
jen sborový zpěv Alexandrovců z místního rozhlasu. Docela se
smutkem sleduji, že tohoto pietního aktu se zúčastňuje stále
stejná hrstka občanů. Děti už vůbec ne. Kladu si otázku jak je
možné, že nedokážeme věnovat tu chvilku času
jednou za rok, abychom se v úctě poklonili těm,
kteří své životy obětovali, abychom my žili.
Provinili se nějak ti chlapci, kterým „Navždy
bude devatenáct“, jak píše ve své knize Grigo-
rii Baklanov a úvodem cituje slova S. Orlova:
„A v bagančatech s podkůvkami prochodili jsme mladá léta.
A našich mužů a chlapců bylo málo?“ 

Ráda bych věřila slovům našeho prezidenta V. Klause, že
nikdy nezapomeneme na desítky tisíc vojáků, kteří padli při
osvobozování naší země. Tato slova pronesl prezident na piet-
ním aktu letos v Praze. K porážce nacismu přece nejvíc při-

spěli sovětští vojáci kterých jen na našem území padlo 144 000,
33 000 rumunských vojáků a od 180 po 290 vojáků americ-
kých. Stovky lidí na Olšanských hřbitovech přišlo uctít památku
padlých. U nás na Moravě? V Brně barbarsky vymazali z po-
mníku slova velitele vojsk, která Brno osvobodila. Jiní Brňané
odstranili výsostný znak země jejichž synové na naší půdě vy-
krváceli. O mnohých barbarských činech moc nevím, ale nej-

blíž u nás v Otnicích člověk bez morálky také
z pomníku padlých rudoarmějců výsostný znak
jejich země odřezal. Štěstí, že zásluhou jiných
byl znak opět na pomník upevněn. O čem
svědčí tyto činy? Neškodilo by trochu se zamy-
slet? Dějiny přece nelze překrucovat jak se

komu hodí. O čem bychom svým dětem vyprávěli, kdyby zmizely
stopy událostí, kterými naše země prošla. Historie zanechává
stopy radostné i smutné a to je přece život, jako to jaro, které
každoročně s dětmi s radostí vítáme.

Chovat se špatně k historii stejně jako k přírodě je barbar-
ské. Ludmila Kaloudová

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 32 - červen 2008
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Ve II. a III. čtvrletí oslaví
krásné životní jubileum tito občané:

To nejhezčí přáníčko, by v něm bylo všecičko,
něžný dotyk sluníčka, vánku jako peříčka -
zdraví, štěstí, ať jsou Vaše chvilky v životě
plné lásky a pohody…

Dobšáková Jiřina 87 roků
Zugárková Jenovéfa 88 roků
Mezuláníková Františka 81 roků
Muricová Vojtěška 82 roků
Jelínková Emilie 83 roků
Matulová Marie 81 roků
Kampas Jan 88 roků
Kosíková Anna 81 roků
Divácký Jaroslav 88 roků
Konečná Božena 81 roků
Kiršová Františka 88 roků
Plíšková Růžena 87 roků
Fialová Dobroslava 84 roků
Lattenbergova Libuše 81 roků
Žilka Václav 82 roků

Samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití,
ať se na Vás štěstí směje

vše nejlepší Výbor sociálně zdravotní.

Na sobotu 17. května přijalo zastupitelstvo pozvání do ra-
kouského Rabensburgu, pro nás na zajímavou slavnost, kde
slaví svátek černého bezu Hollerfest. V tento den se vaří, smaží

Jedeme na návštěvu do Rabensburgu

vše z květů bezu a černého bezu (huralu). Sobotní den se vy-
dařil, již raním vstáváním nás sluníčko zdravilo a slibovalo
krásný den. Odpoledne v 16.00 hod. odjíždíme směr k našim
sousedům do Rabensburgu (Rakouska).

Odjíždí nás pět, a to doporučení zastupitelstva obce a TJ
SOKOL Otnice ve složení - ing. Jaroslav Bubla, PhDr. Aranka
Horáková, Marek Šebeček, Vlastimil Horák, Anna Lattenber-
gová. Řidiče máme spolehlivého, ing Jaroslav Bubla je spo-
lehlivý řidič, který nás dopravil v pořádku do Rabensburgu
i zpět. Překladatelka je p. PhDr. Aranka Horáková.

Menší prohlídku obce Rabensburg jsme provedli okružní jíz-
dou autem, kde jsme letmo prohlédli sportovní areál, koupa-
liště s tobogánem, dětský rybníček pro rybolov. V 17.00 hod.
jsme na místě, slavnost probíhá v zahradě místního muzea.

Byli jsme příjemně přivítáni starostou a místostarostou a dal-
šími občany Rabensburgu. Z reproduktorů nás též vítala česká
hudba, což bylo velice příjemné. Obslouženi jsme byli smaže-
ným květem bezu máčeném ve sladkém těstíčku, tvarohové ko-
bližky a buchtičky vše polité omáčkou z huralu (koziček, černý
bez). K ochutnání jsme dostali likér z huralu, který byl opravdu
výborný.

Po občerstvení jsme se přesunuli do místního muzea, kde
mají umístěny prastaré fotografie obce, doklady, mapy z roku
1890 a snad i dříve, pračky, televizory, rádia, lustry, odstře-
divky, valchy, oděvy, prádlo, které se dříve nosívalo od pono-
žek a spodního prádla, suknice, kacabajky a další. Po prohlídce
muzea jsme se přesunuly mezi rakouské občany a představi-
tele obce Rabensburg, za družného hovoru který nám překlá-
dala p. PhDr. Aranka Horáková a toho se snažili využít Ing.
Bubla, Marek Šebeček a Vlastik Horák k domluvě v jakémko-
liv sportovním utkání. Blížila se 20.00 hod. čas k návratu, tak
jsme se se všemi srdečně rozloučili a odjížděli k domovu s po-
city, že se naše spolupráce bude rozvíjet dále nejen ve sportu,
ale také ve vaření, přivážíme také recepty na výrobu sodovek
a dalších specialit z bezu květů nebo u nás huralu. Nezbývá
nám než si některý připravit. Anna Lattenbergová

Dary přírody
„Před heřmánkem smekni,

před bezem klekni.“
Bez černý - lidově zvaný bezinky, kozičky, psí

bez, smradinky. Tak znělo přísloví našich babiček
kořenářek. Ačkoliv bez nevyniká ani krásou, ani
vůni, požíval vždy mezi lidmi veliké vážnosti. Byl
dokonce dříve nazýván selskou lékárnou.

I. recept
Šumivá limonáda z květů bezu I.
20 květů bezu, 6 citronu, 1 kg krystalového

cukru, 8 litrů vody. Vodu převaříme s cukrem a ne-
cháme vychladit, připravíme si 2 čtyřlitrové láhve,
do kterých vložíme po 10 květenstvích bezu a za-
lijeme roztokem cukru. Přidáme do každé láhve
3 citrony, nakrájené i s kůrou na kolečka. Hrdla
lahví překryjeme plátnem a opatříme gumičkou.
Postavíme na teplé místo a necháme týden zkva-
sit. Stáčíme do lahví s pérovým uzávěrem. Uklá-
dáme do chladničky. Podáváme jako perlivou
limonádu dokonale vychlazené.

Šťáva z květů černého bezu II.
2 litry vody, 2 kg cukru, 6 dkg kyseliny citro-

nové (vinné), 2 citrony, 25 květů černého bezu.
Vodu a cukr uvedeme do varu a necháme vy-
chladnout. Květy černého bezu a citron nakrájený
na plátky skládáme po vrstvách do 4 litrové skle-
nice. Do cukrové vody vmícháme kyselinu citro-

novou a tuto směs vlijeme do sklenice. Uložíme
na chladném místě. Po pěti dnech scedíme
a plníme do lahví.

