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ČÍSLO

OTNICKÝ
ZPRAVODAJ
ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 35-36

Smíšené zboží (dům č.p. 194) před rokem 1940...

... a dnes.



Kdo má zájem o

FOTOGRAFIE
Z DĚTSKÉHO
DNE 

konaného 5. června
v Otnicích, 
přihlašte se u Zdenky Křivánkové
tel.: 777 238 698, 
zdenka.krivankova@seznam.cz.

Jistě vám neuniklo, že náš čtvrtletník v březnu nevyšel. Na vysvětlenou: studijní 
a mateřské povinnosti nás zcela pohltily a bohužel nebyl nikdo, kdo by připravil zpra-
vodaj za nás. A tak právě držíte mírně obsáhlejší Otnický zpravodaj-dvojčíslo. Snad ten
chybějící jarní alespoň částečně nahradí. Je naplněn samými dobrými zprávami 
a články o dění v naší obci za poslední půlrok. Zastoupeny jsou téměř všechny zájmové
oblasti. Děkujeme za dodané texty a výstižné fotografie, jenž psané hezky doplní.

Milou zprávou je, že se nám rozhodla pomoci Zdenka Křivánková. Usměvavá, bez
závazků a  plná nápadů se pilně podílela už na tomto vydání. Doufáme, že jí elán
dobrovolné pomoci dlouho vydrží. Ať vás třeba její svěží tipy na prázdninové puto-
vání nasměrují na zajímavou akci. Přejeme krásné léto a těšíme se na příspěvky, které
prázdninové akce v Otnicích naplní zářijový zpravodaj.

Dana Sekaninová a Dagmar Kovaříková

A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
Mezi chloubu naší obce patřila oddychová prostranství, parčíky se zázemím pro

děti. Koutky pro děti znamenaly body navíc i při hodnocení soutěže Vesnice roku. Vět-
šina návštěv u otnických příbuzných, ale i náhodní přes Otnice projíždějící vkusné
dětské prvky ocenili. Místní děti je často vyhledávají a hrají si zde. Ale zub času je ne-
úprosný a hlodá. Chátrající, blednoucí, vyviklané, rozbité. Tak nějak teď působí.
Pokud si lidé cokoliv pořídí, musí se o to starat, aby pořízené vydrželo co nejdéle
funkční a pěkné. Stejné je to i s lavičkami, houpačkami, pískovišti. Někteří uživatelé
si jich neváží a chovají se k nim nehezky. Majitelé je neopečovávají, nerenovují. Po-
sekat jen trávu nestačí. A tak chlouba přestává být chloubou. Místo renovace se do-
čkáme odstranění. A první na řadu bohužel přicházejí tolik oblíbená dětská pískoviště.
Přísné hygienické podmínky způsobily, že se obec rozhodla všechna pískoviště zrušit… 

2 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 35-36 - červen 2009

Z obsahu:
• Z redakční pošty 

strana 3

• Zpráva o činnosti zastupitelstva
strana 4-9

• Starostovy starosti
strana 10

• OÚ informuje
strana 11

• Společenská kronika
strana 12-13

• Mateřská a základní škola
strana 14-19

• Z činnosti zájmových sdružení
strana 20-24

• Sportovní okénko
strana 25-28

• Tipy na výlet
strana 29

• Putování naším krajem
strana 30-31

• Kino Otnice, pozvánky
strana 32

Zájemci
o podzimní taneční kurz

SE PŘIHLASTE
u paní Ludmily Pšenákové

tel. číslo: 602 959 990

Občanské sdružení Otnický SAD
vyhlašuje 2. ročník soutěže

ROZKVETLÉ
OTNICE.

Od 15. června do 30. září bude
probíhat fotografování květinových

skvostů v otnických ulicích. 
Porota ohodnotí tři ozdobená okna

a tři balkony, za které obdrží
vítězové věcné ceny.

ÚVODNÍ SLOVO

Autoři příspěvků:
Bočková Antonie
Dufková Hana
Mgr. Floriánová Drahomíra
Kaloudová Ludmila
Kovaříková Dagmar
Křivánková Zdenka
Lattebergová Anna
Maminky a děti z otnického Sluníčka
Nepomucká Marcela
Ondra Miloš
Pavlovcová Jana
Pažebřuch Pavel
Procházka Zdeněk
Prokop Pavel, starosta
Pšenák Ladislav
Ing. Rosendorfová Marta
Sekaninová Dana

Skalský Bohuslav
Mgr. Třetinová Hana
Urbánková Dagmar
Vojáčková Markéta
Mgr. Zavřel Hynek
Žáci 8. třídy

Redakční rada:
Mgr. Dagmar Kovaříková, Školní 480
Dana Sekaninová, Milešovská 130
Zdenka Křivánková, Milešovská 265

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

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 20. srpna 2009
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Doklad o koupi 
Na internetovém portálu jsme koupili dětskou skluzavku.

Jako doklad o koupi jsme obdrželi z počítače napsaný papír se
jménem, telefonním číslem, datem a větou, že na zboží je zá-
ruka dva roky. Dle vyjádření prodejce toto stačí k případné re-
klamaci výrobku. Chtěli bychom se zeptat, jak to doopravdy je. 

Doklad o koupi nemá žádnou přesně stanovenou podobu,
ale musí z něj být zřejmá jednoznačná identifikace kupo-
vaného výrobku a samozřejmě veškeré údaje o prodávají-
cím, tedy především jméno prodávajícího, název a sídlo firmy,
IČO, případně DIČ. Pokud jste takovýto doklad neobdrželi, do-
poručuji si ho vyžádat pro potřebu případné pozdější rekla-
mace. Podle Vašeho popisu jste obdrželi doklad, který je psaný
jen naoko a není zařazen (ani zařaditelný) do účetnictví pro-
dejce, což by jistě zajímalo příslušný finanční úřad.

Tolerance hmotnosti uhlí 
Objednal jsem si uhlí a na faktuře je uvedeno, že se hmot-

nost může od skutečnosti lišit o +- 8 %. Tento limit dělá při
zakoupení 20 q po 300 Kč 160 kg x 300, což je 480 Kč. Lo-
gicky limit nebudou využívat ve svůj neprospěch, ale v nepro-
spěch zákazníka. Při zaplacení faktury za 6 000 Kč se mi zdá
možnost okradení o 480 Kč dost nehorázná. Při dnešní tech-
nologii vah je dle mého názoru 8% limit nepřiměřený. Chtěl
bych se zeptat, zda je tato odchylka oprávněná, jestli na to
jsou nějaké normy a popřípadě, jak se mohu bránit. Nehledě
na to, že mi uhlí přivezli úplně promočené, a tudíž tím tratím
na množství.

Ano, u tohoto druhu zboží jako je uhlí, obilí apod., se
obecně uvádí možná odchylka +/- 8 %. Je to právě z důvodů
zvláštní povahy tohoto zboží (možné vlhkosti, přesušenosti 
a podobně). Vaše domněnka, že prodejce smluvní odchylky
zneužívá ve váš neprospěch, nemusí být správná. Toto zboží se
obvykle nakládá pomocí násypek, kde prodejce není schopen
přesně ovlivnit dávku. Pravděpodobně občas dostanete uhlí
navíc a občas o nějaké přijdete. Pokud máte pochybnosti, mů-
žete uhlí reklamovat a nechat převážit (u kontroly máte právo
být přítomen).

Návod k použití
Rád bych se zeptal, jak je to s povinností, aby byl u výrobku

přiložen český návod k použití. Zda musí být přiložen u všech
výrobků prodávaných na našem trhu nebo se to na některé vý-
robky nevztahuje. Speciálně se mi jedná o hardware – externí
harddisk. A v případě, že u výrobku má být, ale nebyl, zda to je
důvod ke zrušení kupní smlouvy a vrácení zboží a kupní ceny.
Případně jaká právní norma to upravuje. A zda, pokud nejsem
spokojen s jednáním firmy, mám právo podat stížnost k něja-
kému kontrolnímu orgánu, mám na mysli především Českou
obchodní inspekci.

Návod k použití (samozřejmě v českém jazyce) je nutno
dodávat k výrobkům, u kterých je nutno dodržovat zvláštní
pravidla, pokud nejde o pravidla obecně známá, například žá-
rovka. Pokud však prodávající návod v českém jazyce nedodá,
není to důvod k odstoupení od kupní smlouvy (ostatně při ná-
kupu v kamenném obchodě si můžete návod zkontrolovat, při
nákupu přes internet můžete výrobek vrátit do 14 dnů bez
udání důvodu). Můžete však podat podnět k šetření České ob-
chodní inspekci, která dodržování zákona o ochraně spotřebi-
tele dozoruje.

Objednání zboží z e-shopu 
Objednal jsem si zboží z e-shopu, krátce na to mi přišlo na

e-mail potvrzení s celkovou částkou. Po pár dnech mi bylo
zboží doručeno, ale částka byla více než dvojnásobně vyšší. 
K ceně zboží byl totiž podle přiložené faktury připočítán pop-
latek za „manipulaci a balné“. Tento poplatek však nebyl zmí-
něn ani při samotném objednání zboží, ani ve výše uvedeném
potvrzení zaslaném na e-mail, ani není uveden v obchodních
podmínkách internetové prodejny. Má e-shop nárok na zapla-
cení takového poplatku (vyššího než cena samotného zboží)? 

Pokud prodávající takové poplatky neuvádí, nemůže si je
v žádném případě nikterak zpětně účtovat.

Záruční podmínky 
Poslal jsem mobilní telefon na opravu do autorizovaného se-

rvisu. Mobil byl ještě v záruce. Zpět jsem dostal informaci, že
závada se neslučuje se záručními podmínkami a mám na výběr
2 možnosti: 1) zaplatit opravu, 2) zařízení bude vráceno bez
opravy, zhotovitel požaduje uhrazení nákladů na diagnostiku,
poštovné a balné. Má firma nárok na peníze za diagnostiku 
závady?

Firma nemá nárok na uhrazení nákladů na diagnostiku.
Má však nárok na úhradu poštovného a balného.

Travní sekačka 
Před 3 měsíci jsme si přes internet zakoupili travní sekačku.

Již potřetí během 2 měsíců budeme reklamovat závadu na
tomto stroji. Ve všech 3 případech se jednalo o poruchu po-
jezdu. Vzhledem k tomu, že již nemáme v tento stroj důvěru 
a opakuje se stále ten samý problém, rádi bychom věděli, zda
je možné žádat po prodejci vrácení peněz. Vzhledem k tomu,
že jste nám ať již telefonicky či písemně vždy dobře poradili při
řešení našich spotřebitelských problémů, prosíme vás opět 
o radu, jaké kroky jsou potřeba podniknout, když chceme vrá-
tit poruchový výrobek, který jsme si zakoupili přes internet?

Podle § 622 odst. 2 Občanského zákoníku máte právo na
výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě,
že nemůžete věc pro opětovné vyskytnutí vady po opravě
nebo pro větší počet vad řádně užívat. Tento pojem je v sou-
dní praxi vykládán tak, že uvedený nárok vznikne při vyskyt-
nutí třetí stejné nebo čtvrté různé závady. Dále máte stejná
práva při výskytu vady, kterou nelze odstranit. Zda zvolíte vý-
měnu věci, anebo odstoupení od kupní smlouvy, a tedy vrácení
peněz, záleží pouze na vás.

Dotaz na reklamaci dlažby 
Máme již položenou dlažbu. Dlažbu jsme reklamovali z dů-

vodu toho, že nejde vytřít žádným prostředkem určeným na
dlažby, stále i po vytření na ní zůstávají viditelné šlápoty atd.
Bylo nám z prodejny dlažeb sděleno, že přijede výrobce a je-
stliže uzná chybu na naší straně, tak mu musíme uhradit ná-
klady spojené s cestou, a to až s Polska. Má na tuto úhradu
nárok? 

Dle § 622 občanského zákoníku máte právo na to, aby byly
vady v rámci reklamace odstraněny bezplatně. Náklady,
které prodejci vzniknou v souvislosti s reklamací, hradí on.
Takže na zmíněnou úhradu určitě nárok nemá. To dokonce ani
v případě, že by vaši reklamaci neuznal za opodstatněnou.

Kontakty:
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info • tel.: 604 956 114

Z redakční pošty
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LEDEN – 19. 1. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Rozpočtové opatření č. 3/2008
Výsledek kontroly na matriční agendu
Pronájem Dělnického domu
Materiály ZŠ
Majetkové materiály
Janepa a.s. Brno – žádost o vyjádření
Hospodaření obce za rok 2008
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Základní škola – bude řešen jako samostatný bod.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – Změna účelu využití objektu na kolnu pro stroje. 
b) Beton Brož 484 – ÚR o umístění stavby příjezdové komunikace do areálu.   
c) Bc. L. Matyáš Lovčičky – Zahájení stavebního řízení na opravu RD 250.  

