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ČÍSLO

OTNICKÝ 
ZPRAVODAJ
ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 33

Pohled 
na lokalitu
„Poltňa“ 
z roku 1952…

… a současný
pohled na nově
budovaný 
rybník 
v této lokalitě.



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU
KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A SENÁTU ČR
Starosta obce Otnice podle § 27 zákona číslo 130/2000 Sb. a podle § 15 odst.
1 zákona číslo 247/1995 Sb., oznamuje: 

1. Volby do Zastupitelstva JMK a Senátu ČR se uskuteční dne 17. října 2006
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 18. října 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je
místní knihovna Otnice v bu-
dově Radnice, ulice Dědina
č. 479.

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství
České republiky (platným
občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR). Ne-
prokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umož-
něno.

4. Každému voliči budou do-
dány hlasovací lístky, nej-
později 3 dny před
zahájením voleb. V den voleb
může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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Tak tentokrát měl zpravodaj „namále“. Krásný teplý podzim inspiroval Otnické
k vycházkám, výletům, činnostem venku, na poli, na zahradě, u domu. Nikomu se do
psaní příspěvků asi moc nechtělo. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že do redakční pošty
nepřišly články, fotografie z činností a akcí zájmových sdružení, spolků a otnických
organizací? Vyjma několika, které si můžete při listování přečíst, prohlédnout. 

Byly hody, konala se sportovní klání. Jeden pořádá to, druhý ono, jeden se účastní
akce sportovní, druhý zase akce kulturní. Je dobře, že je nabídka společenského vy-
žití v obci široká. Je nám však líto, že už se pořadatelé či účastníci o dojmy z reali-
zované akce nepodělí s ostatními právě prostřednictvím čtvrtletníku. Kdo se účastnil,
by zavzpomínal, kdo se neúčastnil, by se možná navnadil na příště. Prezentace akcí
a činností by měla být v zájmu především samotných organizátorů. 

Když přijela před lety hodnotící komise Vesnice roku, kochala se při listování Ot-
nického zpravodaje nad množstvím a různorodostí akcí, které tu probíhají. Pro děti,
pro mládež, pro sportovce. Myslivci, vinaři, zahrádkáři, rybáři, Sokoli… Vybavu-
jeme si článek pořadatelů neckiády - hodnotili před dvěma lety třetí ročník. Znechu-
cení některými připomínkami příchozích konstatovali: „Naposledy. Vzali jste nám
vítr z plachet. Možná někdy příště.“ Kritizovat je snadné. Přiložit ruce k dílu je slo-
žitější. Kdo organizuje, pořádá, zajišťuje, ví, o čem mluvím. 

Až budete mít na jazyku kritiku tohoto čísla zpravodaje, zkuste ji zadržet a zeptat
se sami sebe, co můžete udělat pro jeho vylepšení. Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Nejen slovy organizátorů neckiády konstatujeme: Berete nám vítr z plachet. Pokud
nám včas zašlete postřehy, náměty, příspěvky textové či fotografické, najdete před
Vánocemi zpravodaj ve schránce. Chceme totiž Otnickému zpravodaji zachovat úro-
veň, na jakou jsme jej před třemi lety pozvedly. 

Všem přispěvatelům, díky kterým toto podzimní, opožděné číslo vyšlo, děkujeme. 
Dagmar Kovaříková a Dana Sekaninová
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Vítání jara se světluškami
Tradičně každý rok vítají jaro v Otnicích světlušky. Druhým

rokem pod záštitou Občanského sdružení Otnický SAD. Le-
tošní lampiónový pochod k rybníku se konal ve středu 30.
dubna s názvem Čarodějnický průvod se světluškami. U kap-
ličky, místa srazu, se sešla téměř stovka dětí s dospělým do-
provodem. Některé děti v kostýmech broučků a světlušek, jiné
v čarodějnických hábitech, všechny však s barevnými lampi-
ony či lucerničkami. Každý malý účastník dostal talisman,
který jej před zlými čarodějnicemi chránil. 

Paní kronikářka Ludmila Kaloudová pověděla všem na úvod
několik vět k čarodějnickým zvykům a k filipojakubské noci
v Otnicích. Průvodu vévodila čarodějnice Gerda, kterou vy-
tvořili žáci letošní 6. B místní základní školy. 

U rybníka přivítal světlušky vodník, který ze svého největ-
šího dušičkového hrnku rozdával dětem sladkosti. Na rozděla-
ném ohni pak vzplála zlá Gerda. Mezitím zašlo slunce
a rozsvícený světluškový průvod se vracel směrem ke hřišti.
Zde si malí i velcí opekli špekáčky, občerstvili se, poklábosili
a poté spokojeně odcházeli k domovu.  

Dana Sekaninová

❀✿❀   DEN MATEK ❀✿❀

� �  Do minulého zpravodaje se nevešlo  � �

Vystoupení dětí mateřské školy ke Dni matek v prostorách jídelny základní školy.

Tvořivá dílnička ke Dni matek v Centru volného času Otnický
SAD. Děti vytvořily maminkám dárky - ozdobná prkénka tech-
nikou decoupage.

Předškoláci netrpělivě čekají na začátek vystoupení pro ma-
minky.
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Odstoupení od smlouvy
Přes internet jsem si objednal mobilní telefon, který jsem si

osobně vyzvednul v pobočce prodejce. Platba telefonu proběhla
pomocí úvěru (tzv. 10+1), podpis smlouvy se uskutečnil v pro-
dejně při převzetí smlouvy, na místě jsem uhradil 1. splátku.
Druhý den jsem zjistil, že telefon nesplňuje jeden z parametrů,
které prodejce avizoval ve svém katalogu, navíc není přiložen
český návod. Rád bych tedy od smlouvy odstoupil, je to možné?
A jak je to v tomto případě s úvěrem? Mohu nárokovat vrácení
již zaplacené 1. splátky?

Jestliže po zakoupení výrobku vznikne tzv. rozpor s kupní
smlouvou, tedy že výrobek nemá vlastnosti, které byly prodá-
vajícím popisovány, můžete žádat výměnu výrobku za výro-
bek, který už popisované vlastnosti mít bude. Pokud to nebude
možné, můžete žádat odstoupení od smlouvy. Dále zákon o ně-
kterých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru stanoví
v § 8, že jestliže spotřebitelský úvěr poskytuje dodavatel a spo-
třebitel odstoupí od smlouvy o dodání zboží, vrátí mu dodava-
tel splacený spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví, že právo na
vrácení spotřebitelského úvěru podle § 8 může spotřebitel pí-
semně uplatnit také u věřitele (tedy pokud je poskytovatel
úvěru odlišná osoba od dodavatele), jestliže spotřebitel uzavře
smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s osobou
jinou, než je dodavatel. Český návod by přiložen být měl, vy-
plývá to ze zákona o ochraně spotřebitele.

Reklamace kapesního počítače 
Koupil jsem si v lednu MDA (kapesní počítač s funkcemi mo-

bilního telefonu).Měl bych tři dotazy: 1. Musí mít tento příst-
roj certifikát(nálepku) od ČTÚ? Mám totiž podezření, že se
jedná o neoficiální dovoz a mohl by to být i důvod k odstoupení
od smlouvy. 2. Asi před měsícem mně přestal fungovat joystick.
Přístroj jsem reklamoval a převzal před cca třemi dny z opravy.
Po příchodu domů jsem zjistil, že není funkční paměťová karta,
část menu je v angličtině, fotoaparát pracuje poruchově (se
žlutým zabarvením) a přístroj je na boční straně trochu poško-
zen. Tyto závady se před opravou nevyskytovaly. Jak mám tuto
věc řešit? 3. Při předávání přístroje do záruční opravy byla
uvedena v zápatí doložka, že souhlasím s prodlouženou lhůtou
záruční opravy. Musím s tím souhlasit? Může být můj nesou-
hlas s touto položkou důvodem nepřijetí reklamace?

1. Přístroj zmíněnou nálepku mít nemusí, povinnost certifi-
kace u ČTÚ byla zrušena cca před 4 lety. Musí mít tzv. pro-
hlášení o shodě CE, které je vydáváno pro celý vnitřní trh EU.
U mobilních telefonů podle našeho názoru není prodej "šedého
dovozu" nijak protiprávní a samo o sobě to důvod k odstou-
pení od smlouvy určitě není. Prodávající prodejem takového
telefonu neporušuje žádný zákon. 2. Prodávající odpovídá
podle § 421 občanského zákoníku za škodu, která byla způso-
bena na věci v době, kdy byla v reklamaci. Je ale třeba z dů-
vodu důkazních možností toto uplatnit co nejdříve po převzetí.
Doporučuji zaslat prodávajícímu doporučený dopis, kde uve-
dete, že dané vady vznikly v době, kdy byla věc v reklamaci
a že tedy požadujete jejich odstranění. Jako důkaz by šel použít
reklamační protokol, na kterém by měly být uvedeny všechny
vady, které věc při uplatnění reklamace měla. Tedy pokud tam
nejsou, dá se předpokládat, že vznikly při reklamaci. 3. Ne-

musíte, prodávající tohle po vás nemůže požadovat a musí při-
jmou reklamaci i bez toho, abyste s tím souhlasil. Pokud se do-
hodnete, tak ano. V případně nepřijetí reklamace doporučuji
stížnost na ČOI.

Reklamace kočárku
Chtěla bych se zeptat na reklamaci kočárku. V zadní části,

kde se dotýká látka konstrukce, nám na dvou místech praskla
látka na potahu a je vidět, že se bude dál potah párat. Je možné
reklamovat tuto vadu? Podle mě je to špatně konstrukčně vy-
řešeno. Ptala jsem se v obchodě, kde jsem kočárek kupovala,
a řekli mi, že už to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla,
že je to používáním. A ještě jeden dotaz, máme v případě re-
klamace právo požadovat náhradní kočárek? 

Závadu samozřejmě reklamujte a pokud stanovisko prodá-
vajícího bude zamítavé, kontaktujte soudního znalce, dohod-
něte si s ním prohlídku kočárku, aby zkontroloval, čím byla
vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena vadou mate-
riálu nebo výroby a nikoliv vaším zaviněním, nechte si vyho-
tovit 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 po-
sudek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u slo-
žitějších případů pochopitelně více. Seznam znalců najdete na
www.justice.cz  nebo u kteréhokoliv soudu. Kočárky posuzuje
rovněž Strojírenský zkušební ústav (http://www.szutest.cz/kon-
takty/). 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 prodejce předem.
Na zapůjčení náhradního kočárku po dobu reklamačního řízení
nárok bohužel nemáte. 

Záruka žárovek do auta 
Chtěla jsem se zeptat na záruční dobu žárovek do auta, pro-

dejce stále tvrdí, že žádná neexistuje.
Záruční doba na žárovky je samozřejmě 2 roky, ovšem nelze

ji zaměňovat s životností, která může být kratší než ony 2 roky.
Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo výroby, nevztahuje
se na běžné opotřebení nebo mechanické poškození. K poško-
zení žárovky může dojít také při závadě v elektroinstalaci vo-
zidla. Toto vše je potřeba vzít při posuzování v úvahu.
V každém případě si nechte v obchodě žárovky vyzkoušet, aby
fungovaly, a ponechejte si pokladní bloček pro případnou re-
klamaci.

Z redakční pošty

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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Finanční poradci a ti druzí
Když se řekne finanční poradce, asi se nám vybaví někdo

u koho jsme si před časem uzavřeli nějakou smlouvu a při tom
nerozlišujeme, zda-li to byl zástupce pojišťovny, stavební spo-
řitelny či jiné společnosti. Asi je to tím, že téměř každý kdo
pracuje ve finančnictví se honosí názvem „finanční poradce“. 

Jak tedy rozlišit skutečného finančního poradce od těch
ostatních?

Prvním a základním předpokladem toho, že jednáte se sku-
tečným finančním poradcem je to, že nepracuje pro jednu, dvě
nebo i tři společnosti, ale že se orientuje na „celém“ finančním
trhu, tzn. že má možnosti porovnání většího množství pojišťo-
ven, bank, stavebních spořitelen, penzijních fondů i investič-
ních společností.

Základní prací finančního poradce je radit (doporučovat) kli-
entovi nejvhodnější řešení jeho potřeb a to na základě správné
analýzy životní situace klienta.Tzn. poradce musí znát příjmy
i výdaje klienta, důkladně se seznámit s jeho dosavadními
smlouvami a celkově se vžít do jeho životní úrovně.

Vzhledem k tomu, že „finanční plán“ (tedy to, co poradce
klientovi doporučí) zabere i sebezkušenějšímu poradci několik
hodin, není možné, aby „poradce“ hned na první schůzce dělal
konečné závěry a něco klientovi doporučoval!

Pokud se tedy setkáte s někým, kdo vám na první schůzce
nabízí nějaký produkt (pojištění apod.), pak se zpravidla jedná
o prodejce, tedy zástupce jedné či dvou společností (třebaže
má na vizitce označení „finanční poradce“), anebo o nedobrého
finančního poradce, který hledí pouze na svůj vlastní prospěch.
Takový „prodejce“ nepotřebuje provádět důkladnou analýzu
vaší životní situace. Postačí mu pár informací – příjem, počet
lidí v rodině, zaměstnání, apod., protože stejně nemůže (neumí)
nenabídnout nic jiného, než co má nachystáno na první
schůzku. I kdyby se jednalo o tak dobrý produkt, který by sku-
tečný poradce nakonec stejně doporučil, je vždy nutné ho „za-
pasovat“ do celkové finanční situace klienta. Protože
i sebelepší produkt (pojištění, stavební spoření, …) se nehodí
pro každého, např. životní pojištění může být pro klienta ne-
vhodné, pokud není nastaveno „přímo na tělo“ (adekvátní po-

jistná ochrana, pojistná doba, různá připojištění, výše poji-
stného a to vždy v souvislosti s ostatními finančními potřebami
klienta), stejně tak stavební spoření nemusí mít současně
všichni členové rodiny, pokud je nezvládnou platit (spořit) 
v ideální výši.

Tímto nechci práci prodejců pojištění či jiných finančních
služeb nikterak znehodnocovat. Pouze poukazuji na skuteč-
nost, že skutečnými finančními poradci je jen malá část ze
všech těch zprostředkovatelů, kteří se označují za „finanční po-
radce nebo konzultanty“. 

A kolik nás bude stát skutečný finanční poradce?
Příjmem poradce mohou být provize ze sjednaných smluv

nebo přímé platby od klienta. Připomeňme si, že v obou pří-
padech by mělo být prvořadým úkolem poradce poskytovat kli-
entovi dobré poradenství, napomáhat mu v naplňováním
vhodně sestaveného plánu a poskytovat mu dlouhodobý servis.
Pokud tomu tak je, může být odvedená práce poradce v obou
variantách stejně kvalitní.