II. recept - Povidla z bezinek
Oprané a okapané plody černého bezu, 2 ja-

blka nebo 5 švestek, cukr krystal dle chuti, po půl
lžičky mletého zázvoru, skořice, kardamonu.

III. recept - Bezinková marmeláda
250g zralých bobulek černého bezu, 2 jablka

nebo 5 švestek, cukr krystal dle chuti, 1/2 lžíce
mletého zázvoru, skořice, kardamonu. Bezinky
opláchneme a zbavíme stopek. Jablka najemno
nastrouháme nebo švestky pokrájíme nadrobno.
Ovoce nasypeme do hrnce, přidáme koření a po-
dlejeme troškou horké vody. Za stálého míchání
vaříme asi 10 minut, změklé bezinky rozmačkáme.
Přidáme cukr dle chuti, promícháme a ještě pova-
říme, dokud marmeláda nezhoustne. Plníme do
čistých skleniček. Určeno k rychlé spotřebě.

IV. recept - Bezinkový likér I.
Do kastrolu dáme 1 litr vody a 2 litry opraných

a okapaných plodů černého bezu. Přidáme 1 kg
cukru. Opět 20 minut povaříme, přimícháme 1 ba-
líček vanilkového cukru a 1 lžíci mleté kávy. Va-
říme ještě asi 5 minut a necháme vychladnout.
Přilijeme půl litru rumu nebo vodky a likér stočíme
do lahví, které uchováme v chladu a temnu.

V. recept - Mast z květů bezu na ekzémy
Do 250 g rozpuštěného sádla vmícháme 3 lžíce

rozdrcené květy. Necháme stát do druhého dne.
Pak opatrně prohřejeme, procedíme přes plátenko
a vymačkáme. Přidáme trochu včelího vosku.
Vhodné na pohmožděniny, podlitiny, suché 
ekzémy.

Čaj z usušených květů
Pijeme jako prostředek při nachlazení, začína-

jící chřipce, rýmě, kašli, při horečce, sladíme jej
cukrem, medem, jitrocelovým sirupem.

Chladný neslazený čaj popíjíme při žaludeč-
ních nevolnostech, žaludeční a střevní kolice, ža-
ludečních křečích, k uvolnění plynatosti, při
žlučníkových obtížích, menstruačních bolestech,
neuralgických bolestech, migréně.

Vlažný neslazený čaj pijeme po šálcích proti
zácpě, vysokému krevnímu tlaku, jako močopudný
prostředek, při ledvinových chorobách, nemocech
močového měchýře, ledvinových a močových ka-
menech, prostatě, vodnatelnosti.

Kloktáme při bolestech v krku, vlažným
čajem vyplachujeme ústní dutinu při bolestivých
a krvácejících dásních. Teplý odvar držíme v do-
uškách v ústech při chrapotu, začínajícím kašli, bo-
lení v krku, obtížném odkašlávaní, zánětu dásní,
otoku dásní a při aftech v ústech.

OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 32 - červen 2008

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Naučná stezka „Na loukách“ a lesíkem na Hrubém Sadkově bude postupně založena květi-
nová louka.

Druhý okruh bude končit lávkou v místě poldru pod Dříno-
vou. Informační tabule budou obsahovat popisy o flóře
a fauně.

Třetí okruh bude ukončen u stávajícího mostu na konci ka-
tastru obce a celá kompozice doznívá v lesíku tvořeném po-
rostem olší, osik a lip.

Celé vybudování bude rozděleno do více etap. V letošním
roce se podařilo podle projektu vysadit dřeviny o hodnotě 
40 tisíc korun. Dne 30. března 2008 ve spolupráci členů Čes-
kého zahrádkářského svazu a členů Mysliveckého sdružení Hu-
bert v počtu šesti a sedmi brigádníků se podařilo tento úkol
úspěšně splnit. Byla tak vytvořena základní kostra všech
okruhů. Děkujeme členům, kteří se na výsadbě podíleli.

Petr Havelka

Obecní zastupitelstvo schválilo návrh na vybudování naučné
stezky v naší obci. V trati Hrubá dolina – louka budou vysázeny
dřeviny, které patří do našeho regionu.

Ing. Jana Tupá zpracovala studii s cílem vytvořit ve stávají-
cím údolí kolem otnického potoka krajinářskou kompozici,
která bude sloužit pro každodenní rekreaci i poučení občanů,
především dětí o krásách naší přírody. Zároveň bude respekto-
vat systém ekologické stability.

Celé území bude rozděleno do tří okruhů. První okruh za-
číná pod rybníkem u stávajícího mostu až po navrženou lávku
v místě proti polní cestě pod Mostovou. Při respektování bio-
koridoru je navržena naučná stezka z dřevin přirozeně ros-
toucích v našich podmínkách. Na svahu mezi rybníkem

Milí přátelé,
opět vychází náš obecní čtvrtletník.

Děkuji, že mohu také znovu přispět.
Jsme v polovině roku, školákům, stu-

dentům se to nemusí připomínat – vět-
šina úkolů je za nimi, snad ještě nějaká
zkouška. My všichni jsme svědky nové
tváře středu obce zvykáme si a přejeme
si, aby to pomohlo k dobrému.

Z pohledu farnosti (nebo i faráře) jsme
uprostřed roku výročí posvěcení našeho
kostela, jak jsem psal už minule. Je před
vytištěním malá upomínka, kterou při
vydání tohoto čísla pravděpodobně už
budete mít. – Prosím, přijměte ji, při dal-
ším kulatém výročí si, jak doufám, vy-
dají jinou, s novými informacemi. Rád
se s Vámi setkám na některé akci, které
chystáme. Však to není oslava jen pro
někoho, můžeme na ty, kdo budovali naši

obec, nejen co se týká církevní stavby,
kostela, pamatovat s úctou a vděčností.

A už trošku tradičně přidám nějaký
zápis, který může inspirovat. I při tom
našem vzpomínání. Třeba, aby bylo živé
a nás povzbudilo.

JAKO Z KALENDÁŘE
Když máme nové tisíciletí, máme také

„nové“ lidi? Jací by měli být? Několik
příkladů probleskuje z minulosti. Vybral
jsem jeden málo známý, ale jakoby vy-
střižený z Pečírková kalendáře z přelomu
devatenáctého století.

Je to příběh lékárníka Hamelmanna.
Ztratil ve válce svůj dům v Brémách
a bydlel s celou širokou rodinou ve statku
v okolí města. Dne 21. listopadu 1945
přepadla tuto samotu banda slovansky
mluvících násilníků, všechny zahnala do

sklepa a postřílela. Magistr Hemelmann
duchapřítomně padl na zem hned při
prvních výstřelech a dělal mrtvého.
Dlouho ležel uprostřed dvanácti zabi-
tých, než se vzchopil tělesně i duševně.
Vypověděl, že se po celou tu dobu mod-
lil „Otče náš.“ Ale jen ke slovům „od-
pouštíme naším viníkům.“ Zkusil proti
své vůli vyslovit tato slova nahlas…

Zločinci byli okupační mocí zatčeni
a odsouzeni k vysokým trestům. Po jisté
době vzkázali lékárníkovi, aby je ve vě-
zení navštívil. Prosili ho za odpuštění.
Protože si léta opakoval to své „odpouš-
tíme našim viníkům,“ dokázal jim od-
pustit. Ale tím příběh nekončí. Přiznám
se, že dál už to moc nechápu. Asi nejsem
ten „nový“ člověk… 

Když měli být vrahové po dvaceti le-
tech propuštěni, opět je Hamelmann
u vězeňské brány. Ví, že tito lidé nemají
kam jít, v jejich vlasti na ně čeká poli-
cejní režim. Nabízí jim pobyt ve svém
domě… Páter Pavel Buchta

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �
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Ve dnech 18. - 20. dubna 2008 zorganizovala Slavkovská císařská
garda Napoleonské dny. Jako člen tohoto klubu musím poděkovat všem
sponzorům za podporu a za peněžní dary, bez kterých by tato akce ne-
proběhla.