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – Trvalé odnětí půdy ze ZPF na stavbu příjezdové komu-
nikace

5. Faktury k proplacení:
a) Respono a.s.– Fa: 28950078, svoz a odstranění TKO za 4. Q. 2008
b) Kabelsat Křižanovice – Fa: 01/2009, provozování TKR I. pol. 2009
c) ČS pojišťovna Vyškov – Fa: 7739560712, pojištění majetku obce
d) Renards Brno – Fa: 1080572, výběrové řízení na dodavatele stavby ZŠ 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2008:
Zastupitelstvo projednalo úpravy rozpočtu dle rozpočtového opatření
č. 3/2008. 

Příjem: + 164 300,- Kč Výdaje: + 164 300,- Kč 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové opatření č. 3/2008“

7. Kontrola na matriční agendu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis z kontroly matriční agendy“, kterou
provedl Městský úřad Slavkov dne 21. 11. 2008. Zjištěny pouze drobné ne-
dostatky, jinak bez závad.

8. Tříkrálová sbírka 2009:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek „Tříkrálové sbírky 2009“ v naší
obci. Celkem bylo vybráno 27 089,- Kč. Všem, kteří se přičinili, patří podě-
kování.

9. Žádost o pronájem Děl. domu – chovatelé:
Zastupitelstvo projednalo žádost  místní organizace Českého svazu chovatelů
Otnice o bezplatný pronájem Dělnického domu na dny 19.–20. 9. 2009, za
účelem konání bodované výstavy exotického ptactva.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný pronájem Dělnického domu dne
19.–20. 9. 2009 místní organizaci Českého svazu chovatelů.

10. Základní škola Otnice:
a) Starosta informoval zastupitele o podané námitce k výběrovému řízení fir-
mou IZOBAU Brno. Námitce jsem vyhověl a rozhodl o přepočítání hodno-
cení účastníků soutěže ve smyslu podané námitky. Po přepočítání nedošlo ke
změně pořadí, změnilo se bodové ohodnocení takto:

1. Prostavby a.s. Brno 89,09 bodů
2. Izobau s.r.o. Brno 88,00 bodů
3. Moravostav a.s. Brno 67,38 bodů
4. Imos Brno a.s. 66,81 bodů     

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí změny bodového hodnocení účastníků.
b) Ing. Bubla informoval o provedené finanční kontrole (zák. 320/2001 Sb.)
na Základní škole Otnice a zjištěných vysokých provozních nákladech. Za-
stupitelstvo projednalo písemné zdůvodnění ředitelkou školy. Překročení roz-
počtu v roce 2008 je zaviněno stoupající cenou za energii a teplo. Navýšení
nákladů tvoří také nákup drobného dlouhodob. majetku a spotřeba materiálu.  

11. Výpověď nájemní smlouvy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď nájemní smlouvy nebytových pro-
stor v budově Mateřské školy p. Jaroslavem Böhmem Otnice 401, k 31. 12.

2008. Prostory byly řádně předány. V jednání je užívání sociální místnosti, 
nájemní smlouva bude takto upravena.
Proběhla diskuze o využití uvolněných prostor.  

12. Prodej pozemku p.č. 561:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Veselých Pančava 129, o prodej po-
zemku p.č. 561 o výměře 73 m2, v k.ú. Otnice. Záměr byl zveřejněn na úřední
desce od 26. 11. 2008 do 5. 1. 2009. Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 561 o výměře 73 m2, v k.ú. 
Otnice, manželům Františku a Jarmile Veselým Pančava 129, 683 54 Otnice,
za cenu 55,- Kč/m2.

13. Střed obce – oddělovací GP:
Zastupitelstvo projednalo návrh oddělovacího geometrického plánu na úpravu
hranice pozemků obce (p.č. 342) a manželů Rafajových Otnice (p.č. 340). 
K návrhu oddělení nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 342/2 o výměře 72 m2 

a 341/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Otnice.
14. JANEPA a.s. Brno – žádost o vyjádření:

Zastupitelstvo projednalo žádost f. Janepa a.s. Brno o stanovisko obce k zá-
měru výstavby skladové haly (12 x 60 m), na parcele č. 351 a 353/1, v k.ú.
Otnice. 
K záměru výstavby nebyly vzneseny připomínky. Vzhledem k tomu, že pří-
zemí haly bude zapuštěno do země, bude investor nucen přeložit vodovodní
řád, nejlépe na obecní pozemek. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem výstavby skladovací haly na pozemku
p.č. 351 a 353/1.

15. Hospodaření obce za rok 2008:
Předseda Finančního výboru Ing. Bubla informoval zastupitele o výsledku
hospodaření obce za rok 2008. Příjmy plněny na 97,95 % (15,680 mil. Kč),
výdaje na 87,26 % (15,507 mil. Kč.)

16. Střed obce – žádost o dotaci z ROP:
Starosta podal informaci o problému v žádosti o dotaci z Regionálního ope-
račního programu. Obec byla vyzvána k úpravě projektu tak, aby navazoval
na již vybudovaný přestupní terminál IDS. (Projekt se překrýval v místě na-
pojení). Projekční kancelář IKA Brno přislíbila urychleně projekt přepraco-
vat, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Firma Renards provede úpravu v žádosti
o dotaci. Vše s termínem do 23. 1. 2009.

17. Pronájem Dělnického domu – dětský ples:
Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení Otnický SAD, o pro-
nájem Dělnického domu dne 24. 1. 2009, za účelem uspořádání dětského kar-
nevalu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný pronájem Dělnického domu dne 24. 1.
2009, občanskému sdružení Otnický SAD.
Připomínky, interpelace: nebyly vzneseny. 

ÚNOR – 9. 2. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Žádost o poskytnutí půjčky
Materiály Výboru pro životní prostředí
Povolení hostování lunaparků
Majetkové materiály
Materiály ZŠ
Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
Příspěvek pro narozené děti v roce 2008
Návrh plánu akcí na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 16) Střed obce – naše žádost o dotaci na střed obce v ROP nebyla
úspěšná, dotace nám nebyla přidělena. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) J. Šírová + A. Hložková 1 – Rozhodnutí č. 14/09, změna užívání RD 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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b) Rostěnice a.s. – Rozhodnutí č. 4/2009, změna účelu využití objektu   
c) Ing. Horák 307 – zahájení kolaudačního řízení – přístřešek u RD 307  
d) Beton Brož 484 – zahájení staveb. řízení, změna užívání ocelového skladu
e) Beton Brož 484 – zahájení staveb. řízení, příjezdová komunikace do areálu
f) Manželé Bajerovi 49 – Rozhodnutí č. 17/2009 k ohlášení stavby RD  

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – Zahájení vodoprávního řízení na zatrubnění vodoteče

5. Faktury k proplacení:
a) IKA Brno – Fa: 100509, úprava projektu středu obce
b) J. Sokol Bošovice – Fa: 09024, tonery do kopírek
c) KT Veselý – Fa: 5/2009, oprava TKR
d) ASEC Brno – Fa: 122736, Oprava obecního rozhlasu 
d) ASEC Brno – Fa: 122737, Revize obecního rozhlasu
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Žádost o poskytnutí půjčky:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. H. Ondrové Dědina 57, o poskytnutí fi-
nanční půjčky ve výši 50 tis. Kč na vyřešení tíživé finanční situace. K žádosti
proběhla diskuze ve které p. Ondrová odpovídala na dotazy.   
V tajném hlasování bylo sedm členů zastupitelstva proti poskytnutí půjčky,
dva členové pro poskytnutí půjčky.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí půjčky p. H. Ondrové.

7. Výbor životního prostředí:
a) Ing. Horák 307 – žádost o povolení vykácení stromů na zahradě
b) J. Mezuláník 399 – žádost o povolení vykácení stromu před RD
c) Obec Otnice – kontrola 2 ks bříz v parku sv. J. Nepomuckého
d) Obec Otnice – kontrola 2 ks líp v Chaloupkách na p.č. 1107/11

8. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Otnice
za rok 2008“. Zprávu předložilo obvodní oddělení policie ČR Slavkov u Brna.
V roce 2008 došlo ke zvýšení nápadu trestné činnosti v obci.

9. Žádosti o povolení hostování lunaparků:
Zastupitelstvo projednalo žádosti o povolení hostování lunaparků na hody 
v roce 2009. Ze dvou žádostí byla vybrána p. Flaksová Brno. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Flaksové Brno o povolení hostování luna-
parků na tradiční hody v roce 2009.

10. JMK – žádost o bezúplatný převod pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod
pozemků p.č. 110/7, 116/2 a 343/4, z majetku obce na Jihomoravský kraj.
Pozemky se nachází pod přestupním terminálem IDS.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 110/7,
116/2 a 343/4 na Jihomoravský kraj.

11. Základní škola Otnice – vratka z fondu odpisů:
Zastupitelstvo, v návaznosti na výsledek hospodaření ZŠ v roce 2008, roz-
hodlo o vrácení částky ve výši 111 918,- Kč z fondu odpisů školy do roz-
počtu obce.    
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení finanční částky ve výši 111 918,- Kč 
z fondu odpisů školy do rozpočtu obce Otnice.

12. Vyúčtování hracích automatů za rok 2008:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování hracího automatu f. MCM Břec-
lav za rok 2008. Celková výše vsazené částky 916 730,-. Odvod ve prospěch
obce činí 28 595,- Kč.

13. Pronájem nebytových prostor:
Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti VYDOSBUS Vyškov o proná-
jem místnosti se soc. zařízením na poskytnutí ubytování pro řidiče autobusu.
Obec může nabídnout místnost na bývalém obecním úřadě č.p. 470. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem místnosti se soc. zařízením v budově č.p.
470. Schvaluje také návrh smlouvy o pronájmu.

14. Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výši měsíční odměny uvolněných členů za-
stupitelstva a schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
obce dle přílohy č. 1 zápisu.

15. Vítání občánků narozených v roce 2008:
Vítání občánků (s trvalým pobytem v Otnicích) narozených v roce 2008 se
uskutečnilo dne 31. 1. Zastupitelé projednali finanční příspěvek pro narozené
děti v roce 2008, kterých je dle evidence OÚ celkem 22. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro děti narozené v roce 2008 
a které mají trvalý pobyt v obci Otnice ve výši 2 000,- Kč na každé dítě.
Forma příspěvku dle dohody s rodiči.

16. Plán akcí na rok 2009:
Předseda výboru rozvoje obce předložil návrh akcí na rok 2009, návrh byl
projednáván.

17. Návrh rozpočtu na rok 2009:
Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtu na rok 2009, návrh byl
projednáván.

18. E-GOVERNMENT:
Starosta podal informace o povinnostech obce a právnických osob mít od 
1. 7. 2009 zřízeny datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.
Zákon má dopad na vybavení obecních úřadů výpočetní technikou a pravdě-
podobně i na personální obsazení.

19. Převod pozemků z LV1 na LV10001:
Zastupitelstvo projednalo soupis pozemků vedených na LV1 pro obec a k.ú.
Otnice. Uložilo starostovi požádat Katastrální pracoviště ve Vyškově o pře-
vod těchto pozemků na LV 10001.    
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemků p.č. 113, 182, 1206/1, 1339/4,
1339/10, 1339/13, 1340/130, vedených na LV 1 pro obec Otnice. Ukládá sta-
rostovi požádat o převod těchto pozemků na LV 10001.

BŘEZEN – 2. 3. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Státní fond pro ŽP
Úřad regionální rady soudržnosti Jihovýchod
Úřad práce – kontrola
MAS Za humnama
Czech POINT – žádost o dotaci
TJ Sokol – žádost o finanční příspěvek
E-ON smlouva o zřízení věcného břemene
Pronájem nebytových prostor na Děl. domě
Návrh plánu akcí na rok 2009
Program zasedání ZO dne 12. 3. 2009
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) Kácení stromů – stanovisko Výboru ŽP k povolení vykácení bříz 
v parku sv. J. Nepomuského – kladné. Lípa v Chaloupkách – 1 ks kladné, 
1 ks záporné. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Horákovi 307 – Kolaudační rozhodnutí na přístavbu k RD
b) Manželé Bajerovi 49 – Územně plánovací informace k záměru novostavby
RD
c) Obec Otnice – zahájení územního řízení na sběrný dvůr odpadů  
d) Manželé Hudečkovi 203 – zahájení staveb. řízení, sanace štítové zdi
e) R. Kosík 199 – zahájení stavebního řízení, půdní vestavba + stav. úpravy
RD
f) Manželé Kolkovi Újezd – Rozhodnutí č. 23/2009, změna stavby před do-
končením  

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí, zvláštní užívání silnice II/418

5. Faktury k proplacení:
a) Vykoukal V. Vážany – Fa: 14/2009, oprava veřejného osvětlení
b) Petlák M. Milešovice – Fa: 1/09, zpracování žádosti o dotaci na SFŽP
c) Ing. Zendulka R. Prostějov – Fa: 6/2009, úprava projektu sběr. dvora + do-
plnění
d) KT Veselý Křižanovice – Fa: 7/2009, oprava TKR 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. SFŽP – akceptace žádosti:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí 
o akceptování žádosti obce o dotaci v rámci operačního programu Životní
prostředí na akci „Za Strážkou – výsadba dřevin“. 