Nejčastěji se můžeme setkat s poradci, kteří jsou placeni pro-
vizemi z uzavřených smluv a od klienta přímo neinkasují pe-
níze za své služby. Tento provizní systém je pro klienta
nejlevnější, ale o to více by si měl klient dávat pozor, zda-li po-
radce (prodejce) jedná v jeho prospěch.

V případě, kdy využijeme služeb placeného poradenství, tzn.
poradci za jeho práci zaplatíme, máme větší pravděpodobnost
kvalitnějšího poradenství. Bohužel existují i společnosti, které
inkasují peníze přímo od klienta a pak i provize za uzavřené
smlouvy. Na kvalitu poradenství to nemusí mít přímý vliv, ale
jedná se jistě o nejdražší variantu poradenství.

Při výběru finančního poradce však nelze jednoznačně do-
poručit tu nebo onu společnost. Práce finančního poradce je
velmi individuální a záleží na přístupu, znalostech, zodpověd-
nosti a etickém chování každého poradce. Proto se v každé spo-
lečnosti najdou dobří, ale i špatní finanční poradci, kteří pouze
prodávají a neradí. Naštěstí se dá říci, že úroveň finančního po-
radenství v ČR neustále roste. Je stále více poradců, kteří si
uvědomují, že pokud chtějí dlouhodobě uspět, musí poskytovat
kvalitní poradenství orientované výhradně na řešení skuteč-
ných potřeb klienta.  Tomáš Kratochvil

Máte doma edici
Chráněná území

České Republiky?
Jižní Morava je jednou z lokalit v naší

zemi, které jsou přímo plná přírodních
bohatství, unikátních rostlinek a živoči-
chů. Ani pro odborníky často není lehké
se ve všech druzích orientovat. Co pak
zbývá nám, laikům, když se chceme po-
učit a projít na mnohdy blízkých a zná-
mých místech. Není jiná možnost než
zamířit na stránky některé z publikací
nebo naučných svazků.

Rád bych vás upozornil v této souvi-
slosti na novou možnost, která se nám
všem naskýtá. Na trh se totiž dostává
edice Chráněná zemí ČR. Podrobně po-
pisuje a dává přehled o všech chráněných
území naší republiky. Poděkování patří
zejména Státnímu fondu životního pro-
středí, díky jehož finanční podpoř se

publikace dostává do prodeje. Proč vy-
zdvihuji zrovna tuto publikaci? Jde o vý-
jimečný projekt hned po mnoha
stránkách. Za první prezentuje jak tex-
tově, tak obrazově chráněnou přírodu
celé České republiky. Svým rozsahem
a záběrem je publikací první svého druhu
v Evropě. Edici Chráněná území ČR vy-
dává Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR a EkoCentrum Brno. Vychází ze ši-
rokého autorského a redakčního zázemí.
K realizaci se podařilo získat naše přední
specialisty z oblasti zoologie, botaniky,
geologie a dalších oborů. 

Něco málo k obsahu. Úvodní část kaž-
dého svazku shrnuje přírodní podmínky
regionu, vliv osídlení na vývoj krajiny
a historii ochrany přírody. Následující
kapitoly se podrobně věnují chráněné
přírodě na území bývalých okresů, dále
v národních parcích a CHKO. Následují
popisy jednotlivých menších chráněných
území, přírodních parků a památných

stromů. Text je bohatě doplněn fotogra-
fiemi, množstvím digitalizovaných map
a leteckých snímků. Každý svazek obsa-
huje velmi podrobnou bibliografii, rej-
stříky chráněných území, botanických
a zoologických jmen (českých i latin-
ských), místopisných názvů i rejstřík
neživé přírody. Celkem bylo zpracováno
271 menších chráněných území.

Rád bych všem edici Chráněná území
České Republiky doporučil. Málokdo
tuší, kolik odlišných druhů se může na-
cházet na části lesa nebo větší lokality.
Každý region je něčím svůj, něčím se od-
lišuje, a proto jej máme také rádi. 

K dispozici bude zanedlouho také in-
ternetová verze knihy, takže možná bude
pro některé z vás dostupnější. Na závěr
snad jen dodám, že Svazek Brněnsko má
932 stran, prodejní cena je 990,- Kč.
Knihu si můžete objednat prostřednic-
tvím www.chranenauzemi.cz. Stojí
opravdu zato. Ing. Václav Horák
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DUBEN - 7. 4. 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
Příspěvek pro vinaře Otnice
Majetkové materiály
Došlá pošta
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/19 – Knihovna - evidenci vystavených pokut za pozdě odevzdané knihy
povede knihovnice v samostatném sešitě.
Bod 2/27) – starosta vyhodnotil návštěvu delegace z obce Rabensburg.
Delegace naší obce pojede do Rabensburgu 17. 5. Obec osloví také TJ Sokol
k vyslání svých zástupců. 
Bod 12) – Dne 1. 4. nastoupili dva pracovníci na VPP, za zvýhodněných podmí-
nek dotace.
Bod 14) Vánoční koncert – předpokládaná cena za vystoupení skupiny Hradiš-
ťan je 60 tis. Kč. Další jednání se skupinou Hradišťan povede za farnost
Mgr. Pavel Buchta.
Bod 16) – Výsadba dřevin. Starosta vyslovil poděkování Mysliveckému sdru-
žení Hubert a MO Zahrádkářů za provedenou výsadbu dřevin v Hrubé dolině.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) VaK Vyškov – Rozhodnutí č. 107/2008, ČOV a kanalizace Otnice
b) Manželé Rosendorfovi 528 – zah. úz. a stav. řízení na oplocení pozemku 
c) Manželé Jedličkovi Brno – zah. úz. a stav. řízení na oplocení pozemku + bazén
d) Obec Otnice – zah. územního řízení na úpravu náměstí v Otnicích 
e) J. Foltýn 42 – zah. řízení na prodloužení term. dokončení stavby RD
f) Manželé Běhalovi Brno – Rozhodnutí č. 26/2008 na výstavbu opěrné zídky u RD
g) Manželé Černí 134 – Souhlas se stav. úpravami na RD 134

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) J. Menoušek 154 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
b) V. Vymazal 442 – Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod
c) Obec Otnice – Stanovisko k vynětí půdy ze ZPF na úpravy náměstí Otnice
d) VENTUREAL Brno – Neudělení souhlasu k umístění dvou VE v k.ú. Bošo-
vice

5. Městský úřad Slavkov, odbor dopravy:
a) COLAS Brno – Rozhodnutí o částečné uzavírce silnic při výstavbě přestup-
ního uzlu Otnice.

6. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2850078, svoz TKO za I.Q. 2008
b) M. Petlák Milešovice – Fa: 2/08, dřeviny pro výsadbu do Hrubé doliny 
c) P. Prokop Otnice – Fa: 200802, dovoz štěrku na opravu chodníků
d) Protisk Slavkov – Fa: 200803157, tisk „Otnického zpravodaje“ 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.

7. Výbor ŽP – vykácení stromů:
a) M. Čech 265 – žádost o povolení vykácení smrku před RD

8. Finanční příspěvek pro Vinaře Otnice:
Zastupitelstvo projednalo návrh na finanční příspěvek pro místní organizaci Vi-
naři Otnice za zajištění pohoštění pro hosty z obce Rabensburg. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Vinaře Otnice ve výši
6 000,- Kč.

9. Prodej pozemků:
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků p.č. 272/131 o výměře 104 m2 a p.č.
1464/6 o výměře 23 m2, zájemci ing. Pavlu Doležalovi Lovčičky 176.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 272/131 a p.č. 1464/6 v k.ú. Otnice,
ing. Pavlu Doležalovi Lovčičky 176, za cenu 55,- Kč/m2.

10. Prodej 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 prodej realizován s věcným břemenem strpění
kanalizace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1413 o výměře 318 m2 v k.ú. Ot-
nice, panu Jiřímu Martináskovi Polní 433 Otnice, za cenu 33,- Kč/m2 a podmí-
nek dle Kupní smlouvy.

11. Sběr nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 12. 4. provede f. Respono Vyškov v naší obci sběr nebezpečného
odpadu a elektrozařízení. 

12. Kontejnery na domovní odpad a suť:
Zastupitelstvo projednalo přistavení kontejnerů na domovní odpad a suť po obci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje objednání a přistavení kontejnerů na suť a domovní
odpad. Kontejnery budou rozmístěny na obvyklých místech.

13. E-ON, přerušení dodávky el. energie:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení f. E-ON Česká republika o přerušení
dodávky elektrické energie ve dnech 25. 4 a 2. 5. Vypnuta bude část obce od
prodejny potravin po dílnu p. Jiřího Borovičky (482) a po RD pana J. Rafaje
(419).

14. Pozemkové úpravy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí e-meilové sdělení ředitelky Pozemkového úřadu
Vyškov o posunu plánovaného termínu zahájení pozemkových úprav v Otnicích. 
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu zahájením jednání s vlastníky pozemků v k.ú.
Otnice, se záměrem podání žádosti 51 % vlastníků na zahájení komplexních po-
zemkových úprav v k.ú. Otnice.

15. Úprava středu obce:
V souvislosti se zajištěním úprav středu obce projednalo zastupitelstvo možné
způsoby financování. Jedno z možných řešení je podání žádosti o dotaci z Regi-
onálního operačního programu. Pro zpracování žádosti obec osloví odbornou
agenturu.    
Usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na úpravu středu obce prostřednictvím od-
borné agentury.

16. Zápis dětí do mateřské školy:
Paní Sekaninová informovala o jednání výboru pro mládež a tělovýchovu. S blí-
žícím se zápisem dětí do mateřské školy by bylo vhodné projednat s ředitelkou
školy a vedoucí učitelkou dopady počtu přihlášených dětí na normativ a finan-
cování personálu MŠ. Cílem je získat co nejvíce dětí do MŠ. 
Připomínky, interpelace:
Zabezpečit relaci k osvobození obce.
Prověřit vedení nové kanalizace přes pozemky okolo potoka, a to od novostavby
manželů Navrátilových (Chaloupky), po dělnický dům.

28. 4. 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
Pronájem kanceláře na OU + pronájem DD
Žádosti o dotace
Akcie VaK Vyškov
Soutěž Vesnice roku 2008
Úpravy středu obce + terminál IDS
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
V souladu s rozpočtem obce byla objednána příkopová sekačka na trávu za trak-
tor. Celková cena včetně příslušenství je 282 tis. Kč. Nutno ještě dokoupit přední
závaží na Zetor.
Bod 2/27) – návštěva obce Rabensburg, za TJ Sokol jsou předběžně přihlášeni
dva zástupci. Za obec povede delegaci p. Lattenbergová + 1. Jako tlumočník
bude objednána p. Horáková A. Návštěva se uskuteční dne 17. 5. odpoledne.
Bod 16) – Zápis dětí do mateřské školy projednán s ředitelkou Základní a Ma-
teřské školy Otnice a vedoucí učitelkou MŠ. 
Připomínky: ČOV – obec objednala vypracování GP na rozdělení pozemků pro
uložení kanalizace v části Pančava (od mostu v Chaloupkách po dělnický dům).

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) E-ON ČR – Územní souhlas č. 117/08, elektro přípojka k RD 51
b) M. Procházka 142 – Územní souhlas 118/08, sluneční kolektor na střechu RD 
c) J. Šírová + A. Hložková 1– souhlas s rozdělením objektu na p.č. 754
d) Manželé Rosendorfovi 528 – Rozhodnutí č. 30/08, oplocení části pozemku 
e) J. Foltýn 42 – Rozhodnutí č. 63/08, prodloužení lhůty dokončení stavby RD
f) Beton Brož 484 – zah. řízení o změně rozhodnutí na úpravy areálu
g) Manželé Pavlovcovi 231 – zahájení územního a stav. řízení novostavby RD

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a)E. Tomancová 376– Osvěd. + Rozh. ke stavbě studny a odběru podz. vod

5. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 28980244, mobilní svoz elektrozařízení
b) Respono Vyškov – Fa: 2890075, mobilní svoz nebezpečného odpadu
c) J. Sokol Bočovice – Fa: 08118, toner do kopírky

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor ŽP – vykácení stromů:
a) J. Tichý 247 – žádost o povolení vykácení keřů před RD
b) J. Vacek 155 – žádost o povolení vykácení borovice před RD

7. Žádost o pronájem kanceláře:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. M. Karmazína zástupce f. Partners For Life
Plannig, a.s. Brno o pronájem kanceláře (podatelny) na obecním úřadě. Jednalo
by se o  jeden až čtyři dny v měsíci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu kanceláře na obecním úřadě.

8. Pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. O. Drabálka Otnice o pronájem sálu dělnic-
kého domu za účelem konání diskotéky dne 17. 5. 2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu dne 17. 5. 2008 panu
O. Drabálkovi Otnice. Výše pronájmu 2500,- Kč. 

9. Žádost o dotaci CEZAVA:
Jihomoravský kraj vypisuje grant „Podpora zpracování rozvojových projektů
mikroregionů a místních akčních skupin v JMK“ jedná se o přípravu projektů na
čerpání finančních prostředků EU. Naskýtá se možnost požádat o dotaci na pro-
jekt sběrného dvora přes DSO Region Cezava. Cena projektu se předpokládá 
200 tis. Kč, dotace může činit max. 100 tis. (50%).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt sběrného dvora pro-
střednictvím DSO Cezava. V případě obdržení dotace schvaluje mimořádný pří-
spěvek obce pro DSO Cezava na dofinancování projektu. 

10. Žádost o dotaci MND Hodonín:
Moravské naftové doly Hodonín vypisují grant „Energie z přírody“. Naskýtá se
možnost požádat o dotaci na úpravu veřejných prostranství. Žádost vypracuje
a na případné realizaci se bude podílet Občanské sdružení Otnický SAD. Odes-
lání žádosti zabezpečí obec. Cena projektu se předpokládá 150 tis. Kč, dotace
může činit  max. 75 tis. (50%).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  podání žádosti na MND Hodonín o dotaci na úpravu ve-
řejných prostranství . V případě obdržení dotace obec zabezpečí dofinancování
podílu obce.