V pátek jsme v menším počtu předvedli menší představení pro školu
a také proběhlo seznámení s uniformami vojsk.

V sobotu dopoledne se začali sjíždět další vojáci francouzské, ra-
kouské a ruské armády. V tu dobu se konala secvičná na louce za hřbi-
tovem. Po obědě jsem byl mile překvapen, když jsem napočítal 108
vojáků, 13 markytánek, 1 lékaře a přijel i náš generál. Na bitevním poli
zajišťovala pořádný rámus 3 francouzská děla a 1 rakouské. To mělo pre-
miéru, tudíž došlo i ke křtění šampusem.

Už během průvodu obcí nás provázelo špatné počasí, které překazilo
i večerní zábavu.

Tuto akci bych chtěl zorganizovat i v roce 2010. Doufám, že účast
bude na stejné úrovni a počasí bude vlídnější. Ivo Kraus

NAPOLEONSKÉ DNY V OTNICÍCH
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23. března 2008 - 9. VÝSTAVA VÍN - Tuto tradiční akci navštívili zastupitelé z družební vesnice z rakouského Rabensburgu.

Letošní výstava zahrádkářů
Kdo chce své oči potěšit
výstavu v Otnicích musí navštívit
Opravdu bylo se na co dívat a hlavně nakupovat. Nejkrás-

nějším oddělením byly pokojové květiny ze zahradnictví 
Tuřany, zajištěné a dovezené paní Jiřinou Havelkovou. Vzácné
rostliny se nabízely ke koupi a ke zkrášlení našich bytů a domů.
Kupující si dělali radost sobě i svým blízkým. 

Velký výběr balkónových květin a sazenic paní Jitky Hroz-
kové byl velmi pestrý a bohatý. A co teprve sazenice pana Kvě-
toslava Brtníka. Na co si kdo vzpomněl, to tam bylo, také
vitamíny – chutný hlávkový salát. 

Ostatní prodávající nezůstali v ničem pozadu. Manželé Kne-
slovi z Vážan se svými kaktusy, pan Hejtmánek s dřevinami,
skalničky manželů Bojanovských z Olšan, pan Ing. Dvořák 
s listnáči a dřevinami. 

Samozřejmě zástupci prodejny PRONACHEM z Bošovic.
Radili a nabízeli zeminy, postřiky a hnojiva všeho druhu

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
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a mnoho dalšího zboží. Keramika z Vysočiny
byla okrasná i užitková. Aromatické čaje, výběr
speciální kávy a prvky zdravé výživy paní Ga-
briely Vrátníkové nenechaly nikoho bez po-
všimnutí. Roztomilé tvary perníčků paní
Hradské byly pro potěchu i dobré pochutnání
dětem. Krémy na ruce a léčivé masti byly do-
poručovány po práci na záhonech. Řezané kvě-
tiny a upomínkové předměty paní Ivany Černé
byly vhodným dárkem k Svátku matek. Zají-
mavé byly masožravé rostliny pan učitele
Mgr. Jana Nováka. Před školou se děti vyřádily
ve skákacím hradu. Proutěné a košíkářské zboží
bylo také žádané a potřebné i zahradní nábytek
a chutné oplatky. 

Velkým zážitkem pro malé návštěvníky bylo
tradiční „kolo štěstí“ se svými sladkými vý-
hrami, ale také dospělí si rádi zahráli o nějakou
cenu. Zlatým bodem bylo vzorné občerstvení
paní Leony Levákové a jejího kolektivu a vý-
borné trubičky paní Marcely Smolkové. 

Prodejní výstavu zpestřilo aranžování květin
pana Jaromíra Kokeše mistra naší republiky
a současného vítěze Děčínské kotvy, konané
dne 15. března 2008. Naše zahrádkářsky také
aranžovaly, a to květiny přinesené ze zahrádek
a lovčické členky natrhaly v lese konvalinky.
Velmi vkusně doplňovaly krásné výšivky paní
Marcely Drabálkové a její dcery Hany. 

Na sále ZŠ byla uspořádána výstava výtvar-
ných prací žáků, která byla velmi zajímavá
a zdařilá. 

Po skončení výstavy nastoupili členi a členky
k úklidovým pracím. Sehraný kolektiv v krát-
kém čase uvedl vše do vzorného pořádku.

Antonie Bočková

Rok utekl jako voda a v sobotu
sedmého června opět proběhlo rybářské
klání. Přihlásit se mohli všechny děti do
15 let, které vlastní nebo si sehnaly ry-
bářské nádobíčko. Celkem se sešlo 
19 závodníků odhodlaných chytit co nej-
více ryb.

Osmá hodina vše odstartovala. Někte-
rým ryby přály, ale byli zde i zklamaní
rybáři, kteří sice pilně nahazovali a hle-
děli do vody, ale ryba se neukázala. Dva-
náctou hodinou byl odpískán konec
a všichni nedočkavě čekali na vítěze.

Jako už dva roky po sobě opět vyhrála Tereza Pospíšilová
z Bošovic, která svedla boj i s největší rybou tohoto dne ka-
prem 42 cm. Na 2. místě skončil Vojtěch Konečný a 3. místo
vybojoval malý rybář Marek Menoušek. Všichni závodníci si
odnesli diplom a věcnou cenu.

Dětské
rybářské
závody

U vody pořádně vyhládne a tak dobře opečený párek určitě
všem chutnal. Sluníčko hřálo a někteří už to nevydrželi, oku-
sili vodu a hledali nějakou rybu v bahně. Takže rybáři „Petrův
zdar!“ zase příště.

Josef Vojáček, Rybářské sdružení Otnice

Rybářské závody pro děti do 15 let, které se uskutečnily 7. června 2008 na rybníku.
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Jak to „chodí“ v Klubu u Sluníčka?
Klub u Sluníčka je cvičení rodičů s dětmi ve věku od 4 mě-

síců do 1 roku. Koná se každé úterý od 9 do 12 hodin v pro-
storách SADu. Scházíme se už 3 měsíce, za tu dobu děti
udělaly velký pokrok. Nebojí se, z „ležáků“ jsou lezci nebo
chodci, reagují na známé říkanky a písničky a když uvidí naše
Sluníčko - hračku, která je vždy na uvítanou pohladí - rozzáří
se jim radostí očička. Určitě je pro ně pozitivní, že si zvykají
na jiné než domácí prostředí, poznávají nové kamarády a učí se
mezi kamarády pohybovat a komunikovat s nimi. Maminky
mají možnost alespoň na chvilku vypustit starosti z hlavy a od-
reagovat se zpěvem a cvičením s dětmi. Často si také před-
áváme rady a zkušenosti z oblasti výživy, vaření a výchovy
dětí. S většinou maminek se potkáváme i na plavání, což je také
velmi příjemné. Pokud chcete, přijďte a vyzkoušejte si to i se
svými dětmi. Stojí to za to. Marta Rosendorfová

Taneční v Otnicích
Přípravy na podzimní Taneční kurz v Otnicích pokra-

čují. Jisté je, že kurz povedou lektoři z Tanečního klubu
Orel Telnice. Kurz proběhne v deseti lekcích 1x týdně 2 ho-
diny od 20 hodin do 22 hodin v sále Dělnického domu. Kon-
krétní den v týdnu zatím není stanoven, lektoři nyní plánují
a dolaďují rozvrh na další školní rok.

Zahájení kurzu bude přibližně v první polovině října
2008, ukončení do poloviny prosince 2008. Přihlašují se celé
páry všech věkových kategorií. Při účasti 10 párů bude
cena kurzu 500,- Kč na účastníka. Termín informační
schůzky i termín první lekce bude včas vyhlášen.