7. ÚRR RS Jihovýchod – zamítnutí žádosti o dotaci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Úřadu Regionální rady regionu sou-
držnosti Jihovýchod o zamítnutí projektu k financování „Revitalizace veřej-
ného prostranství v obci Otnice“. Náš projekt neobdržel potřebný počet bodů.
I když byl doporučen hodnotitelem, komisí nebyl schválen.

8. Úřad práce Vyškov – kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol“ o výsledku finanční kontroly na
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obdržené dotace v rámci veřejně prospěšných prací č. smlouvy
VYA-V-49/2008.
Kontrolní závěr: Podmínky kontrolované dohody byly plněny.

9. OS MAS ZA HUMNAMA:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o činnosti OS MAS ZA HUM-
NAMA. Projednalo „Strategický plán Leader“, na jehož základě požádala
MAS Za humnama o finanční podporu z EU.
Usnesení:
Zastupitelstvo projednalo územní působnost MAS Za humnama a souhlasí
se začleněním katastrálního území obce Otnice do územní působnosti MAS
Za humnama. Zastupitelstvo také projednalo Strategický plán Leader.

10. Vyúčtování hracích automatů za rok 2008:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování hracího automatu f. ATIS Jihlava
za část roku 2008. Celková výše vsazené částky 41 300,- Kč. Odvod ve pro-
spěch obce činí 1 578,- Kč.

11. Czech POINT – rozšíření kontaktního místa:
V návaznosti na zák. č. 300/2008 Sb., o datových schránkách, rozhodlo za-
stupitelstvo obce o rozšíření kontaktního místa Czech POINT na obecním
úřadě.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Inte-
grovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na upgrade kon-
taktního místa Czech POINT. V rámci tohoto programu zastupitelstvo
schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši 68 540,- Kč.

12. Kabelová televize – rozšíření nabídky programové skladby:
Zastupitelstvo, v návaznosti na zák. č. 304/2007 Sb., o rozhlasovém a televi-
zním vysílání, projednalo návrh na rozšíření nabídky TKR o programy TV
Barrandov a NOVA CINEMA.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření nabídky kabelové televize Otnice o pro-
gramy TV Barrandov a NOVA CINEMA.

13. TJ Sokol – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol o finanční příspěvek ve výši 
7 000,- Kč na úhradu hudby při pořádání ostatkové zábavy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 
7 000,- Kč.

14. E-ON Distribuce – smlouva o budoucí smlouvě:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci akce spol. E-ON „Otnice
Boček kabel NN“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu“ se společností E-ON Distribuce a.s., na stavbu
s názvem „Otnice Boček kabel NN“.

15. Ukončení nájmu na Dělnickém domě:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení p. Otty Drabálka Otnice o ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory v Dělnickém domě k 30. 4. 2009 
(bývalé Kasíno).
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo vypsat soutěž na pronájem nebytových prostor na
Dělnickém domě.

16. Plán akcí na rok 2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh plánu akcí na rok 2009. Do návrhu byla do-
plněna akce „Výměna části oken na Katolickém domě“ v případě získání do-
tace.

17. Program zasedání zastupitelstva 12. 3. 2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne
12. 3. v pohostinství U Marků.

18. Studie rozšíření centra obce:
Zastupitelstvo projednalo studii rozšíření centra obce, kterou zpracoval ate-
lier Walter Brno. Studie má několik variant budoucího uspořádání prostoru 
a je podkladem pro veřejnou diskuzi. 
Připomínky, interpelace: Místní organizace rybářů uspořádá dne 6. 6. dětské
rybářské závody.
MO zahrádkářů sděluje, že tradiční prodejní výstava květin a zeleniny se
uskuteční 9.–10. 5. 2009.

12. 3. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti ZO za rok 2008
Zprávy o činnosti Výborů zastupitelstva za rok 2008 
Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2008
Hospodaření obce za rok 2008

Návrh rozpočtu na rok 2009
Plán akcí na rok 2009
Schválení faktur k proplacení
Žádost f. Beton Brož Otnice
Různé – diskuze
Závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, návrhovou komisi, zapisovatele
a program zasedání. 

2. Zpráva o činnosti ZO za rok 2008:
Starosta přednesl souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok
2008.
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok 2008.

3. Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2008:
Předsedové jednotlivých výborů a předsedkyně přestupkové komise přednesli
zprávy o činnosti za rok 2008 v tomto pořadí: 

JUDr. Nehybová L. – přestupková komise
Klvač J. – kontrolní výbor
Ing. Bubla J. – finanční výbor
Mezuláník P. – výbor rozvoje once
Drabálek O. – výbor pro životní prostředí
Lattnebergová A. – výbor sociálně zdravotní
Sekaninová D. – výbor pro mládež a tělovýchovu

K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2008.

4. Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2008:
Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2008 přednesla účetní p. Ka-
loudová Věra. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připo-
mínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12.
2008.

5. Hospodaření obce za rok 2008:
Předseda finančního výboru Ing. Bubla přednesl zprávu o hospodaření obce
za rok 2008.  

Příjmy: 15 680 315,78 Kč  Výdaje: 15 507 175,80 Kč
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2008.

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2009:
Návrh rozpočtu na rok 2009 přednesl opět předseda finančního výboru Ing.
Bubla.   

Příjmy: 18 468 200,- Kč  Výdaje: 19 608 000,- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z přebytku minulých let. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2009.

7. Schválení faktur k proplacení:
Starosta předložil ke schválení fakturu č. 20092003, od firmy Prostavby a.s.
Brno. Jedná se realizaci akce Modernizace základní školy Otnice, faktura je
podložena zjišťovacím protokolem č. 1.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury č. 20092003 od f. Postavby a.s. Brno.

8. Žádost f. Beton Brož s.r.o. Otnice:
Starosta předložil zastupitelstvu žádost f. Beton Brož s.r.o. Otnice 484 o sta-
novisko ke zřízení 2 ks nových sloupů veřejného osvětlení a přeložku stáva-
jícího sloupu, při komunikaci II/418 na vjezdu do obce od Újezdu u Brna.
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o spolupráci“ mezi obcí a f. Beton
Brož s.r.o. ve věci výše uvedených sloupů VO. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ s firmou Beton Brož s.r.o.
Otnice 484, za účelem výstavby 2 ks nových sloupů a přemístění 1 ks sloupu
VO. 

9. Různé – diskuze:
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

DUBEN – 6. 4. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
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Materiály Základní školy
Žádosti na Výbor pro životní prostředí
Dohoda s Policií ČR
Výběrové řízení na správce PC sítě
Výsledky auditu
Záměr pronájmu nebytových prostor na Děl. domě
Nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
Žádosti manželů Kolkových a p. Cápalové
E-ON smlouva o zřízení věcného břemene
Majetkové materiály
Základní škola – zateplení
Žádost na Úřad práce Vyškov
Sběrný dvůr odpadů – podání žádosti o dotaci 
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Programy kabelové televize – nainstalovány jsou 2 nové programy
(Barrandov, Nova Cinema). Zastupitelstvo odsouhlasilo doplnění nabídky 
o program Prima Cool.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) R.Veselý 129 – Kolaudační rozhodnutí č. 57/2009, novostavba RD
b) Manž. Hudečkovi 203 – Usnesení č. 28/2009, přerušení řízení sanace zdi   
c) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 10/2009, stav. povol. na příjezd. komuni-
kaci  
d) Manž. Pavelkovi 208 – souhlas se stav. úpravami RD včetně nástavby
e) R. Kosík 199 – Rozhodnutí 16/2009, stavební povolení na stav. úpravy RD
f) L. Levák 513 – zah. řízení o prodl. termínu dokončení oprav RD  
f) K. Sedláková 466 – Územně plánovací informace k novostavbě RD na 
p.č. 250  

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí:
a) Beton Brož 484 – Stavební povolení na zatrubnění vodoteče
b) Obec Otnice – Souhlas s vynětím půdy ze ZPF na výstavbu sběrného dvora
c) K. Sedláková 466 – Souhlas s vynětím půdy ze ZPF na novostavbu RD

5. Faktury k proplacení:
a) ZK Brno – Fa: F8/6/214, oddělovací GP středu obce
b) Keloc PC Brno – Fa: 0920520, informační banner na základní školu
c) V. Nedoma Újezd u Brna – Fa: 1, TDI na akci „Regenerace základní školy“
d) Prostavby a.s. Brno – Fa: 20092005, „Regenerace základní školy“ za
3/2009
e) Respono a.s. Vyškov – Fa: 329110085, svoz a likvidace TKO za I. Q. 2009
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Výbor ŽP:
a) M. Marek 12 – žádost o povolení odstranění smrku a borovice 
b) K. Sedláková 466 – žádost o povolení odstranění ořechu na st. pozemku

7. Základní škola Otnice:
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhlášení konkurzního řízení na funkci ře-
ditele Základní a Mateřské školy Otnice. Termín podání přihl. je do 30. 4.
2009.
Za zřizovatele jmenovalo zastupitelstvo do konkurzní komise starostu p. Pavla
Prokopa a Ing. Jaroslava Bublu.
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek hospodaření Základní a Ma-
teřské školy Otnice za rok 2008. Hospodářský výsledek je vyrovnaný. 
c) Zastupitelstvo projednalo „Zprávu o provedení prověrek bezpečnosti za
rok 2008“ jak za Základní, tak i Mateřské škole. Zjištěné závady v Mateřské
škole budou postupně řešeny.   

8. Respono – svoz nebezpečného odpadu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí termín svozu nebezpečného odpadu v obci,
který se uskuteční dne 11. 4. 2009. 

9. Dohoda s Policií ČR:
Zastupitelstvo projednalo uzavřenou dohodu s Policií ČR, OO Slavkov 
u Brna.
Dohoda stvrzuje zákonné povinnosti obou stran.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dohodu“ s Policií ČR, obvodní oddělení Slavkov 
u Brna, o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného po-
řádku.

10. Správce PC sítě:
Zastupitelstvo projednalo nabídky na dodavatele služby „Správce počítačové
sítě“ na obecním úřadě. Ze tří nabídek jako nejvýhodnější vybralo nabídku
firmy NETIc spol. s r.o. Brno. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje za dodavatele služby „Správce počítačové sítě obec-
ního úřadu“ firmu NETIc spol. s r.o. Brno 

11. Přezkoumání hospodaření obce – audit za rok 2008:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření obce za

rok 2008. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zá-
kona o přezkoumání hospodaření. 
Nápravná opatření není nutné přijímat. Při výkupu pozemku bude do jeho
účetní hodnoty započítány i vedlejší náklady hrazené obcí. 

12. Dělnický dům – záměr pronájmu:
Zastupitelstvo projednalo podmínky pronájmu nebytových prostor na Děl-
nickém domě.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na Dělnickém
domě. Zájemci mohou přihlášky podávat do 27. 4. 2009.

13. Nařízení vlády č. 74/2009 Sb.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě.  
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje vnitřní mzdový předpis pro zařazení pra-
covníků.
b) Zastupitelstvo schvaluje navýšení mezd o 5 % zaměstnancům obce zařa-
zených dle organizačního řádu do obecního úřadu.
Účinnost schválených opatření je od 1. 4. 2009.

14. Žádost manželů Kolkových:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Kolkových Újezd u Brna, o prove-
dení terénních úprav na pozemku č. 994/25 v ulici Pod Vodárnou. Jedná se 
o změnu vjezdu k novostavbám rod. domků na p.č. 990/1 a 990/15.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o provedení terénních úprav na pozemku 
č. 994/25, dle předloženého situačního nákresu.

15. Žádost p. Cápalové, p. Kulhánka a p. Kaloudy:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. L. Cápalové, J. Kulhánka, oba bytem 
Otnice 31 a p. Kaloudy J. Otnice 30, o povolení vybudování mostku přes 
otnický potok. 
Usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s vybudováním mostku přes otnický potok.

16. E-ON, věcné břemeno:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni s firmou E-ON Distribuce, a.s. České Budějovice, na akci
„Otnice kabel NN RD Pavlovec“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni na pozemek p.č. 963, pro E-ON Distribuce a.s. 

17. Smlouva s městem Slavkov u Brna:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s městem Slavkov u Brna na po-
skytování služeb eGON centra.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s městem Slavkov u Brna o poskytování
služeb eGON centra. 

18. Rozpočet sociálního fondu:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009. 

Příjmy: 226 580,- Kč   Výdaje: 226 580,- Kč 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009. 

19. Žádost p. Patloky o odprodej pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Patloky o odprodej pozemku p.č. 277/35
o výměře 3 m2. Pozemek se nachází pod částí garáže ve vlastnictví p. Pat-
loky.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 277/35 o výměře 
3 m2.