11. Akcie VaK Vyškov:
Zastupitelstvo projednalo, v souladu se schváleným záměrem, nepeněžitý vklad
(vodovodní a kanalizační řad v lokalitě Pod Vodárnou), oceněný znaleckým po-
sudkem ing.Vladimíra Knapa č. 5252 ze dne 2. 1. 2006 částkou Kč. 1 701 550,-       
do majetku společnosti VaK Vyškov. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi obcí Otnice
jako upisovatelem a společností VaK Vyškov a.s. ze dne 14. 4 a 30. 4. 2008. 
Touto smlouvou přijme obec Otnice 1 308 ks kmenových akcií na jméno, vyda-
ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí i s ujednáním ve smlouvě, podle něhož rozdíl mezi hod-
notou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie představuje emisní ážio. 

12. Kontrola na obdrženou dotaci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zahájenou kontrolu Finančním úřadem Vyškov,
na obdrženou dotaci od MMR v roce 2007 ve výši 400 tis. Kč.

13. Soutěž vesnice roku 2008:
Zastupitelstvo projednalo výzvu Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova
o přihlášení se do soutěže Vesnice roku 2008. 
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo, že se obec nebude v roce 2008 přihlašovat do soutěže
Vesnice roku 2008.

14. Úprava středu obce:
Starosta informoval zastupitele o pokračování prací na přestupním terminálu
IDS. Firma Colas provedla vyústění kanalizačního sběrače mimo rozsah stavby,
na tuto se bude obec připojovat při rekonstrukci náměstí. Došlo také k přesunu
nově plánovaného rozvaděče veřejného osvětlení.
E-ON provádí přeložku NN, obec zajistí přeložku TKR a rozhlasu z rozboura-
ných RD a následně se může pokračovat v demolici a odstranění sutě.       
Obec nestihla podat žádost o dotaci na ROP Jihovýchod, osa 3.3 (Rozvoj a sta-
bilizace venkovských sídel). Současný stav je takový, že v ose 3.3 překračují po-
žadavky na dotace o 69% finanční možnosti programu na celé programovací
období 2007-2013. Problémem zůstává zajištění financování úprav středu obce.  

15. Dotace od JMK na chodníky:
Zastupitelstvo JMK na svém zasedání dne 17. 4. 2008 schválilo také dotaci pro
naši obec ve výši 200 tis. Kč na opravu chodníků. Po dokončení přestupního ter-
minálu bude pokračovat oprava chodníků v ulici Dědina od cukrárny po dům 
J. Rafaje.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace ve výši 200 tis. Kč od Jihomoravského
kraje na opravu chodníků.

16. Licence MS Office:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o možném neplánovaném vý-
daji na programy MS Office. V současné době jsou na OÚ tyto programy poří-
zeny přes Svaz měst a obcí ČR. V případě zpochybnění této licence bude nutno

zakoupit nové. Cena jedné licence v rámci multilicenčního programu se pohy-
buje okolo 12 tis. Kč. 

17. Služební cesta starosty:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí služební cestu starosty obce ve dnech 14. 5. – 17.
5. 2008, kde se jako člen delegace za Jihomoravský kraj zúčastní jednání o spo-
lupráci s Chanty-mansijským autonomním okruhem – Jugra, v Rusku.

18. MVN Žleb - rybník:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o pokračování prací na budo-
vání rybníku po Poltňou. Obec také obdržela od MŽP nové Rozhodnutí, kterým
bylo vyhověno žádosti obce o přeložení nevyčerpaných vlastních prostředků
s celkových nákladů z roku 2007 na rok 2008 a 2009. 

19. Studie rozšíření  sportovního areálu:
Zastupitelstvo projednávalo, v souladu s plánem akcí na rok 2008, zadat vypra-
cování studie na rozšíření sportovního areálu o vykoupené pozemky. Celá zále-
žitost bude projednána na příštím zasedání ZO, budou předloženy k posouzení
již stávající studie sp. areálu.

KVĚTEN - 12. 5. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Úprava středu obce + přestupní terminál IDS
Připravované investiční akce obce
Základní škola – zateplení
Novostavba RD manž. Pavlovcových – vyjádření
Ostatní
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/27) – návštěva obce Rabensburg, za TJ Sokol se zúčastní pan Šebeček M.
+ Horák F. Za obec povede delegaci p. Lattenbergová + ing. Bubla J. Jako tlu-
močník p. Horáková A. Návštěva se uskuteční dne 17. 5. odpoledne.
Bod 9) – žádost o dotaci na projekt sběrného dvora přes DSO Cezava byla po-
dána na Krajský úřad Brno.
Bod 10) – Žádost o dotaci na úpravu veřejných parků byla zaslána na MND Ho-
donín.
Bod 19) – Studie sportovního areálu - bude projednáno jako samostatný bod.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Pavlovcovi 231– zahájení územního řízení na prodl. vodov. řadu
k RD
b) Manželé Jedličkovi Brno – Rozhodnutí č. 37/08, oplocení pozemku p.č. 990/7

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
a) Obec Otnice – zaháj. vodopr. řízení pro vydání rozhodnutí na odběr podz. vod

5. Faktury k proplacení:
a) Region CEZAVA – Fa: 72008, členský příspěvek na rok 2008
b) Respono Vyškov – Fa: 20080170, uložení objemného odpadu na skládku
c) P. Zetocha Bučovice – Fa: 08128, odvoz odpadů na skládku
d) P. Zetocha Bučovice – Fa: 08130, odvoz odpadů na skládku
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Přestupní terminál IDS:
Starosta podal informace o pokračování prací na budování přestupního termi-
nálu IDS. Prostor od parkoviště se dokončuje, je položena dlažba chodníku, po-
kládají se žulové kostky na komunikaci pod zastávkou autobusů. Jsou zahájeny
práce na straně k pohostinství U Marků.
Zastupitelstvo schválilo barvu aut. zastávek, ta bude v kombinaci modro-šedá.   

7. Úpravy středu obce:
Přeložení vedení TKR a rozhlasu provede f. Veselý Křižanovice. Budou zahájeny
práce na odstranění zbytků RD 53 a 198 (f. Hirschner). Nová rozvodná skříň ve-
řejného osvětlení bude umístěna co nejblíže k betonovému sloupu u Z. Rafaje.
Zastupitelstvo projednalo vzhled vodního prvku na náměstí a lávku přes něj.
Lávka bude sloužit jako chodník. 

8. Připravované investiční akce:
Starosta podal informace o připravovaných investičních akcích obce i o podaných
(obdržených) žádostech o dotace. 
Zastupitelstvo se zabývalo výší předpokládaných investic.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru projednat výši předpokládaných in-
vestic a jejich dopad na rozpočet obce. Navrhnout také zabezpečení jejich fi-
nancování.

9. Regenerace základní školy:
Naše obec uspěla v žádosti o dotaci na zateplení školy a výměnu oken. Je ne-
zbytně nutné zadat vypracování prováděcího projektu a zahájit výběr dodavatele
stavby. Na zpracování prováděcího projektu se doporučuje oslovit f. DEA Brno.
Výběrového řízení na dodavatele stavby zajistí firma RENARDS Brno. Obě
firmy se podílely na projektu i podání žádosti o dotaci.
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat f. DEA Brno zpracování prováděcího projektu a f.
RENARDS Brno provedení výběrového řízení na dodavatele stavby „Regenerace
základní školy Otnice“.

10. Stanovisko obce k záměru výstavby RD:
Manželé Pavlovcovi Dědina 231 předložili zastupitelstvu návrh novostavby RD
na parcele č. 886. Jedná se o atriový typ s předsunutou dvojgaráží.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh zastavovací situace.

11. Doprava do areálu f. Beton Brož s.r.o.:
Zastupitelstvo projednalo dopis občanů, kteří jsou dotčení četností dopravní ob-
služnosti areálu f. Beton Brož s.r.o. Četnost vozidel ohrožuje bezpečnost pře-
pravy i na komunikaci II/418.  
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi projednat problém dopravní obslužností f. Beton
Brož s.r.o. se zástupcem firmy.

12. Studie sportovního areálu:
Zastupitelstvo projednávalo záměr vypracování studie na rozšíření sportovního
areálu. Do studie, která bude řešit prostorové uspořádání volné plochy, bude za-
hrnuta i plocha od průmyslové zóny po Základní a Mateřskou školu Otnice.
Bylo navrženo zadat vypracování studie ing. arch. Waltrovi.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat zpracování studie rozšíření sportovního areálu
ing. arch. Waltrovi. Cena studie do 50 tis. Kč. 

ČERVEN - 2. 6. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Žádost na Výbor ŽP
Přestupní terminál IDS
MVN Žleb
Materiály z Jihomoravského kraje
Smlouva E-ON
Regenerace základní školy
Poskytnutí půjčky
Ostatní 
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/27) – návštěva obce Rabensburg, - informace z návštěvy podala p. Lat-
tenbergová, doplnil ing. Bubla.
Bod 9) – sběrný dvůr odpadů. DSO Cezava pravděpodobně obdrží dotaci od
JMK, je nutno zahájit jednání na dodavatele projektu. 
Bod 11) – doprava do areálu f. Brož. Na základě jednání se zástupci f. Beton
Brož, které se uskutečnilo 22. 5., provede firma změnu logistiky tak, aby nedo-
cházelo ke kolizním situacím na silnici II/418.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Bošovice – zahájení řízení o návrhu ÚP Bošovice, - obec Otnice nemá
připomínky.
b) Beton Brož Otnice – Kontrolní prohlídka stavby, výrobní linka Columbia
c) Manželé Pavlovcovi 231 – ÚR 191/2008 prodloužení vodovodního řadu
d) Manželé Pavlovcovi 231 – Rozhodnutí 49/2008 na novostavbu RD
e) Š. Babej 124 – Územní souhlas 190/2008 na přípojku plynu k RD 124
f) R. Hutáková 100 – Kontrolní prohlídka zdi dělící dvory.

4. Výbor životního prostředí:
a) J. Divácký 392 – žádost o povolení odstranění smrku před RD

5. Faktury k proplacení:
a) Gordic Blansko – Fa: 200850680, udržovací poplatek účetních programů 2008
b) TKR Veselý Křižanovice – Fa: 18/2008, opravy a přípojka TKR
c) Vykoukal V. Vážany – Fa: 30/2008, oprava veřejného osvětlení
d) P. Zetocha Bučovice – Fa: 08138, odvoz odpadů na skládku
e) SOME Dolní Bojanovice – Fa: 4029708, příkopové rameno na trávu
f) Hirschner Sokolnice – Fa: 2800223, demolice RD 53 a 198
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Přestupní terminál IDS:
Starosta podal informace o pokračování prací na budování přestupního termi-
nálu IDS. Čekárna u silnice III/4199 bude od domu p. M. Jelínka přesunuta do
volného prostoru k RD 485 (p. Řežábek). Zastávka na vystoupení od Milešovic
bude odsazena ještě dál od křižovatky, až před RD p. Marka M. Nabídku na
úpravy veřejného osvětlení ještě projedná starosta s p. Švancarou. Slavnostní
předání terminálu IDS se uskuteční 13. 6. ve 13,00 hod.    

7. MVN Žleb - rybník:
Starosta seznámil zastupitele s dopisem Ministerstva životního prostředí ze dne
13. 5. 2008 o čerpání přidělené dotace. V současné době platné „Rozhodnutí“ ne-
dovoluje dokončit stavbu v roce 2008 a následně čerpat dotaci v roce 2009. 

8. JMK – dotace pro jednotku SDH:
Naše obec obdržela dotaci 50 tis. Kč od Jihomoravského kraje na výzbroj a vý-
stroj pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 50 tis. Kč
na vybavení zásahové jednotky SDH.

9. JMK – dotace z Programu rozvoje venkova:
Naše obec obdržela dotaci 133 tis. Kč od Jihomoravského kraje na úhradu úroků
z úvěru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje z Programu roz-
voje venkova (PRV) na úhradu úroků z úvěru ve výši 133 tis. Kč.

10. JMK – informace pomocí SMS:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí projekt JMK o zasílání SMS zpráv v krizových
situacích. Do systému se může přihlásit každý občan, návod bude zveřejněn na
úřední desce i v prodejnách obchodů.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přihlášku obce do systému zasílání zpráv v krizových si-
tuacích v JMK.

11. Internet po kabelové televizi:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí podepsanou smlouvu (21. 5. 2008) s firmou
VIVO Connection Šlapanice na poskytování přístupu k internetu po rozvodech
kabelové televize. Podle sdělení zástupce firmy dojde k zprovoznění služby v září
až říjnu 2008.

12. E-ON, vyúčtování přeložky nn:
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování přeložky nízkého napětí od f. E-ON v sou-
vislosti s úpravou středu obce. Původně byly rozpočtovány náklady ve výši 138
837,60 Kč. Skutečné náklady činily 97 302,- Kč. Zaplacená záloha 20 825,60 Kč.
Projednalo také návrh smlouvy o dodávkách elektřiny č. 830309712, elektroměr
pro osvětlení kapličky na Pančavě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování nákladů od f. E-ON na přeložku nízkého
napětí ve středu obce.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 830309712 o dodávkách elektřiny.

13. Žádost na vybudování vjezdu:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Dufkových, Boháčových a Jochma-
nových ze dne 19. 5. 2008. Jedná se o úpravu vjezdu ze silnice III/4199 do za-
hrad (p.č. 115/2) u mostu přes potok. Možnosti prověří starosta, zastupitelstvo
preferuje úpravu vjezdu svépomocí. 

14. Regenerace základní školy:
Zastupitelstvo projednalo návrh Mandátní smlouvy s firmou Renards Brno na
zajištění výběrového řízení dodavatele stavby. (Cena sjednána 40 tis. + DPH).
Dále projednávalo nabídky na vykonávání dotačního managementu dotace na
ZŠ. Nejlepší varianta je smlouva s f. Renards, pokud dojde ke shodě na ceně.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu s f. Renards Brno na zajištění vý-
běrového řízení dodavatele stavby.
Schvaluje uzavření smlouvy na vykonání dotačního managementu dotace ZŠ.
Limit ceny za službu 65 tis. + DPH.

15. Fotovoltaické elektrárny – nabídka spolupráce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídky (2x) spolupráce při stavbě fotovoltaické
(sluneční) elektrárny v obci. Jedná se o písemné nabídky bez jakýchkoli osob-
ních jednání.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí obdržené materiály, pověřuje starostu dalším jed-
náním se zájemci.

16. Žaloba na obec Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí podanou žalobu u Okr. soudu ve Vyškově na
obec ve věci dořešení pozůstalosti po F. Kramářovi. Obec je vedena jako dupli-
citní vlastník u pozemků p.č. 479 (2425 m2) a p.č. 1335/14 (2138 m2). Rozhod-
nutí soudu bude mít také dopad na již prodané pozemky p.č. 515,516/1,2,3.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje stanovisko obce k podané žalobě. Obec souhlasí s vy-
pořádáním duplicitního vlastnictví. Vlastnické vztahy budou řešeny po rozhod-
nutí soudu.