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje
další sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst
svazku. Akce bude probí-
hat po dobu letních prázd-
nin, ukončena bude 31. 8.
2008 předáním průkazek
s uvedením jména a otiš-
těním 27 razítek z jednot-
livých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu. 

Srdečně vás jménem celého DSO Ždánický les a Politaví
zve Jaroslav Šimandl, předseda

K této akci se připojuje i Občanské sdružení Otnický SAD
a vyhlašuje pro všechny otnické děti do 18 let mírnější pra-
vidla. Kdo odevzdá do 5. 9. 2008 do centra volného času prů-
kazku s nejméně 14 razítky dostane malý dárek. (Průkazky si
můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo v Průmyslovém
zboží Holub.) Pěkné prázdniny na kole přeje

Občanské sdružení Otnický SAD

Často mé kroky vedou na hřbitov. Dospělých potkávám málo,
zato dětí školou povinných se v prostorách za hřbitovní zdí vy-
skytuje dost. Jednak zkoušejí slast ze zapálené cigarety a za
druhé mají pocit, že je nikdo nesleduje. Mne však zaujala jiná
situace. Sklep a vchod do něj trčící na bývalé zahradě Cardů
ožívá. V podvečer mizí v jeho útrobách děti opět školou po-
vinné. Nahlédla jsem dovnitř. Prostor ne právě vábný. Opodál
stojících chlapců jsem se zeptala, co tam jejich vrstevníci chodí
dělat. S úsměvem odpověděli, že píchat. Nerozuměla jsem
dobře a znovu jsem se zeptala, co čichat? Pobaveně opět od-
pověděli, že píchat. Docela mne toto sdělení znejistilo a záro-
veň se ptám: Ví rodiče, kde a s s kým se jejich děti pohybují?
Situace se mi jeví jako velmi vážná. Ludmila Kaloudová

Postřeh denní reality

Výletní místo Jalový dvůr v pátek odpoledne 6. června pat-
řilo indiánské výpravě. Děti ze speciální mateřské i základní
školy při LILA domově v Otnicích a žáci školní družiny při ZŠ
v Dambořicích spolupracují již
několik let. Tato akce byla vy-
vrcholením letošního celoročního
snažení. V krásném prostředí lesa
děti plnily jednotlivé sportovní disciplíny, malovaly indiánské
masky, jezdily na koních, hrály si… V podvečer při písních za
doprovodu kytary poseděly společně u ohně, naplnily bříška
a pak se vydaly na zpáteční cestu. Akce pokračovala společ-
nými hrami a spaním dětí v tělocvičně LILA domova. Roz-
loučily jsme se až ráno a zářící oči dětí nás přesvědčily o tom,
že se akce vydařila. Papcunová, Kroutilová

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 32 - červen 2008

Občanské sdružení Otnický SAD − spolek aktivních dětí

Indiánské
odpoledne
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Honila nás moudrost,
ale my byli rychlejší!

OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 32 - červen 2008

Absolventi devátých tříd
9. A
Čermák Filip Mechanik elektronik
Dobrovolný Tomáš Kuchař
Dvořák Radim Strojnictví – poč. syst. CNC
Fortelný Michal Kuchař
Chrást Lukáš Zedník
Kaňa Václav Mechanik instalatér.

a elektrotech. zařízení a budov
Kolařík David Strojírenství – progr. CNC
Kopecký Stanislav Autoelektrikář
Kopl Karel Mechanik instalatér.

a elektrotech. zařízení a budov
Kovář Filip Obchodně podnikatel. činnost
Masař David Gymnázium sportovní
Benušová Eva Gymnázium
Boušková Denisa Bezpečnostně právní činnost
Čermáková Veronika Obchodní akademie
Hložková Dominika Zdravotní asistent
Jadrná Denisa Gymnázium
Krausová Sabina Kuchařka
Krejzlová Klára Obchodně podnikatel. činnost
Kulhánková Nikola Gymnázium
Navrátilová Diana Kosmetička
Polášková Ivana Zdravotní asistent

9. B
Kulhánek Michal Obchodník
Maršálek Michal Strojírenství – počítačová grafika
Mészáros Patrik Autotronik
Němec Lubomír Automechanik
Nový Petr Mechanik elektr. zařízení
Ondra Lukáš Informační technologie
Schmied Michal Strojírenství – počítačová grafika
Smolka Ivo Zámečník
Svoboda Josef Truhlář
Kropáčková Hana Gymnázium
Nováková Eliška Zahradnictví
Rolková Dominika Zdravotní lyceum
Staňová Michaela Prodavačka
Stojanová Barbora Ekologie a ochrana
Svíbová Tereza Gymnázium
Urbanová Dagmar Obchodně podnikatelská činnost
Valiánová Nikola Gymnázium
Voráčová Zdeňka Zdravotní asistent

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
LÁSKA KE ŠKOLE JE VĚČNÁ!

KECÁM!!!



7. 5. 2008 bylo v naší škole na druhém stupni pramálo dětí.
Většina sedmáků, osmáků i deváťáků se totiž balila na pozná-
vací výlet do Paříže. Po dni stráveném nad otevřeným kufrem
jsme se všichni ve zdraví sešli
před budovou školy, kde če-
kaly autobusy na povel: „Je-
demeeeé !!!“ Ten zazněl
kolem 15. hodiny odpolední.
Cesta byla strastiplná, ale ve-
selá :-) Už u sousedů v Újezdě jsme začali vykrmovat řízečky
od maminek z domova. Moc jsme toho nenaspali, neboť ně-
kteří aktivní žáci ne a ne zmlknout.

Už v brzkém ránu jsme rozlepovali ospalé oči. Naše zraky se
otočily směrem k nebi – ano, stála tam ONA. Koukali jsme na
vrchol Eiffelovky. Vystáli jsme si dlouhou frontu mezi pilíři
věže a pak hurá výtahem nahoru. Výhled byl nádherný a stál za
všechna eura utracená za vstup. Spousta z nás už kapesné 
utratila i za modely Eiffelovy věže, tři kusy za jedno euro – ne-
kupte to! Zvláště, když je prodávali takzvaní ESSCULKA-
DASSI ...zkrátka černoši, co se vnucují se svými úúúúžasnými
kýči (něco jako naši „ťamani“). 

Vydali jsme se na prohlídku města. Bohužel pěšky :-) Díky
bohu, že jsme neměli tachometry, ani nechci vědět, kolik kilo-
metrů jsme nachodili. Viděli jsme pařížské parky plné opalují-
cích se líbajících se párů, invalidovnu, Vítězný oblouk,
univerzitu Sorbonna (něco jako Harward Otnice ;)), chrám
Notre Dame, nadchly nás monumentální honosné kašny v ne-
určeném uměleckém slohu a pařížská architektura vůbec. Celé
město bylo čisté, neponičené, krásné. 

Navečer jsme přijeli za metropoli do našeho hotelu jménem
F1. Byli jsme strašeni, že jsou zde velmi neúchvatné malé po-
koje a divné chemické toalety. Nás ale nadchly. Pokojíčky se
otvíraly na digitální kódy, což pro nás Čechy znamenalo uchva-
cující luxus :-) Den jsme zabalili až druhý den nad ránem, je-
likož někteří z nás s napětím sledovali francouzský
psychologický horor na místním TV kanále, máte pravdu, ne-
rozuměli jsme ani slovo, co už - ve zmiňovaném filmu se ne-
mluvilo, jen sem tam zazněl smrtící výkřik.

V brzkých hodinách jsme byli donuceni vytáhnout své na-
chozené nožky z vyhřátých pařížských postelí a vyrazit na sní-
dani. Celé naše stravování probíhalo systémem vaření
a kuchtění jídel na parkovišti u autobusu, buďto na grilu nebo
ve velkém hrnci na vařiči. 