20. Záměr úplatného nabytí 3/8 podílu p.č. 171:
Zastupitelstvo projednalo záměr úplatného nabytí idd. 3/8 podílu pozemku
p.č. 171, jehož celková výměra je 2 076 m2. Jedná se o park a přilehlé prostory
ulice Nová. Zbývajících 5/8 je ve vlastnictví obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí idd. 3/8 pozemku p.č. 171. 

21. Záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 1107/5:
Zastupitelstvo projednalo záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 1107/5 o vý-
měře 32 m2. Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Chaloupky. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 1107/5. 

22. Bezúplatný převod pozemků na JMK:
Zastupitelstvo projednalo žádost bezúplatného převodu pozemků p.č. 110/7
o výměře 69 m2, p.č. 116/2 o výměře 121 m2 a p.č. 343/4 o výměře 212 m2

vše ostatní plocha – silnice, na Jihomoravský kraj. Pozemky jsou součástí
přestupního terminálu IDS. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 110/7, 116/2 
a 343/4 do vlastnictví Jihomoravského kraje.



23. Úplatné nabytí p.č. 146/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.č.
146/2 o výměře 37 m2, od p. J. Krause Otnice 282. Pozemek je určen na 
kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 146/2 o výměře 37 m2

od p. Jaroslava Krause Otnice Milešovská 282, za cenu dle znaleckého po-
sudku Ing. Matyáše.

24. Úplatné nabytí p.č. 133/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.č.
133/2 o výměře 69 m2, od manželů Jana a Anny Matouškových Otnice 8. 
Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 133/2 o výměře 69 m2

od manželů Jana a Anny Matouškových Otnice Dědina 8, za cenu dle zna-
leckého posudku Ing. Matyáše.

25. Úplatné nabytí p.č. 135/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.č.
135/2 o výměře 35 m2, od p. J. Plotěného Brno. Pozemek je určen na 
kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 135/2 o výměře 35 m2

od p. Jana Plotěného Brno Bzenecká 15, za cenu dle znaleckého posudku 
Ing. Matyáše.

26. Úplatné nabytí p.č. 131/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.č.
131/2 o výměře 83 m2, od p. L. Vašíkové Otnice 115. Pozemek je určen na 
kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 131/2 o výměře 83 m2

od p. Ludmily Vašíkové Otnice Dědina 115, za cenu dle znaleckého posudku
Ing. Matyáše.

27. Úplatné nabytí p.č. 124/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.č.
124/2 o výměře 67 m2, od manželů Miroslava a Hany Boháčových Otnice 11.
Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 124/2 o výměře 67 m2

od manželů Miroslava a Hany Boháčových Otnice Dědina 11, za cenu dle
znaleckého posudku Ing. Matyáše.

28. Regenerace základní školy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí postup prací na akci „Regenerace základní
školy“. Pokračuje se ve výměně oken, započalo zateplování obvodových zdí,
stropů. Pokračují jednání o rozsahu víceprací. Bude nutné zajistit instalaci
žaluzií, které nebyly součástí dotace.       

29. Střed obce – úprava:
Zastupitelstvo se zabývalo stavem středu obce, hledalo možná řešení na jeho
úpravu a zajištění finančních zdrojů.

30. ČOV a kanalizace v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o výstupech z výrobního
výboru který se uskutečnil 1. 4. 2009. Dokumentaci k výběrovému řízení na
dodavatele stavby vypracuje f. Hydroprojekt. V letošním roce, na základě vý-
běrového řízení, by měl být znám dodavatel stavby. Zahájení akce r. 2010.          

31. Úřad práce Vyškov – žádost obce:
Zastupitelstvo se zabývalo připraveností obce na jarní úklid, sečení trávy 
a další. Rozhodlo, podat žádost na ÚP Vyškov o přidělení ještě jednoho místa
na VPP, nejméně na dobu šesti měsíců.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o přidělení jednoho místa na VPP na
dobu nejméně šesti měsíců. 

32. Katolický dům – výměna oken:
Zastupitelstvo hledalo finanční zdroje kterými by řešilo neutěšený stav oken
na budově Katolického domu. Vzhledem k předpokládaným nákladům, asi
250 – 300 000,- Kč, se obec neobejde bez dotace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu oken Katolic-
kého domu. Žádost bude zaslána na MND Hodonín, který vypisuje grant
„Energie z přírody“.

33. Sběrný dvůr odpadů – žádost o dotaci:
Obec má zpracovaný projekt na sběrný dvůr odpadů, je požádáno o vydání
územního rozhodnutí. Výzva z OP Životní prostředí bude vypsána asi červen
– červenec 2009. Obec by měla zahájit výběr dodavatele na zpracování žá-
dosti o dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracovatele žádosti 
o dotaci na sběrný dvůr odpadů z Operačního programu Životní prostředí.

34. TJ Sokol Otnice – nájemní smlouva:
Obec má uzavřenou nájemní smlouvu s TJ Sokol Otnice na pronájem po-
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zemků pod hřištěm. Současně obec přiděluje TJ Sokol dotaci ve výši ceny za
sjednaný pronájem. K odstranění zbytečné administrativy doporučilo zastu-
pitelstvo změnit nájemní smlouvu na výpůjčku.  
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo ukončit nájemní smlouvu s TJ Sokol Otnice na pro-
nájem pozemků pod hřištěm a schvaluje nahradit tuto smlouvu smlouvou 
o výpůjčce.

35. Převod pozemků na LV 10001:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na převod pozemků vedených na
Listu vlastnickém 1 (LV1) v k.ú. Otnice na LV 10001. Obec požádá KÚ 
Vyškov o dohledání nabývacích listin a o převod pozemků.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod pozemků p.č. 113, 1206/1, 1339/4, 1339/10,
1339/13, 1340/130 v k.ú. Otnice, z LV 1 na LV 10001.
Připomínky, interpelace:
Pietní akt k výročí osvobození obce se uskuteční 24. 4. 2009 v 18.00 hod 
u pomníků padlých vojínů RA.
Vyčistit a odvézt odpadkové koše u rybníka v Hrubé dolině.
Dělnický dům – oprava rýny a svodu – zajistí p. Drabálek O.

27. 4. 2009
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 pro životní prostředí
Volby do EU
Těšany – návrh zadání ÚP
OSSZ Vyškov – kontrola
Vánoční koncert – smlouva
Finanční dar obci
Základní škola – zateplení
Pronájem Dělnického domu
Záměr výkupu pozemků
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2) Programy kabelové televize – nově nainstalován program Prima Cool.  
Bod 15) Žádost p. Cápalové a p. Kulhánka o znovuprojednání nesouhlasu 
s přemostěním potoka. Celou záležitost projedná starosta s dotčenými a podá
zprávu na příštím jednání ZO.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Horákovi 307 – Územní souhlas se stavbou bazénu
b) I. Málková 45 – zahájení řízení o prodloužení termínu dokončení stavby   
c) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 15/2009 na změnu užívání ocelového
skladu  
d) L. Levák 513 – Rozhodnutí č. 50/2009 na prodloužení lhůty dokončení
RD  

4. Faktury k proplacení:
a) Elektrodekor Brno – Fa: 472009, refundace mzdy školení člena SDH
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 11/2009, instalace programů TV Barrandov,
Nova Cinema a Prima Cool.
c) Ing. Petlák Milešovce – Fa: 2/2009, výsadba stromků u firmy HDP Trading
d) Gordic Blansko – Fa: 20090689, udržovací roční polatek programů 
Gordic
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.

5. Výbor ŽP:
D. Gottwald 207 – žádost o povolení odstranění stromů před RD 207 

6. Volby EU:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 5.–6. června 2009 
Zapisovatelem okrskové volební komise je p. Jana Pavlovcová Otnice 13.
Minimální počet členů OVK 12. Volební obvod bude jeden. Volební místnost
– místnost knihovny v budově obecního úřadu č.p. 479.

7. Těšany – návrh zadání územního plánu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení o zahájení projednání návrhu zadání
územního plánu Těšany. Obec Otnice nemá připomínky k návrhu zadání. 

8. OSSZ Vyškov – kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Protokol č. 314/09“ o kontrole pojistného 
a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolu
provedla Okresní správa sociálního pojištění Vyškov, nebyly zjištěny 
závady. 
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9. Vánoční koncert – smlouva:
Zastupitelstvo projednalo nabídku kapely Vlkošáci na uspořádání vánočního
koncertu dne 6. 12. 2009. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o hudební produkci s kapelou Vlkošáci na
uspořádání vánočního koncertu. 

10. Finanční dar obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o obdrženém finančním daru obci
Otnice ve výši 1 500,- Kč od p. Ludmily Cápalové a p. Jaroslava Kulhánka,
oba bytem Otnice 31. Dar bude použit na výsadbu zeleně.

11. Regenerace základní školy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí postup prací na akci „Regenerace základní
školy“. Dokončuje se výměna oken, pokračuje zateplování obvodových zdí,
stropů. Pokračují jednání o rozsahu víceprací, které v současné době činí asi
500 000,- Kč. 

12. Dělnický dům – pronájem:
Zastupitelstvo projednalo podané nabídky (2 ks) na pronájem Kasína na Děl-
nickém domě.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor na Dělnickém domě –
Kasíno panu Martinu Kyliánovi Otnice Chaloupky 243.

13. Záměr výkupu pozemků – kanalizace:
Zastupitelstvo projednalo záměr výkupu pozemků pro položení kanalizace 
v lokalitě Pančava.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr vykoupit pozemky p.č.: 615/4, 626/2, 628/2,
632/2, 637/2, 641/2, 643/3.
Připomínky, interpelace: Provézt opravu některých míst chodníku u Foltýno-
vého a Dvořákového.

KVĚTEN – 18. 5. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Gymnázium Vyškov – žádost o dar
Veřejná pískoviště v obci
Nařízení vlády č. 130/2009 Sb.
Základní škola
Manželé Bajerovi – Plánovací smlouva
Majetkové materiály
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání. 

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/15) Žádost p.Cápalové a p. Kulhánka č.p. 31, o znovuprojednání ne-
souhlasu s přemostěním potoka. K uvedenému bodu přednesla své stanovisko
žadatelka p. Cápalová.
Po projednání všech dotazů a připomínek bylo rozhodnuto, aby žadatelé oslo-
vili další zájemce o vybudování přemostění potoka. V případě více zájemců
je zastupitelstvo připraveno svoje rozhodnutí změnit. 
Bod 12) Pronájem Dělnického domu – p. Kylián má vyřízen živnostenský
list na hostinskou činnost. Předložil ZO svoje záměry na úpravy venkovního
posezení. K záměru zastupitelstvo nemá připomínky, pro zpevnění venkovní
plochy je možné použít zbytnou zámkovou dlažbu uloženou na Katolickém
domě.
Připomínky: oprava části chodníků u domu p. Foltýna a p. Dvořáka – úkol
trvá. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Hudečkovi 203 – pokračování stavebního řízení, štítová zeď 
b) Obec Otnice – Územní rozhodnutí na umístění sběrného dvora   
c) HDP Trading Otnice 447 – zahájení zkušebního provozu výrobní haly  
d) Manželé Fojtíkovi 532 – Územní souhlas na oplocení pozemku  
e) M. Kašpařík 321 – ÚPI k záměru stavebních úprav RD  

4. MěU Slavkov, odbor dopravy a SH:
a) K. Sedláková 466 – Rozhodnutí, povoluje připojení RD k silnici II/418 
b) K. Sedláková 466 – Rozhodnutí, zvláštní užívání silnice II/418 

5. Faktury k proplacení:
a) NETic Brno – Fa: 290100401, oprava PC, servisní služby
b) Přístavby Brno – Fa: 20092023, zateplení základní školy
c) V. Nedoma Újezd u Brna – Fa: 2, TDI na akci zateplení ZŠ
d) P. Hirschner Sokolnice – Fa: 2900134, rybník v Poltni
e) Stavoing Uhřice – Refundace mzdy člena SDH, školení

f) Zetocha Bučovice – Fa: 09104, odvoz odpadů na skládku
g) Respono Vyškov – Fa: 20090137, uložení odpadů na skládku
h) Respono Vyškov – Fa: 16299077, svoz nebezpečného odpadu
i) Respono Vyškov – Fa: 212998076, svoz elektrozařízení
j) V. Vykoukal Vážany – Oprava VO + prořez stromů
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Gymnázium Vyškov – žádost o fin. dar:
Zastupitelstvo projednalo žádost Gymnázia Vyškov o finanční dar na zajištění
oslav 110. výročí Gymnázia.
Usnesení:
Vzhledem k nenaplňování příjmové stránky rozpočtu obce a vysokým nákla-
dům ve výdajích na investiční akce rozhodlo ZO dar neposkytnout.

7. Veřejná pískoviště v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis Krajské hygienické stanice Brno (22. 4.
2009), o povinnostech zřizovatele veřejných pískovišť. Vzhledem k tomu, že
obec není schopna zabezpečit přísné podmínky provozování veřejných 
pískovišť, rozhodlo ZO o jejich zrušení.
Usnesení:
ZO schvaluje zrušení veřejných pískovišť na veřejných prostorách provozo-
vaných obcí Otnice.