17. Úpravy nájemného nebytových prostor:
Starosta informoval zastupitele o stavu uzavřených nájemních smluv na nebytové
prostory s nájemci po zvýšení nájmů. K dnešnímu dni byly uzavřeny nové ná-
jemní smlouvy se všemi nájemci, mimo f. Menoušek Stanislav Otnice. Na za-
slaný dopis nereagovala ani f. Menoušek s.r.o. Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi dořešit nájemní vztah s f. Menoušek Stanislav
Otnice 150. V případě nedohody bude podána výpověď z nájmu na Katolickém
domě.

18. Poskytnutí bezúročné půjčky:
Starosta předložil žádost firmy Hirschner Petr Sokolnice (provádí stavbu ryb-
níku pod Poltňou) o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúplatné půjčky ve výši 1 mil. Kč na krytí
provozních výdajů firmy. Ukládá starostovi zajistit vypracování smlouvy
o půjčce.
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19. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o úhradu hudební produkce
při konání tradičních hodů ve dnech 21. - 22. 6. 2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu hudební produkce při konání hodů takto: v so-
botu 21. 6. ve výši 8,5 tis. Kč a v neděli 22. 6. ve výši 29 500,- Kč.

23. 6. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Stanovisko obce k úpravě vjezdu
Pronájem Dělnického domu
Nájemní smlouva nebyt. prostor
Majetkové materiály
Termíny jednání ZO
Ostatní 
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 6) – přestupní terminál IDS, slavnostní předání za účasti hejtmana a radních
Jihomoravského kraje se uskutečnilo 13. 6. Provádí se dokončovací úpravy.
Bod 7) – MVN Žleb, informace z kontrolního dne (10. 6.) podal starosta a p. Ha-
velka. 
Bod 14) – ZŠ zateplení, zítra se uskuteční koordinační schůzka na f. DEA Brno
za účelem stanovení předpokl. termínu vypsání výběrového říze na dodavatele
stavby a dokončení prováděcího projektu. S f. Renards byla podepsána smlouva
na vykonávání dotačního managementu za cenu stanovenou obcí.
Bod 15)- Sluneční elektrárna, zájem f. CE Solar trvá, byla vybrána lokalita (nad
reg. stanicí plynu). Firma ještě povede jednání s E-ON a Rostěnice a.s.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – Usnesení, přerušení řízení úprav středu obce.
b) J. Šírová + A. Hložková 1 – Souhlas č. 13/2008 s odstraněním stavby chlévů 
c) Manželé Brodští 531 – zahájení řízení na povolení oplocení pozemku
d) Beton Brož 484 – Rozhodnutí 209/2008 úprava areálu společnosti
e) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas 108/2008 k užívání linky Columbia. 
f) Manželé Holoubkovi 166 – Souhlas se změnou užívání stavby.
g) R. Hutáková 100 – Protokol z místního šetření. 
h) Manželé Makovští 154 – zahájení řízení povolení novostavby domácí dílny
i) Manželé Skalákovi 480 – zahájení kolaudačního řízení novostavby RD

4. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
Obec Otnice – Rozhodnutí k povolení odběru podzemních vod ve veřejných stud-
ních.

5. Faktury k proplacení:
a) RENARDS Brno – Fa: 1080183, zpracování žádosti o dotaci na ZŠ
b) Respono Vyškov – Fa: 20080224, uložení odpadů na skládku
c) Urbania Moravany – Fa:80446, 3 ks odpadkové koše do obce
d) Elcan Brno – Fa: 94/08, přeložka stožáru veř. osvětlení
e) Elcan Brno – Fa: 95/08, přeložení VO na středu obce
f) Hirschner Sokolnice – Fa: 2800245, demolice RD 53 a 198
g) Protisk Slavkov – Fa: 200806112, tisk zpravodaje č.32
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Úprava vjezdu – stanovisko obce:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pokorných Pančava 239 o povolení
stavby nájezdu k rod. domu 239, na obecním pozemku p.č. 442.    
Usnesení:
Zastupitelstvo povoluje úpravu nájezdu (zpevnění) k RD 239 na obecním po-
zemku p.č. 442. V případě nutných prací na uvedené parcele si žadatel provede
úpravu do původního stavu na vlastní náklady.

7. Žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. V. Pšenáka Pančava 228, o pronájmu sálu
dělnického domu v termínu 29. 11. 2008, za účelem uspořádání soukromé akce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem Dělnického domu panu Vl. Pšenákovi dne 29.
11. 2008. Nájemné 1 500,- Kč. 

8. Moravské naftové doly - dotace:
Obec obdržela sdělení z MND Hodonín, že její žádost o dotaci z grantového
schématu Energie z přírody 2008 nebyla úspěšná. 

9. Radnice – pronájem nebytových prostor:
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s p. Karmazínem Brno Hu-
sova 5 na pronájem podatelny v budově radnice. Pronájem se uskuteční v sudé
týdny v úterý od 16,00 – 19,00.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem podatelny v budově radnice p. Karmazínovi
dle podmínek nájemní smlouvy.

10. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 148/2 od p. Ondrové
Jiřiny Chaloupky 448, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem
ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 148/2 o výměře 68 m2, od p. Ji-
řiny Ondrové za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše.

11. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 150/2 od manželů
Matulových a manželů Novotných Dědina 246, Otnice. Cena byla stanovena
znaleckým posudkem ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizač-
ního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 150/2 o výměře 32 m2, od Jiřího
a Renaty Matulových a Bedřicha a Anny Novotných, všichni bytem Otnice Dě-
dina 246, za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše.

12. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 152/2 od manželů
Svobodových, Dědina 2, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem
ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 152/2 o výměře 34 m2, od man-
želů Františka a Žofie Svobodových bytem Otnice Dědina 2, za cenu dle zna-
leckého posudku ing. Matyáše.

13. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 154/2 od manželů
Pejcalových Dědina 113, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem
ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 154/2 o výměře 43 m2, od man-
želů Josefa a Ivany Pejcalových bytem Otnice Dědina 113, za cenu dle znalec-
kého posudku ing. Matyáše.

14. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 156/2 od p. Jaroslava 
Hložka Dědina 1, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem ing. Ma-
tyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 156/2 o výměře 48 m2, od p. Jaro-
slava Hložka za cenu dle znaleckého posudku ing. Matyáše.

15. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 158/3 od manželů
Rerychových Dědina 72, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem
ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 158/3 o výměře 54 m2, od man-
želů Pavla a Mileny Rerychových bytem Otnice Dědina 72, za cenu dle znalec-
kého posudku ing. Matyáše.

16. Úplatné nabytí pozemku:
Zastupitelstvo projednalo podmínky výkupu pozemku p.č. 162/2 od manželů
Struhových Dědina 221, Otnice. Cena byla stanovena znaleckým posudkem
ing. Matyáše. Jedná se o pozemek pro uložení kanalizačního řadu ČOV.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 162/2 o výměře 61 m2, od man-
želů Arnošta a Jarmily Struhových bytem Otnice Dědina 221, za cenu dle zna-
leckého posudku ing. Matyáše.

17. Měřiče tepla do pronajatých nebytových prostor:
Starosta informoval zastupitele o nabídce f. Enbra na montáž měřičů tepla do
pronajatých nebytových prostor. U všech pronajatých prostor by se muselo pro-
vést okruhování jednotlivých otopných větví a montáž měřičů tepla. Jiný systém
je nepřesný. Jednalo by se o vysokou finanční nákladnost (MŠ asi 75 tis. Kč).
Usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo neprovádět montáž měřičů tepla do pronaja-
tých nebytových prostor.

18. Termíny jednání zastupitelstva na II. pol. 2008:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů jednání zastupitelstva obce na II. polo-
letí 2008.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce na II. pololetí 2008.
Připomínky, interpelace: 
- P. Martinásek Zdeněk vznesl dotaz na řešení své žádosti o odkup obecní par-
cely č. 395. Po diskuzi bylo dohodnuto, že je nutné předložit alespoň náčrt bu-
dovy, kterou zamýšlí na uvedenou parcelu postavit (rozměr, výška, umístění).
Na základě podkladů pak zastupitelstvo rozhodne, zda pozemek odprodá někte-
rému ze zájemců (p. Sisrová, p. Martinásek), případně si jej ponechá dál ve vlast-
nictví obce.   
- Pálení trávy a větví v Hrubé dolině. Problém s kouřem z doutnajícího ohniště.
- Starosta rozhodl, že biologicky rozložitelný odpad nebude již pálen v Hrubé do-
lině. Do vybudování sběrného dvora odpadů bude ukládán na bývalou skládku
do cihelny.
- Posoudit možnost vybudování části chodníku v Chaloupkách v úseku okolo
stavebnin Prima. - Prověří starosta.
- Zajistit odvoz odpadů od rybníku. – Zajistí p. Lattenbergová.
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ČERVENEC - 28. 7. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna  a JMK
Schválení faktur
Pronájem Dělnického domu
Půjčka f. Hirschner Sokolnice
Příjezdová komunikace k f. Beton Brož - stanovisko obce
Smlouva o dílo – projekt sběrného dvora odpadů
Mandátní smlouva – TDI na akci „Zateplení ZŠ“
Výsledky hospodaření za I. pol. 2008 
Výběrové řízení na opravu chodníků
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání.

2. Kontrola minulého zápisu:
Připomínky: Chodník v Chaloupkách okolo stavebnin, - starosta doporučuje pro-
zatím nebudovat. Vzhledem k vysokým nákladům na opravu chodníků v ul. Dě-
dina a kvůli výhledu budování domovních přípojek na novou kanalizaci, která
bude umístěna až v tělese komunikace.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – zahájení řízení o návrhu ÚP Otnice - veřejné projednání
b) Manželé Merhautovi 243 – Rozhodnutí č. 70/2008 – stavební povolení  
c) Manželé Brodští 531 – Rozhodnutí č. 61/2008 na oplocení pozemku p.č.
994/12
d) JANEPA a.s. Brno – Souhlas s odstraněním stavby č. 15/2008 - sklad
e) L. Mazalová 471 – Souhlas se stav. úpravami č. 76/2008, úpravy RD 283  
f) Manželé Skalákovi – Kolaudační rozhodnutí č. 119/2008 novostavby RD
g) Manželé Běhalovi Brno – zahájení kol. řízení novostavby RD na p.č. 990/8 
h) Manželé Nepomučtí + Rosendorfovi 528 – úz. souhlas 216/08 na opěrnou zídku
i) Manželé Navrátilovi Sedliště – Kontrolní prohl. stavby na p.č. 683 v k.ú. Ot-
nice
j) Obec Otnice – Územní rozhodnutí č. 232/2008 na úpravu náměstí
k) Obec Milešovice – jednání o návrhu ÚP obce Milešovce, - 5. 8. 2008 
l) Manželé Makovští 154 – Rozhodnutí č. 110/2008, kterým se povoluje stavba
domácí dílny
m) Beton Brož 484 – zahájení územního řízení na příjezdovou komunikaci

4. Městský úřad Slavkov, odbor životního prostředí:
VaK Vyškov – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro stavbu „Kanalizace a ČOV Otnice“.

5. Městský úřad Slavkov, odbor dopravy:
Obec Otnice – Rozhodnutí, kterým se povoluje připojení komunikace parkoviště
středu obce, k silnici II/418.

6. Krajský úřad JMK – odbor ŽP:
Zveřejnění Návrhu Plánu oblastí povodí Moravy a Návrhu Plánu oblastí povodí
Dyje. 

7. Faktury k proplacení:
a) KabelSat Křižanovice – Fa: 09/2008, provozování TKR II. pol. 2008
b) Respono Vyškov – Fa: 28110078, svoz odpadů za II. Q. 2008
c) RENARDS Brno – Fa: 1080298, fakturace Dotační management dle smlouvy
d) V. Nedoma Újezd – Fa: 2, TDI na akci „MVN Žleb“
e) Colas  Brno – Fa: 81230135, vícepráce pro obec spojené s přestup. terminálem
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7 zápisu.

8. Žádost o pronájem dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. O. Drabálka Otnice 474, o pronájem sálu
dělnického domu v termínech 18. 10., 15. 11., 20. 12. 2008, za účelem uspořá-
dání diskotéky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu panu O. Drabálkovi dne 18.
10. 2008. Zbývající termíny budou schváleny, jen pokud nedojde k narušení po-
řádku a nočního klidu. Starosta prověří, zda termíny v listopadu a prosinci jsou
na DD volné. Nájemné 2 500,- Kč.

9. Poskytnutí bezúročné půjčky:
Starosta předložil žádost firmy Hirschner Petr Sokolnice (provádí stavbu ryb-
níku pod Poltňou) o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúplatné půjčky ve výši 1 mil. Kč na krytí
provozních výdajů firmy. Ukládá starostovi zajistit vypracování smlouvy
o půjčce.

10. Beton Brož s.r.o. – příjezdová komunikace:
Zastupitelstvo projednalo návrh řešení příjezdové komunikace do areálu f. Beton
Brož Otnice vypracované ing. arch. R. Ličkou. Příjezdová komunikace bude
předsunuta před zastavěné území obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navržené řešení příjezdové komunikace do areálu spo-
lečnosti Beton Brož s.r.o. Otnice.

11. Výbor životního prostředí:
Žádost p. J. Struhové Otnice 221 k odstranění smrku před RD 221. Smrk je pře-
rostlý.

12. Sběrný dvůr odpadů - projekt:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o dílo č. 03/2008 s ing. R. Zendulkou
Prostějov, na vypracování projektu sběrného dvora odpadů.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 03/2008 s ing. Vendulkou na vypra-
cování projektu sběrného dvora odpadů.

13. ZŠ rekonstrukce – Mandátní smlouva na TDI:
Zastupitelstvo projednalo návrh Mandátní smlouvy s p. V. Nedomou Újezd
u Brna na provádění technického dozoru investora akce „ZŠ – rekonstrukce“
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu č. 1/2008 s p. V. Nedomou Újezd
u Brna na provádění technického dozoru investora akce „ZŠ – rekonstrukce“.

14. Úprava náměstí:
Starosta informoval o stavu zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na úpravy středu obce. Příští týden bude podána žádost o zahájení sta-
vebního řízení. Koncem srpna bude dokončen výkaz výměr. Dne 1. 8. bude vy-
psána třetí Výzva na podávání žádostí o dotace z Regionálního operačního
programu Osa 3, tj. „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“, odkud bychom
chtěli čerpat dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby
a výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z ROP.