Páteční den jsme se vozili po městě autobusem. Mířili jsme
totiž k zámku Versailles. Zde jsme jako „děti“ měli vstup
zdarma, a tak rychle vběhli dovnitř. Prohlédli jsme si zdejší
umělecké skvosty a ještě rychleji zmizeli ven – do zámeckých
zahrad, jenž byly pastvou pro oko. Asi nemusím popisovat
krásnou flóru, kterou jsme zde viděli, neboť je známá z fotek
a obrázků. Kluci si užili i plavbu na lodičce na místním jezírku
myslím za 10 euro:)), díky čemuž došli pozdě na smluvený sraz
a bylo jim nadáno od učitelů.

Nasměrovali jsme si to k Museé de Louvre, rovnou do dru-
hého patra k ostře střežené Monče Líze, jak slavné dílo Da Vin-
ciho nazval p.uč. Novák, jemuž patří největší dík za tento
úžasný výlet. Poté jsme šli relaxovat do zdejšího Sluncem roz-
páleného parku. A že byl rozpálený opravdu řádně! Museli
jsme se zchladit. Jak jinak než nechat se smočit vodotrysky
nebo polévat se studenou vodou z kašny, jako správní Češi, dě-
lali jsme ostudu a šplíchali všude kolem. Dokonce si nás Fran-
couzi fotili při vodním střetu jako nějakou atrakci. Ale pššt...

Procházeli jsme zbylé části města. Neopomněli jsme na mo-
derní čtvrt La Defénse, která se pyšní mrakodrapy a novodobou

Archou, stavbou ve tvaru židle bez opěradla. Zde jsme navští-
vili obchodní dům, pokoupili jsme národní vína, piva a sýry
pro své rodiče a dokonce potkali demonstraci. Za čí práva bo-
jovali nevíme :)) 

Navštívili jsme uličku umělců, která je kousek dál za chrá-
mem Soucre Care, kde se nám moc líbilo, neboť zde vystupo-
vali pouliční fotbalističtí akrobaté. V umělecké uličce bylo
příjemně. Malíři zde kreslili portréty za 15 až 50 „éček“. Mys-
lím, že pár děvčat se nechalo zvěčnit. Za tu nižší cenu, tudíž po-
doba žádná sláva. Pomalým tempem jsme se doplazili až k řece
Seině. Už se začalo stmívat.

Opět na parkovišti v obrovském hrnci topily se už v horké
vodě výborné ovocné knedlíky neboli pěry. Nasyceni jsme se
vydali na loď, na noční projížďku po Seině. To byla opravdu
nádhera! Vidět v černé tmě rozsvěcovat Eiffelovu věž, pozoro-
vat jak se v šeru třpytí a odráží na vodní hladině, ten pohled
nelze zapomenout. I Francouzi si užívali svůj volný večer.

Plni dojmů a krásných zážitků jsme se v sobotním pozdním
večeru vydali směr Česká republika, né, že bychom nebyli
vlastenci, ale země vína a sýrů nás totálně dostala. Snad ni-
komu se domů nechtělo. 

Po nedělním obědě jsme všichni opět ve zdraví, i když přes
menší nehodu – bílého – autobusu stanuli v Otnicích. Děku-
jeme všem, co zrealizovali tento perfektní několikadenní výlet
a doufáme, že i další ročníky čekají takové zážitky třeba v jiné
evropské či světové metropoli. Všem ÚČASTNÍKŮM 
ZÁJEZDU zdar! Ess culka Dass NEZAPOMEŇME...

Nikola Valiánová
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Sportovní kukátko
Zvu Vás na procházku po sportovních akcích, které se ko-

naly v posledních třech měsících u nás ve škole nebo jsme za
nimi cestovali po celém Jihomoravském kraji. Začnu fotbalo-

vým turnajem Coca Cola Školský pohár, kde
naše ambice byly docela veliké. Rozhodně jsme
věřili v postup do dalšího kola. Ve čtvrtek 16. 4.
se do Otnic sjela družstva ze ZŠ Těšany
a z Brna: ZŠ Husova a ZŠ Kotlářská. Vlastně
hned v prvním utkání se ZŠ Kotlářská zhasly
naše postupové naděje. V poločase jsme sice
ještě vedli 2:1, ale pak se karta obrátila a naši
soupeři nejenom že vyrovnali, ale skóre otočili
a vyhráli 5:2. Pro naše hráče to byl velký šok.
Přesto nehodili flintu do žita a snažili se dobře
odehrát další utkání. Jak ZŠ Husovu, tak ZŠ Tě-
šany výrazně porazili. Museli tak čekat na za-
váhání soupeře. Ten však chybu neudělal, a tak
jsme zůstali před branami postupu do dalšího
kola. 

O to víc se chlapcům dařilo v dalších soutě-
žích. Rozhodně je musím pochválit za to, jak se
vyrovnali s nástrahami volejbalové hry.

V Brněnské volejbalové lize se nakonec probojovali až do fi-
nále, které se konalo v Městské hale míčových her na Vodové
ulici. 

Zážitkem pro naše žáky bylo už to, že si v takové hale mohli
zahrát volejbal a to, že nakoukli i do nové haly, kde se odehrá-
vají i mezistátní utkání ve volejbalu, basketbalu, florbalu a dal-

ších sportovních hrách. S tím, že ve finálovém
turnaji nevyhráli ani jedno utkání, jsme se smí-
řili. Vždyť jednotlivá družstva byla poskládaná
z hráčů vyspělých brněnských volejbalových
celků a u nás závodně hraje volejbal (a velice
dobře) pouze David Masař. Zkušenosti nasbí-
rané v Brněnské volejbalové lize chlapci velmi
dobře zúročili v okresním finále ve volejbalu ve
Vyškově. Tam skončili na krásném druhém
místě, když první místo prohráli po boji 1:2.
Takže musím poděkovat Tomáši Dobrovol-
nému, Filipu Kovářovi, Michalu Dufkovi 
a Michaelu Špunarovi, Lukáši Ondrovi, Mi-
chalu Kulhánkovi, Zdeňku Rafajovi, Radimu
Dvořákovi a v neposlední řadě již zmiňovanému
Davidu Masařovi.

Dále chlapci skončili „na bedně“ v okresním
finále malé kopané, která se konala v Bučovi-
cích. Ani tam neprodali svou kůži lacino a na-
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vázali tak na stejně úspěšný postupový turnaj, který se hrál na
podzim. 

20. 5. se naši páťáci zúčastnili v Bučovicích 1. ročníku ce-
lostátní florbalové soutěže Jaga oxygen cup pořádané k příle-
žitosti Mistrovství světa ve florbalu, které se bude konat
v prosinci 2008 v Praze a Ostravě. I když nemáme ani v nej-
menším srovnatelné podmínky s trénování této
hry s ostatními zúčastněnými družstvy, bojovali
naši žáci ze všech sil, aby se jim minimálně vy-
rovnali a některé z nich předčili. Pravdou je, že
jsme skočili na 4. místě z pěti zúčastněných
družstev, ale je třeba podotknout, že družstva na
druhém až čtvrtém místě měla stejný počet bodů
a rozhodoval poměr vstřelených branek a ten
jsme měli, bohužel, nejhorší. Z mého pohledu
by našim páťákům podle výkonu slušelo místo
třetí.