8. Nařízení vlády č. 130/2009 Sb.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Nařízení vlády č. 13/2009 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

9. Základní a Mateřská škola Otnice:
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o podaných přihláškách do kon-
kurzního řízení na místo ředitele Základní a Mateřské školy Otnice. Přihlá-
šky podali dva uchazeči. Konkurzní komise bude rozhodovat 5. 6. 2009. 
b) Zateplení školy – vícepráce. Zastupitelstvo schválilo úpravu vnitřní stěny
vestibulu školy. Namísto kovové stěny bude stěna zděná s plastovým oknem
a dveřmi. Předpokládané náklady asi 57 000,- Kč.
c) V budově mateřské školy došlo k havárii na vodovodním rozvodu a k vy-
topení čtyř místností. Škodná událost byla nahlášena na Českou pojišťovnu.

10. Manželé Bajerovi – plánovací smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Plánovací smlouvy“ mezi obcí Otnice 
a manželi Bajerovými Otnice 49. Smlouva řeší prodloužení vodovodního řadu
k novostavbě RD manželů Bajerových. Náklady bude hradit investor.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Plánovací smlouvu“ s manželi Bajerovými Otnice
49, o úhradě nákladů na vodovodní řad „1-3-2“

11. Záměr výkupu pozemku p.č. 675/2:
Zastupitelstvo projednalo záměr výkupu pozemku p.č. 675/2 o výměře 
116 m2. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr vykoupit pozemek p.č. 675/2 o výměře 
116 m2, v k.ú. Otnice.

12. Prodej pozemku p.č. 277/35:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Patloky Karla Otnice 137 o úplatný pře-
vod pozemku p.č. 277/35 o výměře 3m2. Parcela vznikla na základě oddělo-
vacího geometrického plánu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 277/35 o výměře 3 m2, p. Karlu
Patlokovi Otnice Dědina 137, za cenu 55,- Kč/m2. Veškeré náklady hradí ža-
datel.

13. Výkup pozemku p.č. 1107/5:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Douškové Brno na prodej pozemku p.č.
1107/5 o výměře 32 m2.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/5 o výměře 32 m2,
za cenu 33,- Kč/m2, od p. Anny Douškové Brno Velkopavlovická 4067/1.

14. Veřejně prospěšné práce:
Pracovní poměr u obce ukončil dne 15. 5. p. Zd. Svoboda. Místo je dotováno
Úřadem práce. Problém je, že chybí pracovník s řidičským průkazem na trak-
tor. 

15. Separace bioodpadu:
Pan Havelka podal informace z konference o separaci bioodpadu, kterou
uspořádala f. Respono Vyškov. Ta bude bioodpad centrálně likvidovat v nově
vybudované bioplynové stanici.

16. Digitální archivační systém zesnulých:
Starosta podal informaci o nabídce počítačového programu „Virtuální hřbi-
tov“ který přehledným způsobem řeší evidenci hrobových míst.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup počítačového programu „Virtuální hřbitov“
od firmy 3W Slovakia. Předpokládané náklady za nákup a naplnění databáze
26 000,- Kč.
Připomínky, interpelace: V křižovatce ulice Boženy Němcové a II/418 je ve
vozovce díra. Zajistit opravu. 
U domu p. Dřínovského (ulice Dědina) zasahují větve zeleně do chodníku.
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Vážení spoluobčané,
ke zdárnému konci se blíží jedna z největších investičních

akcí posledních let naší obce, regenerace základní školy. Veš-
kerá okna jsou vyměněna za nová, stropy jsou zatepleny 
v půdních prostorách izolační vlnou a podhledy ve sklepích
polystyrenem. Jižní, západní a severní strana školy je zateplena
a natřena fasádní barvou. Zbývá dokončit stranu východní, na
které se již pracuje. Profakturovány byly práce za více než 
14 mil. Kč, obec však zatím proplatila dodavatelské firmě asi
800 tis. Kč. Doposud se nepodařilo uzavřít s Fondem životního
prostředí smlouvu. Stále jsou vyžadovány nové a nové pod-
klady, údaje, dokumenty a podpis smlouvy je oddalován. Ve-
škerý  dotační management a dodání stále nově požadovaných
dokladů zprostředkovává za obec firma Renards Brno. Věřme,
že celou situaci zvládneme a firmě Prostavby Brno obec nezů-
stane (za prozatím velmi dobře odvedenou práci) nic dlužna.

Chtěl bych také i touto formou poděkovat celému pedago-
gickému sboru školy, všem zaměstnancům, ale i žákům, jenž
velmi obtížné období oprav školy dokázali tolerovat a svou
práci přesto zvládali, aniž by byla narušena kvalita vyučova-
cího procesu. Díky všem, kteří se přičinili o bezproblémový
chod školy. Naše škola dostala nový kabát. Mám za to, že se
pedagogickému sboru podařila sladit fasádní barva s barvou
oken i podezdívkového kamene, protože to byli právě učitelé,
kteří v poslední fázi rozhodli o barvě fasády. Pevně věřím, že
pěkná zůstane naše škola ještě dlouho a že nedojde k jejímu
poničení. Upozorňuji, že vzhledem k vysoké investici a státní
dotaci jsem připraven v případě jakéhokoli poškození podat
trestní oznámení na Policii ČR a velmi intenzívně s ní spolu-
pracovat na odhalení pachatele.

Na základní škole neprobíhá jen zateplení a výměna oken,
ale z pohledu chodu školy jistě velmi důležitá událost, kon-
kurzní řízení na nového ředitele. Paní Mgr. Hana Krautová,
která je ve funkci od 1. 7. 1990, k 30. 9. 2009 končí. 

Obec vypsala konkurzní řízení, do kterého se přihlásili dva
uchazeči. Kdo bude novým ředitelem, však zatím není roz-
hodnuto.   

Ke svému konci spěje také druhá investiční akce, a to rybník
Pod Poltňou. Mnoho lidí se mě ptá: „Proč ten rybník již ne-
napustíme, na co čekáte?“ Bohužel zatím to nejde. Nejprve
musí proběhnout závěrečné vyúčtování dotace 2 mil. Kč, kte-
rou jsme obdrželi až koncem května. Následně obec požádá 
o kolaudační řízení a teprve potom může začít napouštění,
předpokládáme v měsíci srpnu. Dříve to být nemůže i z důvodu
toho, že v prostoru rybníku hnízdí kulík říční. Po vyhnízdění,
což bývá v srpnu, bude možné zahájit napouštění.

Obec také připravuje podání žádosti o dotaci z Evropských
fondů na vybudování sběrného dvora odpadů. V současné
době probíhá výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci.
V případě, že obec uspěje, sběrný dvůr se začne budovat příští
rok. Pokud vše půjde podle předpokladů, příští rok by měla vy-
braná firma začít budovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Investorem celé akce jsou Vodovody a kanalizace Vyškov. 
V současné době se dokončují podklady pro výběrové řízení na
dodavatele stavby. Doposud známé rozpočtované náklady činí
120 mil. Kč. I když obec není investorem, je předpoklad, že se
bude muset finančně spolupodílet. Bývá pravidlem, že se spo-
luúčast pohybuje okolo 10 % z neuznatelných nákladů stavby.

Pevně věřím ve zdárný průběh a úspěšnou realizaci.
Pavel Prokop, starosta

• STAROSTOVY STAROSTI •

Zpráva o činnosti výboru pro mládež a tělovýchovu za rok 2008
Výbor pro mládež a tělovýchovu pracuje ve

složení Dana Sekaninová, Dagmar Kovaříková
a Drahomíra Vyvadilová. Stejně jako v přede-
šlém roce i v roce 2008 jsme se podílely na
uskutečnění několika již pravidelných akcí
spolu s Občanským sdružením Otnický SAD. 

Na jaře to bylo vítání jara se světluškami –
vycházka s lampiony k rybníku. Kolečkové od-
poledne se kvůli špatnému počasí nekonalo. Na
podzim jsme společně uspořádaly drakiádu na
prostranství za hřbitovem.V prosinci již tra-
dičně pořádáme mikulášskou nadílku na děl-
nickém domě. Andělská šou přilákala více než
sto dětí a řada z nich byla v maskách andělíčků. 

Z podnětu rodičů, jenž měli obavy z nepřijetí
svých dětí do mateřské školky, se výbor pro
mládež a tělovýchovu zabýval otázkou před-
školní výchovy na pravidelném měsíčním se-
tkání. Výbor pro mládež a tělovýchovu podal
zastupitelstvu obce návrh na rozšíření provozu
mateřské školy. Díky dostatečnému počtu zapsaných dětí se
otevřela i druhá třída pro odpoledne.

I v letošním roce bude výbor pro mládež a tělovýchovu spo-
lupracovat na akcích Občanského sdružení Otnický SAD 
a bude projednávat na pracovních schůzkách podněty rodičů 
i veřejnosti týkající se otnické mládeže, dále se budeme zabý-
vat problematikou patologických jevů u dětí a mládeže včetně

pomoci při jejich řešení. Rády bychom spolu se základní ško-
lou uspořádali na podzim zájezd pro mládež a dospělé do ně-
kterého brněnského divadla. 

Rády bychom podpořily organizaci TJ Sokol ve vzniku no-
vých oddílů, které by se věnovaly dětem a mládeži (např. flo-
orbal, cvičení pro mladší žákyně apod.)

Za výbor pro mládež a tělovýchovu Dana Sekaninová

andělícci Ondra a Bára
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
pro politické strany pro volby do

EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 5. 6. – 6. 6. 2009 ve volební místnosti v Otnicích

1. Komunistická strana Čech a Moravy               61 hlasů
2. Česká strana sociálně demokratická                  54 hlasů
3. Křestanská a Demokratická Unie – ČSL          47 hlasů
4. Občanská demokratická strana                          45 hlasů
5. Suverenita                                                            8 hlasů
6. Evropská demokratická strana                            5 hlasů
7. Věci veřejné                                                           4 hlasy

8.–10. Volte Pravý Blok – www.cibulka.net           3 hlasy
Strana zelených                                           3 hlasy 
Moravané                                                   3 hlasy

11.–16. Libertas.cz
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá
Česká strana národně socialistická
Demokratická strana zelených
Starostové a nezávislí
Strana svobodných občanů                     2 hlasy

17.–18. SDŽ – Strana důstojného života
SNK Evropští demokraté a Koruna Česká                                         1 hlas

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Osoby 1 426 38,53 13. 3. 1915 7. 4. 2009
Muži 713 37,75 31. 12. 1916 27. 12. 2008
Ženy 713 39,30 13. 3. 1915 7. 4. 2009
Děti do 15 let 229 6,95 14. 7. 1994 7. 4. 2009
Děti do 18 let 299 9,08 21. 6. 1991 7. 4. 2009
Starší 60 let 279 69,20 13. 3. 1915 1. 6. 1949
Možní voliči 1 122 46,41 13. 3. 1915 4. 6. 1991

Statistika dat obyvatel ke dni 8. června 2009
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Končí platnost osvědčení
soukromě hospodařících rolníků

Dne 1. května 2009 skončilo pětileté období, ve kterém měli zemědělští podnika-
telé možnost pokračovat ve své zemědělské výrobě na základě osvědčení soukromě
hospodařícího rolníka (SHR) vydaných před 1. 5. 2004 podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. Pokud hodlají tyto
osoby v zemědělství nadále podnikat, musí se nově zaevidovat na obecním úřadě obce
s rozšířenou působností místně příslušném podle svého trvalého bydliště. Úřad ze-
mědělského podnikatele zaeviduje a vydá, na základě vyplněné žádosti a uhrazení
správního poplatku ve výši 1 000,- Kč, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele. Doklady prokazující bezúhonnost a odbornou způsobilost již nejsou zá-
konem vyžadovány. Provozováním zemědělské výroby bez zapsání do evidence ze-
mědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, by se podnikatel vystavoval možnosti sankce až do výše 
200 000,- Kč.

V této záležitosti kontaktujte vedoucí živnostenského úřadu Slavkov u Brna paní
Ing. Helenu Jelínkovou, tel.: 544 121 142.

Upozornění
Venčení psů má svá pravidla

Připomínáme těm, kteří máte psy,
že jste za vaše čtyřnohé miláčky od-
povědní. Zajistěte, aby se psi a pejsci
netoulali po obci volně. Bojí se jich
děti i někteří dospělí občané. Přede-
vším při procházkách po nich uklí-
zejte exkrementy. Jak jistě víte, za
porušení povinností může být po-
stih podle přestupkového zákona.

Neparkujte na chodnících!
Upozorňujeme řidiče, majitele

osobních automobilů, že chodníky
slouží především k bezpečnému po-
hybu chodců a dětí při frekventova-
ném provozu motorových vozidel na
silnici.  Najížděním a parkováním
na chodnících dlažbu ničíte, poru-
šujete vyhlášku a vystavujete se fi-
nančnímu postihu.