15. Výsledky hospodaření za II. pololetí 2008:
Předseda Finančního výboru předložil výsledky hospodaření obce k 30. 6. 2008. 
Příjmy jsou plněny na 54 % a výdaje na 39 %. Větší část výdajů se očekává ve
II. pololetí.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 6. 2008.

16. Oprava chodníků – výběrové řízení:
Členové hodnotící komise p. Klvač a p. Havelka předložili vyhodnocení nabídek
soutěže na opravu chodníků v ulici Dědina. Jako nejlepší byla vyhodnocena na-
bídka f. Přemysl Veselý Brno, jako druhá nabídka f. Petr Hirschner Sokolnice
a třetí Inženýrské stavby Brno.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu chodníku v ulici Dědina v rozsahu od cukrárny
po dům p. J. Rafaje č.p. 419. 
Schvaluje pořadí nabídek na opravu chodníků v ulici Dědina takto:
1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
2. Hirschner Petr Sokolnice 
3. Inženýrské stavby Brno s.r.o.

17. Řešení bezpečnosti dopravy na ul. Severní:
Zastupitelstvo projednalo požadavek občanů ulice Severní na provedení opa-
tření, kterými bude řešena rychlost vozidel na ul. Severní. Jako optimální se do-
poručuje montáž zpomalovacích prahů v horní i spodní části ulice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci příčných prahů (2ks) v ulici Severní, včetně do-
pravního značení. Schvaluje také nabídku f. PolyPlasty s.r.o. na dodávku prahů.

18. Finanční úřad Vyškov - kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek kontroly FÚ Vyškov na obdrženou do-
taci 400 tis. Kč na opravu chodníků v roce 2007. Kontrolou bylo zjištěno, že
obec neporušila rozpočtovou kázeň a finanční prostředky použila v souladu
s Rozpočtovými pravidly.

19. Zanášení potoka v obci:
Starosta informoval zastupitele o zanášení vodoteče bahnem v Chaloupkách,
v úseku soutoku lovčického a otnického potoka. Zanášením dochází ke snížení
průtočnosti koryta a stojící voda pak zahnívá. Zemědělská vod. správa (ZVS)
Vyškov nemá v r. 2008 žádné volné fin. prostředky na odstranění stavu.
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo vyčlenit z rozpočtu částku cca 20 tis. Kč na odstranění
hav. stavu a zajistit vyčištění soutoku potoků. Současně obec požádá ZVS Vy-
škov o zařazení čištění potoka v Otnicích do plánu akcí ZVS na rok 2009.

20. Územní plán obce:
Zastupitelstvo projednalo poslední variantu návrhu územního plánu obce, do kte-
rého byly včleněny veškeré změny a doplňky, včetně změny kat. území.
Usnesení: Zastupitelstvo s návrhem ÚP souhlasí.

21. Čistička a kanalizace v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že žádost o dotaci na „Kanalizaci
a ČOV Otnice“ byla Státním fondem životního prostředí přijata. Nyní se bude po-
suzovat a bodově hodnotit na základě ekologických a ekonomických ukazatelů
a technické úrovně řešení. 
Žádost podává VaK Vyškov prostřednictvím f. AP Investing Brno.

22. Zahrádkářský svaz – finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého zahrádkářského svazu MO Otnice o fi-
nanční příspěvek na úhradu hudební produkce při konání akce „Posezení pod
lípou“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MO Zahrádkářského svazu Ot-
nice ve výši 2 200,- Kč.
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Připomínky, interpelace: 
- vyčistit prostor v Hrubé dolině po pálení dřevní hmoty.   
- plechová tabule s jízdním řádem na přestupním areálu IDS zasahuje hranou do
chodníku, - odstranit.

SRPEN - 25. 8. 2008
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna a JMK
Prodej p.č. 395
Návrh územního plánu obce
Schválení faktur
Pronájem Dělnického domu
Majetkové materiály
Základní škola - zateplení
Rozpočtové opatření č. 1/2008
Poškození obecního majetku  
Studie rozšíření sp. areálu
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 14) Úprava náměstí – f. Renards nabídla obci zpracování žádosti o dotaci.
Nabídková cena nepřekročí 200 tis. Kč (bez DPH), obec nemusí vypisovat vý-
běrové řízení.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit f. Renards Brno k předložení Smlouvy o dílo na
zpracování žádosti o dotaci z ROP. Stanovuje také limit základní odměny za
zpracování žádosti na 35 tis. Kč (bez DPH).
Bod16) Chodníky – smlouva s dodavatelem (f. Veselý) byla podepsána, nástup
na opravu začátkem září. 
Bod 17) Zpomalovací prahy na ulici Severní jsou objednány, zbývá objednat do-
pravní značení.
Bod 19) Zanášení potoka – zaslán dopis na ZVS Vyškov. Odpovď je, že se po-
kusí zahrnout čištění potoka do plánu na rok 2009.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 – ÚPI, příjezdová komunikace k areálu 
b) Obec Otnice – zpracování územně analytických podkladů  
c) Manželé Makovští 154 – Rozhodnutí č. 78/2008 novostavba dílny vč. přípojek
d) Manželé Běhalovi Brno – Kolaud. rozh. 142/2008 novostavby RD na p.č. 919/8
e) Manželé Pavelkovi 208 – Územní souhlas č. 114/2008 ke st. úpravám RD  

4. Prodej p.č. 395:
Zastupitelstvo projednávalo prodej p.č. 395 v k.ú. Otnice. Obecní úřad obdržel
ještě žádost p. T. Brtníka na odprodej části pozemku 395 pro výstavbu garáže.
Pan Martinásek předložil zastavovací studii parcely 395, na výstavbu kryté ex-
poziční plochy. Obec nyní eviduje 3 žádosti o odprodej pozemku p.č. 395.
Vzhledem k novým skutečnostem starosta bod ukončil. Rozhodnutí o prodeji,
nebo případném neodprodání pozemku bylo odloženo.

5. Územní plán obce:
Obec Otnice obdržela petici občanů ul. Severní k návrhu územního plánu obce,
ve které projevují nesouhlas se zařazením plochy S2 jako Rs - hřiště. Při pro-
jednávání vznesli občané požadavek na odprodej dotčených obecních pozemků,
které by využili pro rozšíření zahrad. Starosta jménem zastupitelstva prodej obec-
ních pozemků odmítl. Další návrhy na využití plochy S2 nebyly podány. Zastu-
pitelstvo obce rozhodlo návrh územního plánu neměnit.    

6. Faktury k proplacení:
a) ZK Brno – Fa: F8/6/061, oddělovací GP pro kanalizaci na Pančavě
b) OHL ŽS Brno – Fa: 2008010858, zaměření poruchy VO
c) ELCAN Brno – Fa: 137/08 oprava VO
d) SEBAK Brno – Fa: 0835082008 vyčištění septiků obecních budov
e) pC+ servis Brno – Fa: 280110015, dodání PC, servisní práce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.

7. Úplatné nabytí pozemku p.č. 97/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 97/2 o vý-
měře 33m2, od manželů Kalvodových Otnice 21. (Kanalizace a ČOV) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 97/2 o výměře 33 m2, od manželů
Františka a Dany Kalvodových, bytem Otnice Dědina 21, za cenu dle znalec-
kého posudku ing. Matyáše.

8. Nabídka na darování pozemku:
Obec obdržela nabídku na darování části pozemku p.č. 1136/11 (potok za děl-
nickým domem) od p. Hrdličky J. Pro uzavření darovací smlouvy na část po-
zemku bude nutné vypracovat oddělovací GP.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p.č. 1136/11 darem za podmínky, že
bude darován celý pozemek p.č. 1136/11. 

9. Nabídka na darování pozemku:
Obec obdržela nabídku na darování 13 pozemků od p. Jany a Jarmily Dostálové 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijetí pozemků od Jany a Jarmily Dostálových
dle LV701. Záměr bude zveřejněn na úřední desce OÚ.

10. Návrh smlouvy se SÚS JMK:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se Správou a údržbou silnic Jihomo-
ravského kraje na zajištění správy a údržby přestupního terminálu IDS v obci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se SÚS JMK č. 00/415ZSÚ/2008 na zajištění
správy a údržby stavby „Přestupní uzel Otnice“, který byl realizován v rámci
projektu ROP.

11. Návrh smlouvy s VaK Vyškov:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o výpůjčce a zřízení věcného břemene
s Vodovody a kanalizace Vyškov na zajištění akce „Kanalizace a ČOV Otnice“.
Jedná se o obecní pozemky dotčené výstavbou kanalizace a ČOV.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce a zřízení věcného bře-
mene s VaK Vyškov. 

12. ZŠ - zateplení:
Starosta podal informace k akci zateplení základní školy.
Dokončuje se prováděcí projekt a výkaz výměr.
Obec vypsala soutěž na provádění autorského dozoru, otvírání obálek se usku-
teční 15. 9. 2008 na OÚ.
Stále se čeká na schválení zadávacích podmínek od SFŽP
Je nutné rozhodnout, zda obec bude řešit i samostatné topení do tělocvičny
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo, že vybudování samostatné kotelny na vyhřívání tělo-
cvičny, umývárny, kabin a výrobu TÚV nebude obec v této fázi realizovat. Tato
akce nebude součástí výběrového řízení na dodavatele stavby přiznané dotace.

13. Rozpočtové opatření č. 1/2008:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2008. Příjmy i výdaje
se navyšují o 476 200,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2008“

14. Žádost o dotaci – Strom života:
Starosta informoval o podání žádosti o dotaci ve výši 20 tis. Kč, z dotačního
grantu „Strom života“, spoluúčast obce 5 tis. Kč. V případě obdržené dotace by
bylo vysazeno 10 ks javorů a 10 ks jasanů na oddělení průmyslové zóny ve spo-
lupráci s f. HDP Trading Otnice. 

15. Nabídka na dětské hřiště:
Obec obdržela nabídku na zpracování žádosti o dotaci na dětské hřiště. Po di-
skuzi  byl doporučen park sv. Jana Nepomuckého. Současné vybavení je ve špat-
ném stavu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit f. „Tomovy parky“ za účelem vypracování žá-
dosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v parku sv. Jana Nepomuckého.

16. Nabídka pořádání kurzů:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku na pořádání vzdělávacích kurzů v rámci
Programu Iniciativy Společenství EQUAL, konkrétně projekt „S Krakonošem
u počítače“. Obec zašle vyplněný dotazník a povede jednání o vzdělávacích na-
bídkách pro občany.      

17. Informace Policie ČR:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis Policie ČR OO Slavkov u Brna ve věci
krádeže finanční hotovosti dne 8. 8. v naší obci. Dopis byl zveřejněn na úřední
desce, infokanále i obecním rozhlase. Policie apeluje hlavně na starší občany,
aby nevpouštěli cizí lidi do svých domů.     

18. Poškození zařízení u rybníku v Hrubé dolině:
Starosta informoval zastupitele o poškození nově vybudovaného posezení u ryb-
níku v Hrubé dolině. Poškození se událo z 19. na 20. 8. 2008, doposud nezná-
mými vandaly. Obecní úřad má jisté indicie o možných pachatelích a současně
celou událost šetří. Zařízení bylo demontováno a uloženo do skladu na KD. 

19. Studie rozšíření sp. areálu:
Zastupitelstvo projednalo první návrh na rozšíření sportovního areálu a občan-
ské vybavenosti, zpracované ing. arch. Waltrem. Návrh projedná výbor rozvoje
obce, TJ Sokol, základní škola a další. Vznesené připomínky a návrhy budou
projednány ZO a po schválení zapracovány do návrhu.

20. Projekt středu obce:
Je vypsáno řízení na stavební povolení. Telefonica O2 podmiňuje vydání stano-
viska ke stavebnímu povolení uzavřením smlouvy o přeložce. Dokončuje se
výkaz výměr. Je vedeno jednání na zpracovatele žádosti o dotaci z ROP. 

21. Zámková dlažba na hřbitově:
Zastupitelstvo projednalo využití zámkové dlažby uložené na dvoře katolického
domu. (Po budování přestupního terminálu IDS). Bylo doporučeno využít dlažbu
na zpevnění chodníků mezi hroby na hřbitově. Vzhledem k tomu, že nebude
možné využít mechanizaci, osloví obec firmu p. Olaha z Bučovic na podání na-
bídky za m2.  

22. Žádost TJ. Sokol o finanční příspěvek:
TJ. Sokol Otnice obdržela od Jihomoravského kraje dotaci 120 tis. Kč na rege-
neraci povrchů sportovišť. K obdržené dotaci je nutno vložit vlastní příspěvek ve
výši 80 tis. Kč, který však organizace nemůže ze svého rozpočtu uvolnit. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve
výši 80 000,- Kč.
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Vážení spoluobčané,
oprava chodníku v ulici Dědina je dokončena, zaměstnanci

firmy Přemysl Veselý Brno (p. Kašpařík Pavel a p. Ryvola
Roman – naši občané) odvedli dobrou práci. Zastupitelstvo
také rozhodlo provést ještě rozšíření chodníků i na místním hř-
bitově. I tuto práci provádí zaměstnanci výše uvedené firmy.  

Rybník pod Poltňou se dokončuje, zbývají závěrečné sta-
vební práce a výsadba zeleně.

Zateplení základní školy s výměnou oken je ve fázi výběro-
vého řízení na dodavatele stavby.

Tak jako většinu z Vás, tak i zastupitelstvo trápí současný
stav náměstí, který nám nedělá dobré jméno. V naší velmi
pěkně upravené a udržované obci (cituji slova návštěv na rad-
nici) je současný stav středu nepěkným kazem. Zastupitelstvo
nechalo vypracovat projekt, je vydané stavební povolení na
přestavbu, co však nemáme, jsou peníze. Dle rozpočtu je to asi
9 mil. Kč. Podali jsme žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu
osa 3.3 (úprava venkovských sídel),
kde se pravděpodobně jedná o po-
slední možnost (poslední výzva), zí-
skat dotaci. Nezbývá než doufat.

Obec ve spolupráci s Farností Ot-
nice připravuje koncert (předvánoční)
uměleckého souboru Hradišťan s ve-
doucím Jiřím Pavlicou. Koncert se
uskuteční v neděli 9. 11. 2008 v 15,00
hod v kostele sv. Aloise a je součástí
oslav 150. výročí od posvěcení na-
šeho kostela.