A už se pomalu blížíme k atletickým soutě-
žím. Letos jsme s chlapci absolvovali soutěž
v Atletickém čtyřboji. Soutěží tu pětičlenná
družstva, kdy každý ze členů družstva se vzdá-
leně podobá Romanu Šebrlemu. Musí se totiž
popasovat se čtyřmi rozdílnými disciplínami.
A to je velice obtížné. Každý tedy absolvuje běh
na 60 m a běh na 1 000 m a pak volí mezi
hodem kriketovým míčkem anebo vrhem koulí
a skokem vysokým a dalekým. Našim čtyřboja-
řům se dařilo se střídavými úspěchy. Filip Kovář
si vedl nad očekávání dobře ve vrhu koulí, kde
se vrhem 12,03 téměř vyrovnal závodníkům,
kteří atletiku trénují. Velice pěkný výsledek se
povedl Tomáši Dobrovolnému, který ve skoku
vysokém překonal laťku ve výšce 156 cm
a Petru Fialovi, který hodil kriketovým míčkem
slušných 53,62 m. Pro srovnání zatímco závod-
níci ve vrhu koulí nevrhli dál než 12,50 m, nej-
lepší výškař skočil 188 cm a nejlepším hod
kriketovým míčkem měřil 87,16 m. Stejně je ale
třeba před některými chlapci smeknout. Týká se
to hlavně Filipa Kováře a Tomáše Dobrovol-
ného, bez kterých by se žádná soutěž neobešla
a kteří jsou v naší škole nejvšestrannějšími a ve-
lice talentovanými sportovci. O to víc mě

mrzelo, že se s námi nemohli pro fotbalové zaneprázd-
nění zúčastnit Otnického bločku.

Ten proběhl v sobotu 24. 5. na tenisových kurtech.
Do turnaje se přihlásilo 20 volejbalových nadšenců,
kteří byli rozlosováni do 4 družstev. Pátým družstvem
bylo naše školní družstvo doplněné mnou a mým man-
želem. 

Bohužel, při absenci některých stálých opor školního
družstva, bylo od počátku jasné, že dospělým nemů-
žeme dost dobře konkurovat. Ale naši maximální snahu
protihráči ocenili vstřícným způsobem. Svou hru při-
způsobili té naší, a tak si zahrála obě družstva. Nakonec
se nám podařil husarský kousek a v posledním utkání
jsme se vybičovali k obětavému výkonu na hranici
svých možností a jedno družstvo „dospěláků“ se nám
podařilo porazit. Mohli jsme se tedy radovat z krásného
4. místa v turnaji.

Na závěr musím poděkovat všem žákům, kteří se na
hřišti o tento úspěch zasloužili: Denise Bouškové, Ra-
dimu Dvořákovi, Zdeňku Rafajovi, Michalu Dufkovi
a v neposlední řadě Michalu Špunarovi, který na hřišti

vynikl svou pohyblivostí a obětavostí.
Dovolte mi, prosím, abych popřála všem školním sportov-

cům krásné prázdniny plné sportu a těm, se kterými se po
prázdninách už ve škole nepotkám, v životě mnoho úspěchů
a nejenom sportovních.
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Exkurze do Kostelan nad Moravou
Již druhým rokem se malí žáci naší školy zapojili do sběru

vršků z pet lahví. Přivítali jsme proto nabídku paní Dagmar
Kovaříkové, podívat se do závodu, kde se tento odpad recy-
kluje. Jedno květnové pondělí nasedli žáci 1. – 3. třídy do při-
praveného autobusu, starší kluci nám pomohli naložit pytle
s nasbíranými vršky (vezli jsme necelých 360 kg) a vyjeli jsme
směr Kostelany nad Moravou.

Přivítáni jsme byli milou paní, která nás provedla malým zá-
vodem. Jinak velmi hlučná recyklační linka nebyla zrovna ten
den v provozu, ale alespoň tam byl klid a mohli jsme si všechny
stroje prohlédnout pěkně z blízka. Firma PURUPLAST recy-
kluje různé druhy plastů. Nejdříve se vše roztřídí a rozemele na
drtě. Firma z nich vyrábí zatravňovaní tvárnice pro zpevňování
ploch a komposter na výrobu humusu.

Děti měly pár zvídavých dotazů, ale nejvíce je stejně zaujalo
malé koťátko, které úzkostlivě hledalo svoji kočičí maminku. Je
však dobře, že si děti uvědomují, jak důležité je třídění odpadu.
Druhý den opět začaly nosit do školy pytlíky s vršky.

Poděkovat musíme také našim spoluobčanům zapojeným do
sběru a samozřejmě dětské organizaci SAD, která s nápadem
přišla a vše zařizuje. L. Vojáčková, H. Veselá

Projekt: Moje obec
V předmětu Výchova k občanství jsme celé čtvrtletí zpraco-

vávali projekt „Moje obec“. V jednotlivých skupinách jsme za-
pisovali informace o obcích, ve kterých bydlíme. Zjišťovali
jsme historii, četli si pověsti, vyhledávali nejen historické pa-
mátky, ale i současnou vybavenost našich obcí. Jedním z úkolů
bylo zjistit složení zastupitelstva a co všechno musí řešit sta-
rosta obce.

Dne 23. 5. nám, neboli 6. A, paní učitelka Čermáková ozná-
mila, že někdo z nás půjde za panem starostou, Pavlem Proko-
pem, a stráví s ním celý pracovní den. Tak se prý nejlépe
dozvíme, co má na starosti.

V naším třídně spolužáci vybrali mě, za druhou třídu šel Ja-
roslav Bubla. Přesně za týden jsme se k němu vydali já i Jarek.
Moc jsme se těšili, ale nevěděli jsme, co tam budeme dělat. 

Když jsme se dostali do budovy radnice, pozdravili jsme paní
Lattebergovou, která nás poslala přímo za panem Prokopem.
On nás přijal a ihned nám nabídl nějaké to pohoštění. Dobrý
začátek. Potom jsme se ptali na všechno. On nám ochotně od-
povídal. 

Potom jsme odešli z radnice a šli se podívat na přestupní ter-
minál ve středu obce. Jakmile jsme se vrátili zpět, paní místo-
starostka nám oznámila, že nám firma Jass nabízí kamenitou
půdu, ale pan Prokop ji odmítl, protože v ní bylo příliš kamení.
Taky přijela jedna paní na OÚ a předala panu Prokopovi
smlouvu o koupi nové sekačky, která je uchycena na traktoru.
Šli jsme ji tedy převzít a zkontrolovat. 

Po domluvě nás pan starosta vzal na nový rybník na Pančavě,
jenž se teprve zhotovuje. Poté jsme přijeli na obecní úřad, bylo
už 12 hodin, a tak nám pan starosta řekl: ,,Tak kluci, máte
padla!“

My jsme se s ním rozloučili, poděkovali a šli jsme do školy
na oběd a na poslední hodinu. 

Oběma se to moc líbilo. Byli jsme spokojeni, ale hlavně
víme, co obnáší práce starosty. Teď to musím ale vše povědět
svým spolužákům a paní učitelce.

Michal Špunar žák 6. A

Zdravotnická soutěž
Již od páté třídy se pod vedením paní učitelky Čermákové

věnujeme zdravotnickému kroužku. Po absolvování každého
roku vyjíždíme do Vyškova na okresní Soutěž mladých zdra-
votníků. Každý rok jsme se umisťovali více než dobře a některé
hlídky se dostali i do krajského kola. 

Nám se to podařilo letos. Když jsme soutěž skončili pouze
s jedním trestným bodem, a z úst pořadatelky závodu zaznělo,
že první je Základní škola Otnice A, slovem radost ani nemů-
žeme vyjádřit naše pocity. Konečně jsme se dostali do kraj-
ského kola, které rozhodně nebylo procházkou růžovým
sadem. Čekalo nás něco neznámého, protože se tam mohlo ob-
jevit úplně vše, každé zranění i jakýkoliv stav ohrožující život. 

Potom co jsme si vylosovali číslo jedna, jsme se hned jako
první vydali na trať v sestavě Barbara Stojanová, Hana Kro-
páčková, David Kolařík, Veronika Čermáková a Tereza Sví-
bová. Čekalo nás celkem pět stanovišť, kde jsme museli rychle
vyřešit jednotlivé situace. Naše postupy přísným okem hodno-
tili profesionální záchranáři, kteří nám nic neodpouštěli. Si-
mulace některých zranění a stav pacienta byla tak dokonalá, že
se dala srovnat s reálnou situací, např. dopravní nehoda. Po
prvním stanovišti nám sebevědomí trošku kleslo, ale pak se to
zlepšilo a my dokončili závod s pocitem očekávání. 