Poplatky za tuhý domovní
odpad (popelnice)
a televizní kabelový rozvod
na II. pololetí 2009 vybírá paní Pav-
lovcová v I. patře. Tyto poplatky musí
být zaplaceny do 31. 8. 2009.

Vážení majitelé čtyřkolek
a veškerých motorových 
vozidel, 

je přísný zákaz najíždění motoro-
vými vozidly na ochranné hráze ryb-
níků a vjezdu do ochranných pásem
vodních zdrojů rybníků v Poltně a na
Odměrkách. Terénní jízdou pácháte
přestupek podle § 58 zákona č.
254/2001 Sb. (vodní zákon), kde je
zakázána jízda po ochranných hrá-
zích – vstup a vjezd je zakázán 
i pásem vodního zdroje. Za porušení
zákazu vjezdu na jmenované území 
i v případě poškození životního pro-
středí hrozí pachateli finanční postih.

Děkujeme
Humanitární sbírka

ošacení, lůžkovin a dalšího textilu
proběhla 30. května 2009. 

Všem za přinesené věci děkujeme.
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Vítání občánků
31. 1. 2009
narozených v roce 2008
Za komínem klapy, klap,
prý se u Vás stavil čáp.

Přinesl malý uzlíček,
v něm malinkaté miminko,
chlapečka či holčičku?

Ať Vám rostou jako z vody,
ať jsou z nich děti do nepohody,
ať jsou zdraví, veselí
a Vás rodičovství s nimi baví. 

Dominik Kuřil     Dědina 407
Štefan Loferdjuk   Chaloupky 78
Františka Bulvová  Chaloupky 98
Vojtěch Krupa    Pančava 39
Martin Bulva          Na Kopci 18
Jan Vala            Chaloupky 296
Magdaléna Valová    Chaloupky 296
Beáta Jedličková        Lipová 501
Adriana Kaloudová   Lipová 506
Michal Matoušek  Dědina 8
Melisa Kyliánová  Chaloupky 243
František Martinásek  Polní 433
Pavel Jochman     Dědina 10

Viktor Kurdík    Chaloupky 95
Jan Odehnal     Za Drahy 465 
Vojtěch Kolařík  Chaloupky 87
Nikola Zedníčková Nová 449
Radim Rafaj      Dědina 54
Petr Muric     Polní 434
Sebastián Jelínek  U Parku 382
Jiří Hofr              Školní 480
Lukáš Richter     U Parku 179

Do botníku přibudou teď botičky,
na stůl talíř, jedna lžíce,
do pokoje postýlka
a do všech srdcí samá radost.

Blahopřejeme k narození děťátka
Výbor sociálně zdravotní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

zl. Adriana Kaloudová, Vojtěch Krupa s maminkami 

zl. Nikola Zedníčková, Vojtěch Kolařík, Radim Rafaj, Viktor Kurdík s maminkami

Vojtěch Kolařík s maminkou a panem starostou Viktor Kurdík s rodiči

Petr Muric s rodiči
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Sňatky v roce 2008
Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí,
tak krásné ať je Vaše společné žití.
Svatební polibek ať Vás hřeje po celičký život.

26. 4. 2008
Stanislav Jadrný Otnice
Zdeňka Součková Brno

28. 6. 2008
Radek Šebeček        Otnice
Hana Zatloukalová Hrušovany u Brna

19. 9. 2008
Jiří Martinásek          Otnice
Kateřina Škrlová      Otnice

Vážení novomanželé, ať se Vám tento šťastný den uchová 
ve Vašich srdcích jako vzpomínka na to nejhezčí, 
co jste kdy udělali.

Gratulujeme Vám k Vašemu sňatku,
mnoho štěstí na společné cestě životem

přeje výbor sociálně zdravotní V roce 2008
nás opustili

Jedle se lvími tlapami žijí tisíc let.
Kaštany tři tisíce a cypřiše pět.
I topoly jsou zelené a bílé po sedm set let.
A my žijem tak málo, žijem tak málo…

N. Hikmet

Jindřich Kovář       77 roků Nová
František Ševela       69 roků Ostrava
Marie Březová         67 roků Pančava
Cyril Dobšák           93 roků Dědina
Libuše Hoffmannová 83 roků Na Kopci
Amálie Borovičková 75 roků Milešovská
Božena Šmídová     74 roků Brno, roz. Majtnerová
Božena Menoušková 78 roků U Parku
Ludmila Zalabová    73 roků Dědina 
Lenka Paseková     76 roků Újezd u Brna
Anna Kosíková      81 roků Na Konci
Marie Kaloudová     79 roků Dědina
Miroslav Poláček   55 roků Dědina     
Marta Jelínková     78 roků Pančava
Jarmila Cejpková   53 roků Žatčany, roz: Matoušková
Anna Svobodová   88 roků Otnice, (Blansko DD)
Drahomíra Pavlovcová 82 roků Pančava
Libuše Lattenbergová 81 roků Dědina
Jenovéfa Zugárková 88 roků Na Konci
Bohuslav Mazal   79 roků Na Konci

Odešel člověk, jak osud si přál, v našich srdcích zůstává dál.
Netruchlete nářkem a slzami, ale čistou vzpomínkou.

Upřímnou soustrast vyjadřuje výbor sociálně zdravotní

Přišel nový rok a s ním nových pár šedivých vlasů,
pár vrásek, další blahopřání, které nám zase připomene,
že jsme o rok starší. Mnoho štěstí do dalších let.

V I. pololetí roku 2009 oslavili
tito občané svá životní jubilea:

Šimandl Josef             80 roků
Krausová Hedvika  85 roků  
Šťovíčková Libuše    87 roků 
Fellmayerová Jarmila 84 roků  
Kosíková Emilie     87 roků  
Dobšáková Františka 88 roků 
Tomancová Emilie     82 roků  
Floriánová Emilie    80 roků 
Řehůřková Růžena    88 roků   
Březová Josefa         94 roků  
Matoušková Františka 81 roků   
Vacková Marie       81 roků  
Kramářová Marie    83 roků   
Dřínovský Rostislav   88 roků  
Menoušková Anna    82 roků  
Dobšáková Jiřina     88 roků  
Vojáčková Antonie   80 roků  
Jagerová Věra           86 roků 
Mezuláníková Františka 84 roků 
Muricová Vojtěška     83roků 
Jelínková Emilie       84 roků  
Matulová Marie        82 roků   
Smetanová Marie    80 roků

Ve II. pololetí roku 2009 oslaví
tito občané svá životní jubilea:

Kampas Jan                 89 roků 
Kosíková Anna             82 roků
Konečný Rostislav       80 roků 
Divácký Jaroslav        89 roků
Konečná Božena         82 roků 
Svobodová Marie        80 roků
Plíšková Růžena         88 roků  
Fialová Dobroslava    85 roků
Žilka Václav                83 roků  
Partyková Františka   88 roků
Sekaninová Vlasta       88 roků   
Navrátilová Anna        82 roků
Divácká Věra              80 roků 
Menoušková Josefa     83 roků 
Dřínovská Marie         85 roků
Kaloudová Ludmila    80 roků  
Skulínková Božena     86 roků 
Pešková Štěpánka        80 roků 
Kraus Jaroslav            80 roků 
Lattenberg Jiří           93 roků

Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti v kruhu svých nejbližších
Vám přeje výbor sociálně zdravotní
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Oslava narozenin dětí v mateřské škole
V životě dětí jsou dva dny v roce, na které se nejvíce těší, 

a to Vánoce a jejich narozeniny. V únoru jsme v naší mateřské
škole oslavili páté narozeniny Kačenky Horákové, jejíž ma-
minka pro děti přichystala sladké překvapení. V den „D“ vstou-
pila Kačenka do třídy s proutěným košíčkem, který ukrýval
narozeninovou hostinu pro všechny kamarády ve třídě. Košíček
čekal na skříňce, aby odkryl své tajemství, jakmile se děti na-
svačí a zasednou k narozeninové oslavě.

Po dobré svačince se děti radostně usadily v modrém koutku.
Stoleček byl prostřen bílým ubrusem, na který Kačenka rozlo-
žila perníková srdíčka, krásně zdobená krajkovým vzorem, vy-

bízející děti k nakousnutí. Avšak nejprve bylo slušné Kačence
poblahopřát. Paní učitelka zapálila svícínek s pěti svíčkami,
děti zazpívaly oslavenkyni „Hodně štěstí, zdraví…“ a popřály
jí svým kouzelným dětským způsobem: „Hodně kamarádů ve
školce, ve škole samé jedničky a aby poslouchala maminku 
a tatínka…“ 

Kačenka pak mohla sfouknout svíčičky, něco tajného si přát
a dostala hobla! Děti si pak za odměnu vybraly perníkové sr-
díčko, které si uložily do svých nových skříněk v šatničce, kde
budou čekat, až si je odnesou odpoledne děti domů. Narozeni-
nový den končí, ale děti se již těší na další narozeninové oslavy
svých kamarádů. 

Dagmar Urbánková

Lyžařský kurz Horní Bečva 2.–8. 3. 2009
Na lyžařský výcvikový kurz do Horní

Bečvy hotelu Labyrint odjelo 27 žáků 
a 3 dospělí, vedoucí kurzu Drahomíra
Floriánová, instruktor Zdena Swierková
a zdravotník Ludmila Suchánková.
Všichni jsme se už moc těšili.

V pondělí ráno jsme nastoupili do
autobusu pana Čecha a odjeli na Horní
Bečvu do hotelu Labyrint. Cesta pěkně
ubíhala a my všichni jsme byli plni oče-
kávání, co nového a zajímavého nás 
v tomto týdnu čeká. 

Čím víc jsme se blížili k cíli naší cesty,
sněhu bylo víc a víc a nám bylo jasné, že
budeme mít celý kurz na čem lyžovat. Po
vynesení všech zavazadel do hotelu 
a lyží k vleku, rozdělení pokojů a obědu
přišel zasloužený odpočinek a pak hup
na lyže. Ještěže jsme mohli mít lyže celý
týden uloženy u vleku. Hotel je od sjez-
dovky vzdálený asi 300 metrů, ale mno-
hým žákům by každodenní nošení lyží
na svah dělalo velké potíže. Někteří měli
starosti sami se sebou, než si zvykli. 

Na svahu pro začátečníky jsme všichni
absolvovali lyžařskou rozcvičku a na-
stalo rozřazování do družstev. Ne všichni
na tak krátkém a mírném kopci mohli
dokonale „rozbalit“ své umění, ale nám
to stačilo k tomu, abychom poznali, jak
na tom ten který lyžař je. Podle výkon-
nosti vznikla tři družstva, u kterých se in-
struktoři střídali a snažili se dovednosti
všech dětí zdokonalit.

Večer jsme si povídali o organizačních
pokynech, ozřejmili jsme si zásady po-
bytu v hotelu i na svahu a hlavně byli
účastníci kurzu obeznámeni s režimem
kurzu a jeho řádem. Byli upozorněni na
to, co by je čekalo při porušení řádu
kurzu a to, že se s pravidly seznámili, po-
tvrdili svým podpisem. 

Další dny probíhaly podle programu
lyžařského výcviku. Dopoledne a odpo-
ledne se žáci zdokonalovali různými for-
mami v lyžování a večer si postupně
prohlédli výukové programy o metodice
a různých technikách lyžování a práci
horské služby na DVD, vyslechli si před-
nášku o první pomoci na horách, poví-
dali si o různých směrech lyžování 
a snowboardingu a dozvěděli se hlavní
zásady pořádání závodů v lyžování. 

V nabitém programu nechybělo ani
koupání v hotelovém bazénu a odpočin-
kové odpoledne si děti vyplnily stavbami
ze sněhu, kdy jsme žasli nad nápaditostí
a fantazií mnohých z nich. Samozřejmě
nemohla chybět ani diskotéka, na kterou
se všichni těšili. Ta závěrečná nakonec
proběhla společně se ZŠ Arménská
Brno, se kterou jsme celý týden sdíleli
hotel. 

Ještě před ní však proběhlo vyhlášení
výsledků všech soutěží na kurzu a roz-
dání cen vítězům. A tak se mohl radovat
chlapecký pokoj ve složení Michael
Špunar, Michal Dufek, Jaroslav Bubla
a Jakub Mezuláník, že vyhrál nanu-
kový dort za vítězství v úklidu pokojů,
Michael Špunar, Michal Dufek, An-
drea Tichá a Veronika Drlíková za 
1. místo ve stavbách ze sněhu. Nej-

rychlejší ve slalomu byli v součtu obou
kol Aleš Florian a Andrea Tichá.
Všichni účastníci kurzu obdrželi diplom
za zdárné zdolání sjezdovky.