Blíží se také volby do zastupitelstva
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky. Volby se uskuteční ve
dnech 17. - 18. 10. 2008. Volební
místnost bude v knihovně na radnici.
Jako současný člen Zastupitelstva Ji-
homoravského kraje za KDU-ČSL
jsem působil ve funkci předsedy Ko-

mise finanční a majetkové, což je poradní orgán Rady Jiho-
moravského kraje (JMK) a ve funkci místopředsedy Finanč-
ního výboru zastupitelstva JMK. 

Věřím, že moje působení ve funkci zastupitele JMK je znát
i na dění a aktivitách v naší obci, ale i celém našem regionu,
který zastupuji. Práce na úrovni kraje není o politice, jak nám
ji podávají media z poslanecké sněmovny a z Prahy. Je to čin-
nost o potřebách občanů v našem kraji a má velmi blízko k čin-
nosti zastupitelstva obce. 

Rozhodl jsem se opět kandidovat do krajského zastupitelstva
na kandidátce KDU-ČSL, kde je lídrem současný hejtman
ing. Stanislav Juránek. Dovolím si touto cestou požádat naše
občany, aby k volbám přišli, dali svůj hlas těm, které znají
a mohou jejich práci hodnotit. Pokud se rozhodnete podpořit
i moji kandidaturu, budu si této podpory velmi vážit.

Pavel Prokop, starosta

Je podzim a mnohý z jeho nádherných slunečních dnů ne-
dělních. Vydávám se se svými čtyřnohými hlídači na procházku
do přírody. Bylo by hříchem nepokochat se nádhernou příro-
dou, která je tu přec pro naše potěšení. Procházím cestou le-
movanou lány vzrostlé kukuřice k vodojemu
a památníčku rudoarmějců. K mému zděšení
vidím, že proti vodojemu a vyhaslému ohništi
jsou v poli docela rozsáhlá vlacholiska pová-
lené a zničené kukuřice. Kdo a proč se někdo mstil na přírodě
v lánu kukuřice? Když ji ani určitě nesel? Reakci ničení přece
nemůže vyvolat nádherný pohled z tohoto místa na naši dě-
dinku krásně posazenou v mírné pahorkatině v docela bohaté
zeleni. Že by alkohol u ohně ve společnosti stejně laděných je-
dinců takto k ničení provokoval?

Za mého mládí, mnohými zavrhované doby, sdružovali jsme
se do skupin zpívajících a tančících. Na ničení čehokoli nebylo
ani pomyšlení, svými aktivitami rozdávali jsme všem radost,
která z našeho mládí vyzařovala. Když jsme se rozcházeli ze
zábavy, tak jsme zpívali. Dnes, konec diskoték provází ničení
všeho, co účastníkům přijde do cesty. Nedovedu si představit,
proč a co mládež k nedůstojnému barbarskému chování pro-

vokuje. Na jedné straně obecní zastupitelstvo se stará o zkráš-
lení obce, aby se nám žilo veseleji, na straně druhé neúcta
mnohých, ke kráse přírody především. A nejen mladí, i ti dříve
narození podivným chováním zanešvařují ovzduší. Doma si

vzorně uklidí a nepotřebné vyhodí, ne do kon-
tejneru, kterých je po obci přistavených dost,
ale na hromadu, kterou v noci zapálí, aby si
ostatní užili, když v noci větrají. Proč v noci?

No proto, že ví o nesprávnosti svého jednání tím, že pálí ne-
bezpečný odpad, který by měl skončit v kontejneru. 

Tolik našich spoluobčanů umírá na rakovinu způsobenou
tímto bezohledným chováním, a přesto tento fakt mnohým nic
neříká. Škoda, že bezohlednost zatím vítězí. Kdysi dávno po-
dobné nešvary hlídal hotař, ale proč dnes, kdy tvrdíme, že jsme
společnost vyspělá, inteligentní, potřebujeme, aby na naše cho-
vání kdosi dohlížel, proč si nejsme každý sobě hotařem? Hota-
řem svědomí!

Já vždycky sázela na venkov, který si jakési mravní zásady
zachovává a nepodléhá všeobecné vzájemné neúctě.

Omyl a docela krutý.
Ludmila Kaloudová

• STAROSTOVY STAROSTI •

PROČ?
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Ať život splní všechna přání a všechny naděje.
Ať štěstí, které málo chodí k lidem,

se na Vás denně usměje.
Ať nikdy nepoznáte bol ani klam,

to vše Vám přejeme k narozeninám.

Ve IV. čtvrletí oslaví
krásné životní jubileum
tito otničtí obyvatelé:

Partyková Františka     87 roků
Sekaninová Vlasta       87 roků
Navrátilová Anna        81 roků
Skulínková Božena    85 roků
Dřínovská Marie         84 roků
Menoušková Josefa     82 roků
Lattenberg Jiří            92 roků

Všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, pohody
a dlouhá léta přeje                               Výbor sociálně zdravotní.

SPOLEČENSKÁ KRONIKAUPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ
(POZEMKŮ) UPOZORŇUJÍCÍ NA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ

VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 458/2000 Sb.
na základě & 25 odst. 4 h) zákona č. 458/2000 Sb.

Žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o od-
stranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz elektrického distribučního zařízení. V ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování
a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdá-
lenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. 

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná
vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení po-
rostu při větru) od vedení 1 m. 

U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná
vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení po-
rostu při větru) od vedení 2 m.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno
vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
od krajního vodiče na obě strany. 

Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v termínu
do 15. listopadu tohoto roku.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Přehled zákonů týkajících se kouření a požívání
alkoholu u dětí a mladistvých mladších 18 let

Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí
§ 6 (1) Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočí-

vající zejména v tom, že …požívají alkohol nebo návykové látky. Každý je oprávněn upozornit rodiče na zá-
vadné chování jejich dětí a rovněž je každý oprávněn upozornit OSPO na porušení povinností nebo zneužití
práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, …nebo na skutečnosti uvedené v § 6.

Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Obecní úřad je povinen:
a) vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1,
b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování

Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťo-

vat příčiny jejich vzniku a činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.

Zákon č. 359/1999Sb.,   
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení …popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny

oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uve-
dené v § 6 odst.1, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích
Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání

jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol nebo úmyslně umožňuje požívání
alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, než látek omamných a psychotropních osobě
mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj. Výbor pro mládež a tělovýchovu

Na úřední desce je aktuální nabídka pozemků
určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7

uveřejněná Pozemkovým fondem ČR.

Webové stránky
naší obce

www.otnice.cz



Aktuální telefonní seznam městského úřadu

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ Slavkov u Brna

jméno odbor funkce budova místnost telefon mobil

Ing. Ivan Charvát VED starosta 64 204 544 121 100 602 533 815

Ing. Jiří Doležel VED místostarosta 64 203 544 121 120 724 187 380

Ing. Pavel Dvořák VED tajemník 260 222 544 121 101 602 519 898

Mgr. Bohuslav Fiala KT vedoucí, právník 260 229 544 121 102

Simona Kovářová KT sekretariát taj. 260 221 544 121 119

Zdeňka Vránová KT mzdová účetní 260 231 544 121 130

Marie Kučerová KT CO 65 264 544 121 129 724 180 319

Bc. Stanislav Maša KT správce sítě 260 102 544 121 125 723 555 785

Ladislav Stehlík KT spravce sítě 260 102 544 121 185 723 555 815

Ing. Barbara Macháčková KT rozvoj regionu a kultury 65 208 544 121 162 724 294 069

Mgr. Ludmila Doleželová KT právník 260 230 544 121 103

Bc. Hana Řezáčová VV vedoucí odboru 260 223 544 121 157

Miroslava Gehrová VV sekretariát starosty 64 202 544 121 180

Silva Skokanová VV matrika 64 108 544 121 114

Vladislava Winterová VV státní občanství 64 108 544 121 122

Bc. Světlana Petrová VV evidence obyvatel 260 107 544 121 137

Blanka Slezáčková VV občanské průkazy 260 108 544 121 138

Ivana Kludáková VV cestovní doklady 260 109 544 121 139

Munir Massow VV podatelna 64 155 544 121 111

Ing. Miroslav Zavadil ŽP vedoucí odboru 260 204 544 121 107 723 657 528

Ing. Pavel Janeba ŽP odpady,ovzduší 260 205 544 121 148

Ludmila Černá ŽP zem.půda 260 203 544 121 128

Ing. Andrea Večerková ŽP vodoprávo 260 202 544 121 147 602 170 235

Zdeněk Mařík ŽP myslivost,rybářství 260 216 544 121 154 724 294 072

ŽP vodoprávo 260 202 544 121 164

Lucie Žabenská FO pokladní 65 163 544 121 117

Jarmila Olejníková FO hlavní účetní,vedoucí 65 162 544 121 116

Romana Palátová FO ekonom-školství 65 158 544 121 115

Klára Kladivová FO účetní VHČ 65 161 544 121 121

Petra Šujanová FO účetní HČ 65 161 544 121 118

RNDr. Hana Kotíková FO správa školství 64 208 544 121 160

Ing. Helena Jelínková ŽÚ vedoucí odboru 260 120 544 121 142

Alena Lánská ŽÚ registr živností 260 122 544 121 146

Ing. Tamara Fikarová ŽÚ kontrola 260 121 544 121 143

Bc. Martin Nohel ŽÚ kontrola 260 121 544 121 144

Stanislava Procházková ŹÚ kontrola 260 121 544 121 145

Ing. Hana Postránecká SÚ vedoucí odboru 65 253 544 121 113

Dagmar Svobodová SÚ technik SÚ 65 258 544 121 109

Ing. Zdeněk Bohátka SÚ technik SÚ 65 255 544 121 110

Helena Filipová SÚ technik SÚ 65 257 544 121 112

Eva Moricová SÚ administrativa SÚ 65 254 544 121 108

Ing. arch. Hanuš Hudec SÚ úřad územ. plánování 64 263 544 121 182

Ing.Jarmila Pechová BTH vedoucí odboru 65 153 544 121 124

Eva Horáčková BTH ref. byty 65 152 544 121 123

Květoslava Novotná BTH ref. tepel.hosp. 65 152 544 121 126

Ing. Jiří Černý IR vedoucí odboru 65 260 544 121 106 723 657 529

Tamara Nosková IR ref.správa majetku 65 261 544 121 127

Taťána Pitáková IR ref. evidence majet. 65 262 544 121 165

Ing. Petr Lokaj IR investiční technik 65 261 544 121 158

Ing. Jana Šolcová SV vedoucí odboru 260 209 544 121 150

Libuše Posoldová, DiS. SV dávky HN a PnP 260 206 544 121 104

Petra Schneiderová, DiS. SV dávky HN a PnP 260 207 544 121 105

Mgr. Jana Lišková SV péče o děti 260 211 544 121 153

Veronika Čadilová, DiS. SV péče o děti 260 212 544 121 152

Martina Oslíková, DiS. SV kurátor 260 210 544 121 151

Jana Vávrová SV zdrav.postižení 260 208 544 121 149

SV příspěvek na péči 260 220 544 121 155

Pavel Lasovský DSH vedoucí odboru 260 111 544 121 132

Mgr. Jan Habrda DSH technik   260 106 544 121 134

Jaroslava Pospíchalová DSH evidence řidičů 260 104 544 121 133

Bc. Dagmar Janebová DSH přestupky-pojištění 260 131 544 121 136

Bc. Libuše Pilátová DSH dopravní značení 260 110 544 121 140

Břetislav Bohátka DSH zkušební komisař 65 159

Robert Spáčil DSH technik 260 112 544 121 181
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V sobotu 30. 8. 2008 pořádal
náš tenisový oddíl už pátý tur-
naj čtyřher v tenise.

Přihlášeno bylo rekordních 23 soutěžních dvojic z Brna, Slav-
kova u Brna, Mokré a blízkého okolí. Nakonec bylo v den tur-
naje registrováno ředitelem turnaje panem Jaroslavem Salajkou
„jen“ 19 párů. Ty byly rozděleny do 4 skupin, kde bylo 5 dvo-
jic. Hrálo se systémem každý s každým na 1 vítězný set. První
dva z každé skupiny pak postoupily do čtvrtfinále. Tam už šlo
do tuhého, protože se pokračovalo vyřazovacím způsobem.

Nejlépe si vedla dvojice Tomáš Pantok a Jaroslav Bubla,
která tak dokázala obhájit loňské vítězství. Druzí skončili hráči
z Lelekovic Vrbacký - Čarvaš a třetí místo obsadila otnická
dvojice Marek Šebeček – Jaroslav Salajka ml.

Všem zúčastněným se turnaj velice líbil, měl kvalitní úroveň
a výbornou organizaci.Velkou pozornost si zasloužily také ceny
pro vítěze. Náš sponzor turnaje - firma „MAKRO“- dodala

opravdu pěkné a hodnotné ceny. Doufáme, že se nám příští rok
podaří opět tento turnaj uspořádat, protože takových turnajů
bývá během roku velice málo. Marek Šebeček

PŘED POTOKEM ZA POTOKEM
19. červenec, obyčejná prázdninová sobota. Pro fotbalové

nadšence již třetího ročníku tohoto utkání to byl ovšem malý
svátek. Počasí nám přálo, a tak po menších organizačních prob-
lémech (typu JÁ NEHRAJU, NIKDO MI NEŘÍKAL) mohlo
začít první utkání. Začínaly děti a myslím, že se jim to moc lí-
bilo, obzvláště těm, které vyhrávaly. Nic naplat, někdo prostě
prohrát musí. Výsledek před/za 4:6. Ovšem i ženský tým byd-
lící za potokem nám letos udělal obrovskou radost vítězstvím.
Po hodně vyrovnaném zápase končícím 2:2 rozhodovaly pe-
nalty. Velmi talentovaná a mrštná brankářka předpotočních,
Martina Špunarová, však podlehla nemilosrdným střelám sou-

peřek, a tak zápotoční ženský tým vyhrál s vypětím všech sil,
tedy hlavně psychických, 3:2. Z vítězství se ovšem radovali  
i muži za potokem. Snad oni jediní letos neměli žádný problém
poskládat týmy. Vypadalo to, že se snad i těšili a fotbálek si
užili. Za fantastické podpory fanoušků vyhráli muži za poto-
kem 5:1. Žádné větší zranění letos nikdo neutrpěl, tak doufám,
že se příští rok sejdeme znovu a bude nás ještě víc. DÍKY
VŠEM HRÁČŮM, HRÁČKAM A HLAVNĚ FANDŮM, pro-
tože bez nich by to prostě nebylo ono.