Potom už nás čekaly jen samé příjemné věci jako třeba oběd
a vyhlášení výsledků. Ze čtrnácti nejlepších družstev v kraji
jsme skončili na krásném šestém místě, což je určitě úspěch
a i paní učitelka z nás měla velkou radost. 

My však máme dobrý pocit z toho, že když najdeme na ulici
zraněného, budeme vědět, jak mu pomoci a správně zajistit
první pomoc, což je určitě důležitější než nějaká trofej a první
místo. Hana Kropáčková 9. B
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Začátkem dubna nám, oddílu kulečníku, skončila
druhá soutěžní sezóna v novém prostředí, v malém
sále Dělnického domu. Myslím, že jsme již dosta-
tečně přesvědčili jak Sokoly z jiných oddílů, tak lidi,
kteří o nás pochybovali, že budeme přínosem pro
sportovní činnost v Otnicích.

Když shrnu naše celoroční snažení, musím kon-
statovat, že bylo úspěšnější, než jsme sami čekali.
Největším úspěchem bylo vítězstvím našeho
A družstva v první třídě a tím i postup do druhé ligy.
Dalším úspěšným počinem byly přebory Jihomo-
ravského kraje pro špičkové hráče oblasti. Ti byli
tak spokojeni prostředím a organizací soutěží, že do-
poručili vedení ČMBS, aby nám přidělilo pořádání
mistrovství republiky v nejnáročnější kulečníkové
disciplině – trojbandu, které se také uskutečnilo,
i díky pochopení a vstřícnosti vedení obce.

Sestup našeho B družstva z druhé do třetí třídy by
se mohl zdát neúspěchem, ale vzhledem k nedos-
tatku většího počtu hráčů vyšší výkonnosti jsme
tento vývoj předpokládali. Pokud jde o C družstvo,
které skončilo ve čtvrté třídě na posledním místě, je
to především líheň mladých talentů, které jsou naší
nadějí do budoucnosti, jak jsem se už zmiňoval
v dřívějších článcích.

Mistrovství České republiky se konalo v Dělnic-
kém domě 18. až 20. dubna. Byl nám k dispozici
i velký sál, kde byly na pódiu umístěny tři obra-
zovky, na které se promítala jednotlivá utkání, z kaž-
dého stolu zvlášť, pro diváky, kteří nesledovali
zápasy přímo v kulečníkovém sále. Pro velký počet
přihlášených  (36 hráčů) proběhla kvalifikace
v pátek a v sobotu současně i v Žarošicích. Vyřazo-
vací a finalové boje se již přesunuly pouze do Otnic.
Mistrem republiky se stal Štěpán Kohout z Haví-
řova, druhý byl Jan Hudák z Jablonce a třetí skončil
loňský mistr ČR Ivo Gazdoš, který však vytvořil
nový rekord mistrovství generálním průměrem
1,910 karambolů.

Nejen hráči, ale i předseda ČMBS byli přímo nad-
šeni prostředím, organizací i výkony rozhodčích.
Pravděpodobně to nebyla poslední celorepubliková
kulečníková akce, která se v Otnicích konala. Zá-
znam z mistrovství můžete sledovat na infokanálu
obecního úřadu. Další podrobnosti můžete vyhledat
na www.ekulecnik.cz.

Ještě musím zmínit velký úspěch našeho hráče Ji-
řího Ocáska, který 3. května v Ústí n/L na Mistrov-
ství České republiky ve volné hře na velkém stole
vybojoval třetí místo. Dalším úspěchem bylo vítěz-
ství našehoho hráče Ing. Pavla Hrbka na oblastním
přeboru, který se konal v našem klubu 10. 5. 2008. 

Myslím, že pod křídly Sokola jsme vyrostli v do-
cela slušného dravečka, který Sokolu ani Otnicím
určitě nedělá ostudu. Zdeněk Procházka

SPORTOVNÍ OKÉNKO
DVA ROKY POD KŘÍDLY
OTNICKÝCH SOKOLŮ
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V pátek 30. května 2008 uspořádali volejbalisté TJ Sokol
Otnice sportovní odpoledne pro děti k jejich svátku.
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Fotbal v Otnicích
Rok se sešel z rokem a je tu opět konec

sezóny a čas na hodnocení. Sezóna 2007-
2008 byla jiná než ty předešlé. Nová soutěž
pro A tým, nová skupina pro dorost, žáci po
odchodu 5 hráčů základní sestavy a nakonec
přípravka úplně poprvé v soutěži.

Každý se s tím vyrovnal po svém.
A mužstvo v 1. B třídě po dlouhých le-

tech. Konečné umístění snad ani není důle-
žité, nemáme záchranářské starosti, ale
možná jsme všichni čekali víc. Ke světlým
momentům se určitě zařadí podzimní dra-
matické vítězství nad Újezdem nebo vysoká
porážka Němčan na jaře. Na co asi budeme
chtít rychle zapomenout je výprask v Šara-
ticích.

Dorostu se sezóna povedla o poznání
hůře. Generační výměna se podepsala na
týmu víc, než jsme si ochotni připustit.
V mužstvu chyběl správný týmový duch
a ochota zabrat jeden za druhého. S blížícím
se koncem soutěže to vypadalo na definitivní
konec dorostu jako takového. Osm hráčů zá-
kladní sestavy končí. Z toho 5 z důvodu věku
a třem dalším se už prostě nechce! Vypadalo
to všelijak, ale nakonec to dobře dopadlo.
Poohlédli jsme se v okolí po posilách a nový
ročník v kraji hrát budeme. Mužstvo bude
poskládané z hráčů jak domácích, tak
i z okolních oddílů. Zajímavé je to, že v Ot-
nicích je jeden z mála dorostů v okolí. Lov-
čičky nic, Milešovice nic, Bošovice konec,
Šaratice konec. Měli bychom si toho vážit,
že u nás mládežnická kopaná funguje.

B tým se do posledních kol rval o postup.
Nakonec to nevyšlo, ale věřím, že příští rok
už nám postup neuteče. Trenérovi se bude
hlásit hned několik posil z dorostu a všichni
věříme, že zkušenosti nasbírané v krajské
soutěži zúročí. Přejme Zdeňkovi Lattenber-
kovi jenom hráče, kteří mají zájem hrát
a o postup se porvat.

Žáci měli opět výbornou sezónu a obavy
z odchodu staršího ročníku se nenaplnily.
Svoji skupinu s přehledem vyhráli a po roce
opět jeli hrát závěrečný turnaj. Ten nezvládli
podle svých představ, ale i prohra je zkuše-
nost. Věřím, že v příštím fotbalovém roce to
dotáhnou do konce.

Přípravka ve své soutěžní premiéře si ne-
vedla vůbec špatně a umístění v tabulce je
na nováčka výborné. Ukázali se kvality ně-
kterých hráčů i hráček. Taková Míša Kašpa-
říková fotbalové geny rozhodně nezapře.
Přípravka by nebyla nebýt trenérů Ladě Pše-
náka a Zdenka Poláška. Jim patří dík za
trpělivost a čas.