Další den jsme se s hotelem Labyrint
rozloučili. Rozloučili jsme se také s krás-
nou přírodou Beskyd nádherně zapada-
nou novou 15 cm vrstvou sněhu. Ale jak
jsme se blížili k domovu, bylo nám jasné,
že zima zůstala pouze na horách a v okolí
Brna už se začíná probouzet jaro. Děti
plné zážitků a dojmů byly před školou
zase předány rodičům a já jsem měla
pocit, že jediné, co mě kazilo příjemný
dojem z celé akce, byl déšť, který nám
pokazil poslední dvě odpoledne lyžování.

O to otřesnější pro mne byla skuteč-
nost, že se rozšířilo nejen mezi žáky, že
se na horách „chlastalo“. Hlavou se nám
s paní učitelkou Z. Swierkovou neustále
honily myšlenky: kdy, kde a kdo. Celou
věc jsme vyšetřily a hodně jsme se divily,
kdo byl té velké fámy původcem. Hrozné
je, že některým našim žákům bohužel
stačí i málo k tomu, aby pak udělali 
z „komára velblouda“. A nejhorší je, že
pro některé zákaz ani podepsaný vlastní
rukou nic neznamená.

Opravdu jsem asi naivní, když si mys-
lím, že pro každého z nás by měl být
„svatý“ slib, ať už stvrzený podáním
rukou nebo podpisem. Nebo opravdu 
v dnešní společnosti učíme děti, že když
něco slíbí, mohou na to v tu ránu zapo-
menout a že podpis pod pravidly chování
je pouhým cárem papíru, který už nic ne-
znamená?

Nabyla jsem dojmu, že pro některé 
z našich dětí to tak opravdu je. Smutná
je ovšem skutečnost, že toto nedodržení
povinnosti vrhá špatné světlo i na ostatní
slušné účastníky kurzu a mne na dlouho
zbaví přemýšlení nad další akcí pořáda-
nou pro žáky naší školy.

Drahomíra Floriánová

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Již tomu bude 10 let, co vedu naše žáky v zájmovém útvaru
„Volejbal“. Každý rok pravidelně reprezentujeme naši školu
ve Vyškově a bojujeme o co nejlepší umístění. Už tomu bude
několik let, co družstvo kolem Roberta Pšenáka a Leoše Ba-
číka vybojovalo 1. místo a postoupilo do krajského kola. V loň-
ském roce nám celkové vítězství pro změnu uteklo o pouhé dva
body. 

Letos jsem musel řešit po dlouhé době opačný problém, zda
má naše účast vůbec smysl, když na nejvyšší příčky to nevy-
padalo. Starší žáci přestávají mít o sport pomalu zájem 
a opravdových volejbalistů, kteří chodí ve čtvrtek odpoledne
si pravidelně zahrát, ubývá. Co mě nejvíce překvapilo, bylo to,
že někteří žáci mě od účasti sami odrazovali. Nakonec jsem si
řekl, že ty dlouhé roky práce přece nehodím za hlavu a skep-
tiky přesvědčím, že to smysl má. Ty dlouhé hodiny tréninku 
a hry se snad musí projevit.

Ráno byl sraz ve čtvrt na sedm a řeknu vám, že když jsem
viděl některé ospalé tváře, byla ve mně malá dušička. Ano, to
je běžný čas našeho výjezdu na jakýkoli sportovní turnaj či
olympiádu, kdy vyrážíme již s únavovým handicapem. Po ho-
dině a půl jsme dorazili na místo, žáci se rozcvičili a bylo vidět
bojového ducha v jejich očích.

Celkem se turnaje zúčastnilo devět družstev: pět z vyškov-
ských škol a gymnázií, jedna ze Slavkova, jedna z Ivanovic na
Hané a jedna z Bučovic. Systém turnaje byl takový, že byly
rozlosovány dvě skupiny po  pěti a čtyřech družstvech. Oba ví-
tězové skupin se utkali o 1. místo, druzí ve skupinách o bron-
zové medaile. My jsme hráli v čtyřčlenné skupině. Naším
prvním soupeřem bylo družstvo ze Slavkova – Komenského,
které během deseti let poznalo porážku pouze jedenkrát. Na
tyto o hlavu vyšší „profesionály“ jsme skutečně neměli, vždyť
místní družstvo trénuje bývalý hráč 1. volejbalové ligy. Ve dru-
hém a třetím zápasu jsme porazili družstva vyškovského gym-

Okresní přebor ve volejbalu – 15. duben 2009

Fotbalový turnaj o Coca-cola pohár – duben 2009

názia a ZŠ Tyršova. Ve skupině jsme skončili druzí a najednou
visela ve vzduchu bronzová medaile. O tu jsme se střetli s do-
mácími žáky z Letního pole, kteří byli mocně povzbuzováni
domácími žáky. Vítězství bylo blizoučko, ale nepovedený za-
čátek a následně troška nervozity způsobily, že jsme ve dvou
setech prohráli a obsadili celkové 4. místo. 

Ale nejdůležitější je to, že kluci ukázali velkou bojovnost,
za kterou je musím pochválit. Skeptici zjistili, že účast zde ne-
byla zbytečná. Nejvíce bych chtěl poděkovat čtyřem skvělým
rozehrávačům: Michalu Dufkovi, Michaelu Špunarovi,
Zdeňku Rafajovi a Davidu Žilkovi. Na smeči se jako jediný
výškou vyrovnal vyškovským deváťákům Filip Peřina a na
postu univerzála nedal žádný míč zadarmo Tomáš Vojáček.
Zdeněk s Filipem nám sice letos odejdou na střední školy, ale
z budoucnosti strach nemám. Svým příkladem, doufám, přilá-
kají ostatní do kroužku volejbalu. Držte jim i mně palce.

Za kroužek odbíjené hrdý trenér Hynek Zavřel

V polovině měsíce dubna se uskutečnil naší školou pravi-
delně obsazovaný fotbalový turnaj o „Coca-cola pohár“. V prv-
ním kole nám los přisoudil snad nejčastějšího soupeře, žáky
školy ze Šaratic. Je pravidlem, že tyto zápasy bývají velmi vy-
rovnané, předloni jsme tuto školu sice porazili 5:0, ale řada ši-

kovných fotbalistů loňského roku odešla a než další vyrostou,
chvíli to potrvá.

Slabý nástup do zápasu způsobil, že jsme brzy prohrávali již
0:4. Naši kluci to však nevzdali, zabojovali a dva největší ta-
houni Lukáš Kraut z Milešovic a Václav Maleňák z Lovči-

ček zaveleli do útoku a podařilo se vyrovnat na 4:4. 
V tento moment nastal jakýsi okamžik uspokojení a po
přímém kopu soupeře zapadla hlavička protihráče do
naší branky. Na obranu našeho gólmana Davida Stani
musím říci, že mu chybí patřičná výška a že se s tako-
vými střelami pod horní břevno dá těžko něco dělat.
Soupeř se opět velice uklidnil a čekal na naše chyby.
Síly ubývaly a po našem velkém náporu přišel rychlý
protiútok soupeře a opět jsme prohrávali. Na zvrat už
nezbývalo sil a někdy se na kopačky lepila i smůla. Ko-
nečný výsledek tak zněl 5:8 ve prospěch Šaratic.

Také musím podotknout, že ani dívky se nenechaly
zahanbit: Karolína Menoušková bojovala statečně
spolu se všemi ostatními spoluhráči. Všem chci podě-
kovat za bojovnost a reprezentaci naší školy, přejme
žákům ze Šaratic, ať jim kolektivní výkon pomůže pro-
bojovat se co nejdál. Kéž by i v naší nejvyšší fotbalové
„Gambrinus lize“ padala alespoň polovina branek, co
padla v tomto útočně laděném zápase.

Hynek Zavřel

volejbalový tým

fotbaloví reprezentanti naší ZŠ
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Dubnová exkurze: kapucínská hrobka a Moravské zemské muzeum
I když jsme si všichni mysleli, že exkurze bude probíhat po-

klidně, nastaly nečekané zmatky už před odjezdem. 
Paní učitelka Šťastná nás rozdělila do dvou skupin, ale 

i přesto jsme v úterý 28. dubna zdárně všichni dorazili na
hlavní nádraží do Brna. Vysypali jsme se z vlaku a vydali se
směrem ke kapucínské hrobce. Byl pěkný vítr, ale nepršelo. Při
čekání na devátou, kdy otevírají, jsme pózovali našim „foto-
grafům“, abychom na fotkách vypadali skvěle.

Hrobka samotná se skládá z několika místností, ve kterých
odpočívají jednak členové šlechtických rodů, příznivci chudého
řádu, a také samotní mniši. 

A vyrážíme dál! Tentokrát je náš cíl Zelný trh, kde je vchod
do Moravského zemského muzea. Jakmile vejdeme, všichni si
posedáme, kde je volno, jako kdybychom prošli celé Brno. Tady
máme objednanou komentovanou prohlídku středověké ves-
nice, další expozice již prozkoumáme sami. Prohlídka byla cel-
kem super. 

Po prohlídce nás čekal rozchod v nákupním centru Vaňkovka.
Když jsme se zase všichni sešli, chlubili jsme se, co si kdo na-
koupil. 

Ale paní učitelka to měla asi nejlepší, protože ji pan učitel
Novák, jako učitelský doprovod, pozval na oběd. 

A následoval odjezd! Někdo zůstával v Brně. Teď už bez
komplikací jsme dorazili do Sokolnic a rozdělili se do svých
autobusů. Paní učitelka si oddechla, že nikdo nechybí ani ne-
přebývá.  Žáci 8. třídy

POHÁR ROZHLASU
Období jara a léta je ve školní tělesné výchově zasvěceno

mimo jiné atletice. Žáci se učí skákat do výšky a do dálky,
běhat krátké tratě nebo najít kladný vztah k vytrvalostním
běhům. Trénují správnou techniku hodu kriketovým míčkem 
a vrhu koulí, zkouší štafetové předávky při rychlém běhu. Ne
všichni mají atletiku rádi, ale většinou si vyberou alespoň jednu
disciplínu, ve které se snaží vyniknout. Pak nastane doba vý-
běru reprezentantů naší školy pro atletické závody družstev 
a jednotlivců pro Pohár rozhlasu. 

Nad Pohárem rozhlasu, kterého se už celá desetiletí účastní
základní školy z celé republiky, převzala v nedávné době zá-
štitu Česká spořitelna. Výsledkem této spolupráce jsou pěkné
diplomy a věcné ceny pro nejlepší družstva i jednotlivce.

Žáci II. stupně základní školy závodí ve dvou kategoriích:
mladší žáci a žákyně (6. a 7. třída) a starší žáci a žákyně 
(8. a 9. třída). Letošním rozhodujícím kritériem pro výběr re-
prezentantů, mimo kvalitní osobní rekordy, bylo i slušné cho-
vání v tělesné výchově. A najednou jsem zjistila, že okruh
budoucích reprezentantů se, zvlášť u starších chlapců, velice
zúžil. Ale i bez těch, kteří neví, co je slušné chování k dospě-
lým i spolužákům, bychom dali dohromady docela nadějné
družstvo. Bohužel po návratu ze Švýcarska byli starší žáci tak
unaveni, že se jim na závody nechtělo. 

O to větší radost jsem měla z mladších žáků. Ve čtvrtek 
21. května jsme vstávali dříve než jindy a autobus nás už 
v 6.20 hod vezl na závody do Vyškova. Přijeli jsme opravdu
brzy, a tak se kluci měli čas s krásným, nově zrekonstruova-
ným stadionem seznámit. Prošli si rozmístění všech disciplín 
a pak už byli v klidu. Věděli, kde je co čeká.

Po prezentaci závodníků a oficiálním zahájení začaly vlastní
závody. Nejprve byl odstartován sprint na 60 m a naše želízka
v ohni Jaroslav Bubla, Petr Bouška a Michal Dufek se ne-
dala. Chlapci nebyli sice nejrychlejší, ale všichni si vyrovnali
svá osobní maxima. A to se vždycky cení. Dalšími disciplínami
byl skok do výšky a hod kriketovým míčkem. Ve skoku do
výšky se maximálně dařilo Michalu Dufkovi. Celou soutěží

procházel bez jediného zaváhání a vyhrál osobním rekordem 
156 cm. Aleš Florian skočil 130 cm a Tomáš Dvořák 125 cm. 