Leona Leváková, brankářka vítězného týmu

SPORT O PRÁZDNINÁCH

TENIS



Občanské sdružení Otnický SAD zahájilo
činnost po prázdninách v sobotu 27. září dra-
kiádou. Počasí bylo jako na objednávku, a tak
se za hřbitovem sešlo téměř 50 účastníků. Od-
měnou všem příchozím byla vzdušná barevná
podívaná. Draci létali skutečně vysoko
a dlouze, malým, velkým i dospělým. Každý
dostal za pouštění draka pamětní list nebo di-
plom a dárky od sponzorů. Horký čaj v termo-
skách dlouho nevydržel. Někteří sluneč-
ného počasí s mírným větrem využili a po vy-
hlášení vítězů venčili draky ještě dlouho po
skončení soutěže. Centrum volného času Ot-
nický SAD přes prázdniny vzorně navštěvovali
členové Klubu u sluníčka, tedy maminky s nej-
menšími dětmi. V září proběhl sanitární den
a generální úklid. Všem maminkám, které nám
přišly pomoci děkujeme.

„HRAJEME SI S KOCOURKEM COOKIEM“
aneb PŘEDŠKOLNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI VE VĚKU 3 – 7 LET

Metodika výuky vychází z kurzu nakladatelství Oxford University Press - Cookie and Friends Starter. Výuka je založená
na písničkách, hrách, pohybových a výtvarných činnostech, při kterých si děti hravou formou utvářejí kladný vztah k an-
glickým výrazům a vazbám u jednoduchých situací. Hravou formou výuky si děti posilují sebedůvěru pro další studium an-
gličtiny. Výuku vede paní Bc. Maritess Cahová, rodilá mluvčí. Veškeré výukové materiály jsou zajištěny. Kurz skýtá možnost
příští rok navázat na pokračující kurzy Cookie and Friends A, B. Ve skupině je maximálně 8 dětí. Vyučuje se v prostorách
Centra volného času Otnický SAD, 

V případě většího počtu zájemců je možné domluvit výuku další skupiny dětí na středeční odpoledne.

A jaká je organizace letošního školního roku v centru volného času? 

Pondělí od 9.00 do 11.00   Miniškolka             pro děti od 2 do 4 let
od 16.15 do 17.00   Angličtina              pro děti od 5 do 7 let

Úterý    od 9.00 do 11.00   Klub u sluníčka     pro děti od 1 do 2 let
od 16.15 do 17.00   Angličtina              pro děti od 3 do 4 let

Středa   od 9.00 do 11.00   Mimiklub    pro děti od 6 měsíců do 1 roku
od 16.00 do 17.00    Volné odpoledne   pro všechny

Čtvrtek  od 17.00 do 18.00   Šachy a stolní hry  pro děti od 7 let
Pátek     od 16.00 do 17.30   Tvořivá dílnička    pro děti od tří let

Těšit se můžete na tvořivé večery pro dívky a ženy
- 17. října od 18.00 hodin kurz pedigu, 21. a 28. lis-
topadu na adventní tvoření. 

Sledujte informační nástěnku před poštou či v 1.
patře, kde najdete vždy aktuální informace nejen
o pořádaných akcích.

8. listopadu zveme všechny na lampionový prů-
vod a 6. prosince na Mikulášskou šou. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám s or-
ganizací volného času pomáhají. Pokud by se našli
další, kteří by nám chtěli pomoci vést zájmový krou-
žek či občas vypomoci s dozorem ve volném odpo-
ledni, budou srdečně vítáni. 

Bližší informace sdělí:
Dagmar Kovaříková 544 240 978, 
Dana Sekaninová 776 780 158,
Lenka Sloupová 602 839 899
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Občanské sdružení Otnický SAD − spolek aktivních dětí

V místnosti pro starší děti jsou vždy všechny stoly zaplněny v době tvoři-
vých dílniček.

Dědina 46, (1. patro nad poštou). starší děti (5 – 7 let) vždy v pondělí 16.15 - 17.00 hod.
mladší děti (3 – 4 roky) vždy v úterý 16.15 - 17.00 hod.
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Seminář pro rodiče - Baby Sings
Dvouhodinový kurz vedený certifikovanými instruktory, při

kterém se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali
s programem Baby Signs. Dozvíte se, jak poznáte, kdy je pro
vaše batole nejvhodnější čas začít znakovat, jak znakovou řeč
učit, jak průběh vývoje komunikace probíhá a jak rozpoznat
známky pokroku. Naučíte se prvních 16 znaků, a zhlédnete
krátká instruktážní videa, která vám ukáží, jak znakování
v praxi vypadá. Kurzy jsou dělané zábavnou a interaktiví for-
mou. Seznámíte se při nich s jinými maminkami a tatínky, kteří
se znakováním začínají. Kurzy jsou, jak z názvu vyplývá, pro
rodiče, ale mnoho instruktorek rádo uvítá i vaše batole. Kurzy
jsou také vhodné pro prarodiče a pro každého, kdo pečuje
o vaše dítě. 

Kdy je nejlepší se kurzu zúčastnit? Tohle je velmi individu-
ální. Doporučujeme, aby se rodiče kurzu zúčastnili nejpozději
kolem prvních narozenin dítěte. Mnoho rodičů však začíná se
znakováním dříve, a tak se také zúčastní kurzů během něko-
lika prvních měsíců. Stojí i za zváženou se kurzu zúčastnit již
v těhotenství, protože když náš drobeček přijde na svět, je často
poněkud obtížnější si najít čas na kurz. 

Doporučená cena kurzu včetně materiálů, které obsahují vše,
co potřebujete, abyste se znakováním začali (součástí je kniha,
DVD pro rodiče, DVD pro děti, 4 leporela a obrázkový pře-
hled znaků) je 799 Kč/osoba. Kurz by se realizoval o víkendu
v Otnickém SADU, na konkrétním datu se dohodnou přihlášení
s lektorkou. 

Zájemci se mohou hlásit do 26. října na tel. 544 240 978
nebo 602 839 899, 776 780 158.

Milé maminky na mateřské dovolené, přijďte si hrát do SADU!
Máte doma miminko ve věku od šesti měsíců do

čtyř let?
Chcete si zopakovat jednoduché dětské říkanky

a písničky?
Chcete vypadnout aspoň na chvilku z každoden-

ního kolotoče?
Chcete probrat svoje starosti a radosti s dalšími ma-

minkami?
Chcete vidět, jak se bude vaše ratolest chovat v ko-

lektivu ostatních dětí? 
Nudí vaše miminko známe hračky z domu?
Chcete svému dítěti zpestřit každodenní režim?
Netěšíte se na chladné období? 
Pokud jste na první, případně i na další otázky od-

pověděly ANO, tak neváhejte a přijďte jednou týdně
mezi nás, do Centra volného času Otnický SAD,
do 1. patra nad poštou.

Kdy můžete přijít?
V pondělí od 9 do 11 hod.  Miniškolka

pro děti ve věku od dvou do čtyř let.
V úterý od 9 do 11 hod.  Sluníčko

pro děti ve věku od 1 roku do dvou let.
Ve středu od 9 do 11 hod. Mimiklub

pro děti od 6 měsíců do 1 roku.

Organizovaný program bude od 10 do 11 hod. nebo podle
individuálních potřeb skupiny, která se daný den sejde. Budeme
si s dětmi hrát, cvičit, říkat říkanky, zpívat… Schůzky budeme
samozřejmě přizpůsobovat vašim potřebám a požadavkům na-
šich nejmenších. Větší děti si mohou hrát, povídat, kreslit. Děti
se tak přirozeně naučí vnímat dětský kolektiv, což jim usnadní

vstup do mateřské školy. Bude i volná zábava, atmo-
sféru mohou doplňovat písničky z CD přehrávače.
A nezapomeneme na trochu relaxace pro nás.

Co s sebou? - Přezůvky, u nejmenších dětí pod-
ložku na přebalování a látkovou plenu, svačinku.
V centru je aquamat s pramenitou přírodní vodou,
maminky si mohou uvařit čaj nebo kávu.

Kolik to bude stát? - Docházka do centra volného
času je zdarma, platí se pouze jednorázový příspě-
vek 50,- Kč na pojištění na rok a osobu. 

Docházet můžete pravidelně nebo občas, vše zá-
leží na vás a vašem dítěti.

Kočárky vždy zaparkujte v přízemí pod schody.
Sledujte nástěnku před poštou nebo v 1. patře, kde

najdete v případě změn další údaje i bližší informace.

Těší se na vás vedoucí Marta Rosendorfová, Lea
Fojtíková, Lucie Valová, Dagmar Procházková, Lud-
mila Srbová.

OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 33 - říjen 2008

Hrátky s nejmenšími.

V místnosti pro nejmenší si rády zahrají i větší děti, třeba oblíbenou karetní
hru Cink!Junior

STÁLE SBÍRÁME UZÁVĚRY OD PET LAHVÍ
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Nový učitel - radost nebo smutek?
Zažili jsme to všichni: zvykli jsme si na učitele, jeho způsob

výuky, výkladu, zkoušení. Ale po určitém čase se před katedrou
objevil nový pedagog a my si museli přivykat znovu: jiný vý-
klad, jiný způsob výuky, zkoušení. Jeden učitel byl spíše přísný,
často žáky káral a málo je chválil, druhý byl vždy veselý, s žáky
žertoval, ale nedokázal při vyučování udržet dostatečnou míru
kázně. Změna učitelů potkává i dnešní děti a mládež. A teď

nemám namysli jen
odchody učitelů do
důchodu nebo od-
chod učitelek na ma-
teřskou dovolenou,
ale příchod do první
třídy, přechod z niž-
šího stupně na vyšší,
nástup na střední
školu či celková
změna školy. 

Paní učitelka
v první třídě bude ur-
čitě jiná než paní uči-
telka v mateřské
škole, vyučující na
druhém stupni budou
znatelně přísnější,
než učitelé prvního
stupně. Na vyšším
stupni je více před-
mětů, delší rozvrh,
více učiva. I s tím je
určitá přísnost peda-

gogů na druhém stupni spojena. Nejrapidnější změna učitelů je
na střední škole, kdy učňům a studentům trvá téměř celý první
ročník, než si na nové učitele-profesory zvyknou. 

Vždy je ovšem nutné, aby rodiče i děti měli čas vyučující
lépe poznat. Oboustranné poznání je skutečně nezbytné. Ob-
zvláště u prvňáčků musí rodiče včas učitelku upozornit na ně-
které zvláštnosti. Předejde se tak případným
nedorozuměním, kdy rodič je nespokojen,
že vyučující daná specifika dítěte (o nichž
však neví) nerespektuje. Nejdůležitější je
častá a přiměřená komunikace rodičů s uči-
telem. Většina nespokojenosti rodičů pra-
mení právě z mylné či nedostatečné
komunikace. Dítě doma tvrdí určité skuteč-
nosti, které mohou být z různých důvodů
zkresleny. Třídní schůzky jsou minimálně 4
x do roka, pedagogové mají určité konzul-
tační hodiny, kdy rádi vysvětlí a prodisku-
tují vaše dotazy. Pokud jste s něčím
nespokojeni, je vhodné řešit situaci taktním
dotazem či upozorněním bez emocí a přímo
k osobě vyučujícího.

Individualita učitele je dána věkem, po-
hlavím, temperamentem, zkušenostmi, se-
behodnocením a osobnostními vlastnostmi.
Vlastnosti dobrého učitele jsou především

zakotveny v jeho vrozených dispozicích, učitelem se člověk
„musí narodit“. Nejvýstižnějším ukazatelem pro kvalitu kon-
krétního učitele je to, jaké klima v jeho třídách existuje. Každý
učitel vytváří v interakci s žáky jiné, pro něj však specifické
klima pro výuku. Jiné prostředí bude v hodinách matematiky,
jiné v hodinách výchov. Důležité je, jak dané klima snášejí žáci.
Ti jej vnímají, prožívají a hodnotí tím, co si o svých učitelích
sdělují mezi sebou, anebo co vyprávějí rodičům. 

Výzkumy dokazují, že sami žáci považují za úspěšného tako-
vého učitele, který je přiměřeně dominantní, má ve třídě dobrou
kázeň, klid a pořádek. Nejčastěji požadovanými vlastnostmi
učitelů jsou přísnost, láska, zajímavá výuka. Děti samy si žá-
dají přísnější a důslednější učitele, zároveň však takové, kteří
mají děti rádi a u kterých cítí, že jim na nich záleží. Jako důle-
žitý předpoklad kázně při vyučování je zajímavá výuka. Velký
význam má i učitelův smysl pro humor a jeho sebevědomé vy-
stupování. Všeobecně se uznává, že učitelská profese nepatří
k snadným, pokud jde o pracovní zátěž. Mnozí sice občas pou-
kazují na kratší pracovní dobu a na dva měsíce prázdnin, ale zá-
roveň konstatují, že sami by učit nikdy nemohli.     

Ze statistických výzkumů: do práce ve školství nastupuje z pe-
dagogických fakult průměrně 70 % absolventů. Z těch, kdo na-
stoupili do školství, po uplynutí určité doby odchází průměrně
30 % absolventů učitelství primární školy a průměrně 50 % ab-
solventů vyšších stupňů škol.

Nový učitel - radost nebo smutek? Za oblíbeným učitelem
budou někteří žáčci chvíli truchlit, od pedantního učitele si rádi
oddychnou. Příchod nového učitele berte jako příchod čehoko-
liv nového v životě. Změny k životu patří. Důležité je před
dětmi o učitelích mluvit s respektem, o školu vašich dětí se
zajímat a učitelům dávat najevo, že jste ve výchově i vzdělá-
vání do jisté míry partneři, nikoliv soupeři. 

Dagmar Kovaříková, www.moje-rodina.cz

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

Třídní schůzky k 1. čtvrtletí
budou v pondělí 24. listopadu 2008
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Prezentace vědeckých pracovišť, přírodovědně zaměřených fakult vysokých
škol a DDM Brno probíhalo již druhým rokem v Denisových sadech, v so-

botu 20. září 2008. Tato interaktivní výstava je určena hlavně dětem. Formou zajímavých pokusů jsou seznámeni se střípky ně-
kterých zákonitostí fyziky, chemie a dalších oborů. Letos jsme se na Den vědy vypravili z otnické školy s několika zvídavými
dětmi. Ze sedmých tříd se zúčastnili Kamila Ondrová, Kristýna Stehlíková, Šťepán Veselý a Josef Hudeček, z osmých tříd Mi-
chaela Turková, Simona Navrátilová a Simona Boháčová. S Kamilou Ondrovou jsme se ještě v pátek večer jely podívat na pre-
zentace Chemické fakulty VUT.   ing. Hana Šťastná, učitelka fyziky

Návštěva Dne vědy v Brně

Dějepisná a zeměpisná exkurze s nevšedním zážitkem
Život na středověkém hradě

Žáci se formou programu skupiny Komedianti na káře seznámili se životem na středověkém hradě. Podívali se a mohli si vy-
zkoušet, jak se dřív vyráběly svíčky, jak se tisklo na plátno, vyzkoušeli si zbroj (drátěnou košili, helmu, rukavice), mohli si za-
střílet z kuše i zaházet se středověkou sekyrou. Někteří se odvážně vrhli na žonglování s míčky, s cívkou a další atrakce. Pak měli
možnost se seznámit z historií a životem na hradě Veveří.