Věřím, že ten příští fotbalový rok bude
úspěšnější než letošní. Přejme si, aby tomu
tak bylo. Miloš Ondra
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Dne 24. 5. 2008 proběhlo slavnostní přejmeno-
vání ulice „Polní“ na ulici „U Modrých nosů“.
Nikdo netuší, jak tento název mohl vzniknout, ale
obyvatelům se líbí a jsou ochotni absolvovat i vý-
měnu OP. Po nezbytných přípravách, jako je zame-
tání silnice, krájení cibule a masa na guláš, instalace
cedule, postavení stanu s výčepem atd., začíná
vlastní akce v 16 hodin. Policejní páska dává najevo,
že účastníci akce jsou pouze ti, kdo bydlí a nebo
bydleli na této ulici. Rozsáhlá nástěnka s fotogra-
fiemi připomíná téměř čtyřicetiletou uliční historii.
Iniciátorem oslavy nemohl být nikdo jiný, než Pavel
Milin Muric, který si akci zahájil. Poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě a na zdárném průběhu
oslavy, zejména nástěnkářce Aničce Daňhelkové,
Tomovi Brtníkovi za uvaření guláše, autorům a tvůr-
cům cedule Pepovi a Zdeňkovi Martináskovým,
ženským za upečení buchet a koláčů, Jindřichovi
Kosíkovi, který akci dotoval vynikajícím Müllerem
a dalším a dalším. Výčepním byl nominován exter-
nista Jara Hanus Bajer. S přibývajícím počtem úča-
stníků se úměrně prodlužovala i řada stolů, židlí
i laviček. Sešlo se přes osmdesát dospělých, děti se
nedaly spočítat. Úžasná sešlost lidí všech možných
profesí, všech věkových kategorií. Nejmladším úča-
stníkem byl Minimaxíček Muric, jako nejstarší se
chlubil Pepa Pavlovec. Vyprávění zážitků nebralo
konce a množství veselých příhod by vystačilo na
další tři díly „Slunce, seno…“. Zkrátka pohoda.

Když nastoupil Stanik Smetana s harmonikou a Zdendové Martináskovi
s kytarami, začlo se zpívat, ženský dokonce tančit. Bylo jasné, že akce se
protáhne do pozdních nočních hodin. Tento odhad se ukázal jako značně
podhodnocený, neboť jsme v hojném počtu „vítali Slunce“, potom příchozí
z kostela, poledne, odpoledne a vytrvalci spolu s těmi, co už se prodřímali,
se za časného večera pustili do úklidu. Dík též za úžasné počasí.

„Národ sobě“
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S odstupem pár dnů i na tuto akci s úsměvem vzpomínáme a jistě nebu-
deme čekat celý rok, abychom si jí zopakovali. Jsme totiž dobrá parta 
„U Modrých nosů“ … Zdeněk Martinásek

Reakce na akci od mé spolupracovnice Lenky
Přibylové.

Kolega z práce mě pozval do svého bydliště na
akci nazvanou ,,U MODRÝCH NOSŮ“. Neměla
jsem představu, kam vlastně pojedu, ale musím
uznat, že myšlenka celé akce je úžasná.

Vzhlem k tomu, že bydlím v Brně v panelovém
domě, kde se téměř s ostatními nájemníky neznáme,
byla jsem celou akcí nadšená.

Organizátoři bydlí ve slepé ulici. Tu podle mož-
ností policejní páskou zahradili a vznikla uzavřená
společnost, asi deseti rodinných domků. Teměř 
uprostřed postavili nafukovací obrovský stan, ve
kterém vytvořili „výčep“ a zvolili lidové ceny. Od
tohoto výčepu poskládali stoly, lavičky a židle, které
má většinou každý u domu.

Na začátku ulice mě přivítal nádherný, velmi
vtipný dřevěný poutač. Také veliká nástěnka s fot-
kami lidí z ulice a jejich dětí ještě z doby, kdy si
domky stavěli, byl skvělý nápad.

A jak dopadla samotná akce?
Sešlo se asi 82 lidí a to nepočítám děti. Různě při-

cházeli a odcházeli. Vždy si popovídali, poseděli
a kdo měl čas, určitě rád zůstal. V průběhu odpo-
ledne mi došlo, že se na celé akci podílelo lidí víc,
protože někteří uvařili mimochodem výborný guláš,
jiní upekli úžasné koláče. Byl i hlávkový salát se
špekem. Viděla jsem pana, který donesl i svoje víno
a tak mi celá akce připoměla písničku pana Wericha
„....TEN UDĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
A VŠICHNI DOHROMADY BUDEME MÍT
DOST.“

Večer došlo na kytary a harmoniku a začalo být
ještě veseleji. Je pravda, že se hlasitě zpívalo i tan-
covalo. Bylo jasné, že zábava bude v tomto duchu
pokračovat až do rána. Jaké však bylo mé překva-
pení, když jsem kolem páté ráno odjížděla autem
domů a zdaleka veselí nekončilo. Dokonce jsem se
dozvěděla, že vše pokračovalo i další den a věřím, že
ve velmi přátelské atmosféře.

Bylo to moc prima pozorovat tolik lidí, jak jsou
schopní užít si v pohodě svůj volný čas. Uvědomila
jsem si, že možná ani netuší, jak moc se vzájemně
obohacují. Jaký dárek si předávají. Vždyť dobré
vztahy mezi lidmi jsou největším bohatstvím.



27. června 2008 20 hod.

BOBULE
Nový, velmi úspěšný česko-moravský film. Letní poetická
komedie. Nevině o víně z moravských vinic. Hrají: Lukáš
Langmajer, Kryštof Hádek, Václav Postránecký, Lubomír
Lipský, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová a další. 130 minut.
Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

28. června 2008 20 hod.

VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vy-
vádí jeden průšvih za druhým. Hrají: Emilie Vašáryová, Jiří
Lábus a další. 137 minut.
Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

29. června 2008 20 hod.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Nová česká komedie. Máte pocit, že je vaše rodina praštěná?
Seznamte se s Hanákovými! Hrají: Eva Holubová, Jiří Mádl,
Ivana Chýlková, Marián Labuda a další. 130 minut.
Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

30. června 2008 20 hod.

ÚHEL POHLEDU
Nový americký akční širokoúhlý thriller s titulky. Pravda,
o pokusu odhalit pravdu o atentátu na prezidenta USA z po-
hledu osmi lidí. 130 minut.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

1. července 2008 20 hod.

U MĚ DOBRÝ
Nová česká širokoúhlá filmová komedie, na motivy pohádek
Petra Šabacha podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana
Hřebejka. Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Josef Somr,
Lenka Vlasáková a další. 140 minut.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME

1. srpna 2008 20 hod.

Indián Jones
a Království Křišťálové lebky

6. září 2008 20 hod.

BÁTHORY
Čachtická paní
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Letní filmová přehlídka úspěšných filmů 21. a 22. června 2008

Aloiské HODY
sobota 20 hod. hraje MODUL • neděle 20 hod. hraje Šohajka

28. června 2008

NOHEJBAL
za účasti mužstev z okolí

19. července 2008

Před potokem, za potokem
začátek v 16 hodin na hřišti • kategorie: děti – ženy – muži

Od 20 hodin Letní noc

30. srpna 2008

Turnaj čtyřher v tenise

6. září 2008

Otnický BLOK
volejbalový turnaj

13. září 2008

Turnaj trojic v nohejbale

MODŘÍ NOSY UŽ TO MĚLY,
NÁPLAVY BY TAKÉ CHTĚLY,

USPOŘÁDAT SETKÁNÍ – 
PRO ZVANÝ I NEZVANÝ

A SEZNÁMIT SE S NOVÝMI OBČANY.

NA HŘIŠTI TO BUDE ASI,
JEN ZÁLEŽÍ NA POČASÍ.

Z OBCE NÁS TU UVÍTAJÍ, 
PRÝ OBČANŮ MÁLO MAJÍ.
ZA KAŽDÉHO NOVÉHO,
MOHLI BY DÁT NĚCO DOBRÉHO.

VÍNEČKO ČI SLIVOVICE,
ZČERVENAJÍ NAŠE LÍCE.

VEČER POTOM PŘI MĚSÍČKU
UDĚLÁME ZÁBAVIČKU.

VAŠE NÁPLAVY
KDY TO BUDE DÁME VĚDĚT…
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