Protože jsme měli domluvu s kastelánem hradu panem Ing. Fedorem, že pokud na hradě pomůžeme, budeme moci na něm pře-
spat, navečer jsme dvě hodiny vyklízeli stavební suť polorozpadlého historického skleníku. Tím se i my můžeme pyšnit, že jsme
pomohli k záchraně tohoto vzácného hradu.

Večer jsme si na horním nádvoří hradu rozdělali oheň, opékali špekáčky, hráli na kytaru a zpívali krásné písničky. Poznala jsem,
jak talentované děti mám v tomto oboru ve třídě, a byla jsem na ně moc pyšná. Někteří méně romantičtí hráli na schovávanou a jiné
tradiční hry. Každý se bavil po svém. Večerka všechny překvapila. Zdálo se, že přišla příliš brzy. Ale nedalo se nic dělat. 

Spaní samo o sobě bylo pro některé, hlavně děvčata, zkouškou odvahy a síly překonat sám sebe a vytrvat. Z pokojíčků, „ze kte-
rých přecházel zrak“, mají někteří hrůzu v očích ještě dnes, ale i to je další ze zkušeností, které jsme na exkurzi získali. Ne všechny
děti na světě mají takové podmínky k životu jako dnes my. Nakonec se všichni docela dobře vyspali.

Druhý den ráno děti ve skupinkách zpracovávaly pracovní listy, které jsem jim já a pan zástupce Zavřel připravili. Upevňovali
si tak své poznatky.

Brněnská přehrada a ekologie
Už se všichni nemohli dočkat, až za námi přijede doc. Ing. Blahoslav Maršálek, vedoucí oddělení cyanobakterií Ústavu Aka-

demie věd ČR, aby nám povykládal o problémech Brněnské přehrady se sinicemi. Přinesl s sebou spoustu materiálů, nad kterými
jsme se společně zamýšleli a zjistili jsme, jak jsou tyhle jen mikroskopem dobře viditelné organismy pro nás nebezpečné a jak je
obtížné je z vody vyhubit. A protože doc. Maršálek měl s sebou i mikroskop, mohli jsme se se sinicemi seznámit i „na živo“. Ur-
čitě se po těchto znalostech a zkušenostech „se sinicemi“ koupat společně už nebudeme. A hlavně: když se v televizi bude na toto
téma hovořit, budeme pyšní na to, že my jsme měli informace z první ruky od muže, který je na toto téma kapacitou nejen v naší
republice, ale v celé Evropské unii.

Mapa Brna a okolí, orientace na mapě, plán výletu, doprava tam i zpět
Už když jsme výlet plánovali, tak jsme se bez mapy Brna a okolí neobešli. Nebyl tedy problém ani s orientací. Naplánovaný

výlet jsme zvládli naprosto bez problémů. Cestovali jsme vlakem, tramvají a parníkem. Na zpáteční cestě jsme navštívili sokol-
ské koupaliště, kde právě probíhal Krajský přebor žáků v plážovém volejbalu. A protože tam hrál náš starší spolužák David Masař,
z plna hrdla jsme ho společně povzbuzovali. Všem se nám tato hra moc líbila. Běhat, skákat a padat do písku je přece naprosto
úžasné. Ale není nic náročnějšího.

A to je konec naší exkurze. Dojet do Sokolnic už byla pro nás, ostřílené harcovníky, hračka. Tam bylo trochu zmatku při pře-
bírání zavazadel a stíhání autobusů do jednotlivých vesnic. Ale vše se nakonec zvládlo a už se těšíme na další nevšední exkurze,
znalosti a zážitky. Drahomíra Floriánová
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Rozkvetlé Otnice
❀❀ 2008  ❀❀

Od 1. dubna do 30. září probíhala soutěž Rozkvetlé
Otnice. Nabízíme malou ochutnávku květinových
krás. Konečné výsledky hodnocení letošního roč-
níku otiskneme v příštím čísle.
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Za kytičkami do Chile (5)
Sobota 24. února 2007. Dnes byl před námi opravdový

skvost – NP Pan de Azúcar (v překladu chleba z cukru). Park
se nachází při pobřeží Tichého oceánu a je přísně chráněnou
oblastí, neboť zde pravidelně hnízdí řada ptáků, jejichž domi-
nantu zcela jistě tvoří několik stovek tučňáků humboldtových.
Z botanického hlediska potom v parku roste celá řada kaktusů
rodu Copiapoa. Krasavicí mezi kaktu-
sovými rostlinami je Copiapoa cu-
lumna-alba. Zajímavostí je skutečnost,
že temena všech rostlin jsou obrácena
k oceánu, aby rostliny mohly vstřebávat
vodu z typických chilských ranních
mlh, kterým místní lidé říkají garua.
Tato voda představuje pro místní vege-
taci prakticky jediný zdroj vody. Celý
dnešní den jsme věnovali průzkumům
kaktusové vegetace v prostorách parku,
což při teplotách kolem 40 °C celsia
bylo dosti vysilující. Večerní čas jsme
věnovali pobytu v příjemné hospůdce
u piva značky Escudo jsme dlouho di-
skutovali a probírali zážitky z dnešního
plodného dne.

Následující den, 25. února jsme se
ubírali směrem k malinkému městečku
Esmeralda, které leží uprostřed polo-
pouště. V těchto nehostinných místech
jsou prastaré lokality z dob pánů Friče
a Laua, kteří na rozdíl od nás cestovali
pěšky nebo na koni. V těchto nehostin-
ných a dosud málo prozkoumaných
končinách jsme nalezli doslova ráj uprostřed pouště – obrov-
skou pláň kaktusů Copiapoa columna-alba, bylo to, jako by je
zde někdo vysázel (taková Krakonošova zahrádka).

Cesta k oceánu nás dovedla až k přístavu Cifuncho. Zde se
naše trojice stala velmi brzo nápadnou a místní lidé nás „při-
vítali“ s mačetami v ruce. Nakonec jsme prohodili pár zdvoři-

lostních frází, rychle nasedli do auta a ujížděli pryč. To jsme
ještě netušili, že se sem za několik dní vrátíme, neboť se nám
dostal do rukou horký tip na zajímavou rostlinu v těsné blíz-
kosti Cifuncha. K večeru jsme se opět stáhli do našeho útočiště
v pěkném hotýlku uprostřed Charaňalu.

Po snídani, kterou nám připravila naše hodná hostitelka Doňa
Maria, jsme se vydali směrem k velkému chilskému přístavu
Taltal. V těsné blízkosti Taltalu jsme zhlédli světově známé lo-

kality snad nejznámějšího kaktusu rodu Copiapoa – Copiapoa
cinerea a její četné variety. Naše první kroky směřovali na lo-
kalitu, od které jsme měli GPS data, tato data nám poskytli ko-
legové z Dánska. Místo krásných rostlin nás ovšem čekal
veliký šok, neboť po kopcích s kaktusy nebylo ani vidu ani sle-
chu. Lokalita musela ustoupit a její místo nahradil horský ho-

týlek a přilehlé parkoviště. Ano,
i takovou podobu má ochrana vzác-
ných druhů. 

Po horské teraserii jsme se vydali
výše do hor, kde jsme po chvilce hle-
daní rostliny našli. Jednalo se staré
rostliny s krásnou modrou epidermis
a sytě černými trny – učebnicová Co-
piapoa cinerea. Společnost těmto krás-
kám dělaly sloupovité kaktusy rodu
Eulychnia, které patří mezi tradiční
chilské endemity.

Večer jsme si udělali procházku do
města, ve kterém je množství námoř-
nických škol. Zavítali jsme do místní
restaurace, kde se jako speciality podá-
valy různé mořské ryby, které patří do
tradiční chilské kuchyně. Posilněni
dobrým jídlem (pescado a papas fritas)
jsme uložili naše znavená těla v ne-
valné nocležně u seňora Martinéze na
předměstí Taltalu. Všichni usnuli
rychle, neboť nás zítra čekal další ná-
ročný den. Jan NovákPolopoušť v okolí Esmeraldy.

Copiapoa cinerea forma
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MINIBURZA 
D TSKÉHO OBLE ENÍ 

(V K 0 – 6 LET) 
 

Ob anské sdružení Otnický SAD-Klub 
Sluní ko po ádá 

 

18.10.2008 
 

miniburzu d tského oble ení v prostorách 
centra volného asu (v 1.pat e nad poštou). 

 

Sb r oble ení:      pátek 17.10. od 16:00 do 18:00 hod 
Prodej oble ení:   sobota 18.10. od 14:00 do17:00 hod 
Odb r oble ení:   sobota 18.10. od 17:30 do 18:30 hod 

 

Oble ení p ineste, prosím, isté a opat ené 
etiketovacím líste kem s cenou. 

 

5% z prodeje bude v nováno na innost d tí 
Otnického SADU  

 

D kujeme  a t šíme se na vás! 
 

Klub Sluní ko  
(bližší informace na tel.: 603 257 417) 

Obtěžuje vás kouř
z pálení trávy

a jiných
rostlinných zbytků?

Změňte způsob
likvidace

– kompostujte!
V kompostech dodáte půdě humus, ži-

viny snadno přijatelné rostlinám a po-
třebné půdní organizmy. Tím se účinky
kompostu podobají účinkům chlévského
hnoje.

Komposty zakládáme na podzim po
sklizni na stinné místo, aby v parném létě
příliš nevysychaly. K založení kompostu
použijeme různé rostlinné zbytky a od-
padky (zeleniny, bramborové natě, trávy,
plevele, která nemají semena, listí aj.),
které mísíme s vhodnou zeminou v po-
měru 5:1. Kompostovanou jehličnatou
kůru můžeme použít jako náhražku za
rašelinu. Do kompostu můžeme přidat
i strojená hnojiva. Zelené odpady nebo
spadané listí můžeme prosypat mletým
páleným vápnem asi 3 kg na 100 kg
hmoty, abychom zabránili kysání kom-
postu, zničili choroboplodné zárodky
a podpořili rozkladné procesy v kom-
postu. Kompost má mít neutrální reakci.
Nejlepšího zrání kompostu dosáhneme,
když všechny jeho součásti dobře pro-
mícháme a navrstvíme do hromady vy-
soké 1,5 m. Kompostovanou hmotu
nesešlapujeme, aby byla dostatečně
vzdušná a zrání probíhalo rychleji. Na-
konec přikryjeme kompost ze všech
stran asi 5 cm vysokou vrstvou zeminy.
Horní plochu hrázkujeme, abychom
mohli kompost zavlažovat vodou, mo-
čůvkou nebo kvašeným trusem. Na jaře
jej překopáváme (převrstvíme) na sou-
sední místo. Za vegetace jej udržujeme
bez plevelů a podle potřeby zavlažujeme.
Uzrálý kompost je, když nelze rozeznat
jeho původní složení. Při tomto způsobu
uložení by měl být vyzrálý za jeden rok. 

Pokud do kompostu přišly plevele se
semeny nebo listí z nemocných stromů,
musíme nechat kompost zrát 3 roky a při
tom jej dvakrát do roka (na jaře a na pod-
zim) překopávat, abychom tak zničili klí-
čící semena i choroboplodné zárodky.

Získaný substrát můžeme použít při
přesazování květin, prosetý na hnojení
trávníku a pro lepší strukturu a výživu
záhonů.

Otničtí zahrádkáři přejí
úspěšné kompostování.

... kontejnery na domovní odpad jsou vzápětí plné, mohly by být přistavovány
po obci častěji ...

... konečně si rozhlasové obecní hlášení vyslechnou všichni, když se hlásí v pozd-
ních odpoledních hodinách ...

... naučili jsme se třídit odpad, ale někdy to kolem kontejnerů vypadá jako na
smetišti ...

Velké ucho aneb Vyslechly jsme v ulicích



17. října 2008 20 hod.

TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím dál riskantnější. Město Go-
tham City je třeba zbavit nebezpečných organizací. Mezi oby-
vateli šíří strach a zmatek další nevypočitatelný zločinec
Joker. Akční fantastický film USA. 102 minut.
Mládeži přístupno. 

7. listopadu 2008 20 hod.

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Hrdina seriálu je umírněnou parodií na Jamese Bonda s tím,
že agent Smart je neschopný jen místy a svou krásnou kole-
gyni, agentku 99, dokáže i překvapit. Kriminální komedie
USA. 110 minut.
Mládeži přístupno od 12 let. 

21. listopadu 2008 20 hod.

TOBRUK
Válečné drama Václava Marhoula. 100 minut.
Mládeži přístupno od 15 let.

12. prosince 2008 20 hod.

NESTYDA
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha POVÍDKY O
MANŽELSTVÍ A O SEXU s Jiřím Macháčkem v hlavní roli.
88 minut.
Mládeži přístupno od 15 let.

PŘIPRAVUJEME

Kino Otnice vás zve na filmovou podívanou 
i 28. listopadu, 5. a 19. prosince 2008. Názvy
filmů nebyly do uzávěrky známy, sledujte vývě-
sku, infokanál. Také obecní rozhlas bude včas
informovat, jaké filmy se budou vždy ve 20 hod.
promítat.
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18. října 2008

DISKOTÉKA
DJ BORIS

Dělnický dům

2. listopadu 2008

DŽO Velatice
Divadelní představení

STŘED
Dělnický dům 16 hodin

3. listopadu 2008

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Centrum volného času Otnický SAD
(spolek aktivních dětí)

Od 9.00 do 19.00 hodin

8. listopadu 2008

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD 
v 17 hodin sraz u hřiště

9. listopadu 2008

HRADIŠŤAN
15 hodin v kostele sv. Aloise

Předprodej na OÚ - cena vstupenky 250 Kč

15. listopadu 2008

DISKOTÉKA
DJ BORIS

Dělnický dům

21. a 28. listopadu 2008

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Centrum volného času Otnický SAD od 18 hodin

6. prosince 2008

MIKULÁŠSKÁ ŠOU
Dělnický dům
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