V hodu kriketovým míčkem nejdále z našich reprezentantů
hodil Marek Husár – 48,60 m, Michal Pokorný – 46, 65 m 
a jen o něco méně 45,95 m se podařilo hodit Antonínu Vaha-
lovi. Další disciplínou byl skok do dálky. Tady se nedařilo Ja-
kubu Mezuláníkovi, který neměl jediný platný pokus v soutěži. 
O moc lépe se první pokus povedl Petru Bouškovi, který do-
létl na metu 415 cm a zaostal 10 cm za svým osobním rekor-
dem. Největší smůlu měl Aleš Florian, kterému se nezapsal
skok o délce 476 cm pro úplně miniaturní přešlap. Aleš by 
se tímto skokem dělil 
o celkové druhé místo
v soutěži. Po dálce na-
stoupili Michael Špu-
nar, Michal Pokorný
a Jaroslav Bubla
k závodu na 1 000 m.
Všichni tři bojovali
statečně a skončili
uprostřed startovního
pole. Příští rok to
bude určitě lepší. Závody Poháru rozhlasu tradičně končí šta-
fetové závody na 4 x 60 m. Na start jsme postavili dvě štafe-
tová družstva. První v sestavě Aleš Florian, Jaroslav Bubla, Petr
Bouška a Michal Dufek zaběhlo výborně, předávky se chlap-
cům ukázkově podařily, a tak kluci skončili na krásném 
4. místě. Druhé záložní družstvo vytvořili chlapci Tomáš Dvo-
řák, Jakub Mezuláník, Michal Pokorný a Michael Špunar,
kteří zatím tak výborní sprinteři nejsou a měli spíš za úkol do-
běhnout a pojistit body za štafetu, kdyby náhodou první druž-
stvo nedoběhlo. Všechno však klaplo na výbornou a my se
mohli radovat z úspěchu Michala Dufka i celého družstva,
které skončilo celkově na 6. místě jen 70 bodů za ZŠ Slavkov
Komenského, což považuji za velký úspěch. 

Byly to závody, které se nám po všech stránkách vydařily.
Proto jsme se s chlapci dohodli, že příští rok se zúčastníme 
v obou kategoriích. Drahomíra Floriánová

Jaroslav Bubla ml.
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TENTOKRÁT VE ŠVÝCARSKU
13.–17. 5. 2009 
Ve středu 13. května 2009 v 16.00 hodin vybraní jedinci ze

základní školy vyrazili na pětidenní poznávací zájezd, letos do
Švýcarska. Vybaveni kufry, sportovními taškami, batohy a ho-
rou jídla a pití jsme všichni s dobrou náladou odjeli od budovy
naší školy. Pro tentokrát nám pedagogický dozor dělali p.u.
Swierková a tradičně organizátor akce p.u. Novák, kterým
tímto velice děkujeme za úžasný zájezd.

Hned prvním cílem po únavné cestě autobu-
sem byla zastávka v půl páté ráno v hlavním
městě Lichtenštejnska Vaduzu, kde byl díky brz-
kým ranním hodinám veliký klid. Hned když
jsme si udělali obrázek o tom, jak asi takový
„pidi státeček“ vypadá, se naše cesta ubírala
směrem na švýcarskou metropoli městu Bern. 
K radosti přední části autobusu zadek konečně
usnul, a tak zbylá cesta nebyla ničím rušena. Po
prohlídce centra Bernu s orlojem, který je proti
tomu našemu jenom slabý čajíček, autobus za-
mířil asi k nejzajímavějšímu místu celého zá-
jezdu, k čokoládovně Nestlé Cailler, kde nás
čekala prohlídka i s ochutnávkou, na kterou se
všichni přítomní moc těšili. Jenomže poctivá
švýcarská čokoláda nás poněkud zmohla. Ně-
kteří dokonce prohlašovali, že nechtějí čokoládu
ani vidět, ale stejně okamžitě nakupovali čoko-
ládu domů.

Čokoláda se musí vyběhat, proto jsme odjeli do horké ves-
ničky Saas Fee. Velice zajímavá byla však cesta po horských
hřebenech. Byl to velice zvláštní pocit sedět v autobuse a nevi-
dět ani krajnici silnice, jenom skály a hlubokou propast a vědět,
že jste v takové nadmořské výšce, že byste klidně mohli přele-
tět celou Českou republiku a nenarazit přitom ani do naší nej-
vyšší hory. Nicméně krajina i výhled byly okouzlující. Unaveni
přírodou jsme opustili Saas Fee a odebrali se do vesnice Grä-
chen, kde jsme se ubytovali v horském hotelu Bellevue.

Ráno nás v osm hodin čekala snídaně v podobě švédských
stolů, po které jsme se zamířili do městečka Täsche. Odtud jsme
odjeli vlakem do Zermathu, kde jsme měli v plánu vyjet na ně-
který ze zdejších vrcholů. Bohužel počasí nám příliš nepřálo, 
a díky mlze se nikam nejelo. Nezbývalo nám, než si zmrzlé kosti
jet zahřát do termálních lázní Brigerbad. Teplá voda a solná je-
skyně bylo to pravé, co jsme v nepříliš teplém počasí potře-
bovali.

Po vykoupání, které mnozí potřebovali jako sůl, jsme vyrazili
za nákupní horečkou do Migrosu, což je švýcarská obdoba 
Alberta nebo Lidlu. Vcelku úspěšný den zakončily kynuté kned-
líky s jahodami, borůvkami nebo meruňkami. No, co dalšího
bychom si mohli ještě přát.

Sobotní ráno bylo velice ospalé. Vzhledem k velké vzdále-
nosti města Luzern jsme museli vstávat o hodinu dříve, což se
na všech podepsalo. A počasí nám nepřálo i tento den. Díky
zasněženému horskému průsmyku, přes který jsme tudíž ne-

mohli projet, nás čekalo jemné pozměnění
plánu. Až kolem druhé hodiny odpoledne jsme
přijeli na okraj města Luzern, kde jsme nejstr-
mější zubačkou na světě vyjeli na vrchol hory
Pilatus kulm (2 132 m n.m.). Na vrcholu nás
čekal nezapomenutelný výhled. Dneska můžeme
s klidem říct, že jsme měli hlavu v oblacích. Ale
ani tady jsme nemohli zůstat věčně, a tak jsme
popojeli na prohlídku centra města Luzern, kde
poslední opozdilci utráceli zbylé franky. 

Poslední věcí, kterou jsme stihli, byla večeře
na zdejším parkovišti, po kterém jsme zamířili 
k domovu. Unaveni byli všichni, tudíž byl 
v autobuse neobvyklý klid. Asi kolem deváté ho-
diny jsme se naplněni báječnými zážitky šťastně
vrátili do svých domovů.

Markéta Vojáčková, 9. B



18 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 35-36 - červen 2009

Dyslektik na střední škole
Při nástupu na střední školu se děti se specifickou poruchou

učení (SPU), ale nejen ony, dostávají do nesnází. Střední škola
vyžaduje od žáků rychlé zpracování zadaných úkolů a orientaci
v textu, osvojení učiva a jeho bezchybnou prezentaci. Právě
nejčastějším problémem žáků se SPU bývá menší schopnost
připravit se na zkoušení většího rozsahu látky. Žáci si často
mylně myslí, že jim stačí pouze výklad z hodin nebo si doma
dvakrát pročíst text. Klíčem k úspěchu je pravidelná každo-
denní domácí příprava, kdy záleží více na tom, jak efektivně se
učím, než jak dlouho se učím.

• Základy domácí přípravy
Domácí příprava je na střední škole nutná a nezbytná. Žáci,

zejména u maturitních oborů, by se měli připravovat do školy
alespoň 1 – 1,5 hodiny denně. Nejvhodnější doba k učení je
mezi 16. – 18. hodinou (tehdy dosahujeme denního výkonno-
stního maxima). Učení by mělo probíhat každý den, volným
dnem by měla zůstat pouze sobota. 

Vlastní příprava na vyučování by měla začít ještě ten den,
kdy byla látka ve škole vyložena. Žáci by si měli přečíst látku
probranou ten den ve škole a poté přejít k opakování předcho-
zího učiva. Pro zamezení paměťových blokád se doporučuje
prostřídat učivo vyžadující prosté pamatování s učivem vyža-
dujícím úvahu a úsudek (př. čeština – matematika – angličtina
– biologie). 

Při učení nesmíme zapomínat ani na zařazování přestávek.
Doba koncentrace pozornosti při studiu se pohybuje kolem 
20 minut, pak je nutná krátká přestávka (5 minut). Při delším
studiu (2 hodiny) je vhodné zařadit jednu delší přestávku na 
15 – 20 minut.

• Jak udržet pozornost?
Při osvojování učiva je třeba využívat všechny paměťové

cesty – sluchovou, zrakovou i motorickou, dále co nejvíce ná-
zornosti a konkretizace. Učivo by si měl žák nejprve pročíst 
a poté si tužkou podtrhat a vypsat klíčová slova. V další fázi se
má pokusit nahlas částečně reprodukovat text s pomocí nahlí-
žení do poznámek a nakonec bez pomoci zopakovat učivo
vlastními slovy. Látku by si měl žák připravit jako samostatný
referát.

• Dá se při učení poslouchat hudba?
Při studiu záleží též na pracovním prostředí. Dlouhodobé vý-

zkumy ukazují, že poslech hudby je možný pouze při mecha-
nickém opakování učiva (opakování naučených slovíček).
Zvlášť rušivá je rocková hudba. Při řešení matematických úloh
nebo u čtení neznámého textu okolní hudba blokuje paměťové
procesory. Místnost by měla být vyvětraná, nepřetopená, dobře
osvětlená, s co nejméně rušivými okolními podněty (např. 
televize). 

Děti s poruchou krátkodobé paměti mají problémy s bez-
prostředním vybavováním si učiva, které se právě naučily. Po-
třebují více času na vstřebání učiva, a je proto vhodné
probranou látku třeba za hodinu znovu zopakovat. Také po-
máhá rozdělit si učivo na menší části a častěji ho za odpoledne
zopakovat. Další opakování starší látky by mělo proběhnout
druhý den, po týdnu, po měsíci a po půl roce. 

Rodiče by měli děti každý večer krátce prozkoušet, aby zjis-
tili, zda látku dobře pochopily, případně jim pomohli některé
nedostatky dovysvětlit. Efektivní školní příprava musí být za-
ložena na pravidelném opakování učiva (staršího i nového).

PŘÍPRAVA NA JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk – gramatika
Nejčastěji žáci s SPU chybují v pravopise. Gramatická pra-

vidla si osvojí, dokáží se je naučit, ale v písemném projevu je
nepoužijí. Důležité je naučit děti pracovat s přehledy pravidel,
kde si barevně vyznačí jednotlivá pravidla a v nichž se mohou
při práci orientovat. K procvičení pravopisu slouží nejlépe po-
čítačové programy (např. Matik) nebo doplňovací cvičení, pří-
padně krátký domácí diktát. K upevnění vybavování
mluvnických pravidel doporučujeme následující cvičení, které
provádí rodič s dítětem a mělo by trvat 7 – 10 minut denně:

1. den – dítě přečte několik vět z doplňovacího cvičení a jevy
odůvodní

2. den – dítě věty z předchozího dne napíše jako diktát, ale
každý jev před napsáním odůvodní

3. den – rodič diktuje věty z předchozího dne již klasicky
jako diktát, dítě píše a odůvodňuje, při opravě dítě napíše
chybná slova správně a znovu odůvodní

Poté následuje den volna a pokračuje další nácvik k upev-
nění gramatických pravidel. Nezbytné je i vést dítě k důsledné
sebekontrole napsaného a doplňování diakritiky ihned po za-
psání slabiky.

Český jazyk – literatura
Zde mají největší problém děti s dyslexií, pro které je chara-

kteristická nižší úroveň čtení. U dyslektiků chybí často před-
stava, obraz čteného, nepochopí smysl textu. Mají pak
negativní vztah ke čtení, čtení je vnímáno jako nuda, čtou bez
porozumění. Je proto třeba vést děti ke čtení, k vytváření si čte-
nářských deníků. Při čtení u těžších poruch učení se osvědčuje
čtení v duetu (dítě čte současně s dospělým), střídavé čtení (po
větách, odstavcích), předčítání (dospělý čte, dítě reprodukuje)
nebo nechat dítě přečíst část textu a zbylý text dokončí dospělý.
Vždy je však nutné probrat s dítětem obsah textu.

Pokud dítě čte bez porozumění, je důležité ho naučit co nej-
dříve pracovat s textem pomocí vyhledávání a podtrhávání klí-
čových slov, které mu usnadní následnou reprodukci textu.
Tuto metodu můžeme využít jak při osvojování vědomostí 
v literatuře, tak i v dalších naukových předmětech.

Český jazyk – sloh
Psaní slohových cvičení patří ke specifické oblasti, ve které

mají děti s SPU různé obtíže. Obecně však lze konstatovat, že
pro rozvoj slovní zásoby a vyjadřování dětí napomáhá čtenář-
ství, rozhovory na aktuální témata v okolním dění a osvojení
práce s promyšlenou osnovou.

Cizí jazyk
Pro žáky s SPU bývá osvojení cizího jazyka problematické.

Při domácí přípravě je dobré vyzkoušet, zda nebude dítěti vy-
hovovat spíše sluchová cesta k zapamatování si slovní zásoby,
větných spojení a frází. Je možné použít magnetofon, diktafon,
hlasité předříkávání (event. předčítání rodičem), speciální po-
čítačové programy pro výuku cizího jazyka. Zlepšit čtení, po-
slech a porozumění textu lze poslechem jazyka zároveň se
čtením sluchově vnímaného textu. 

Doporučuje se postupovat v následných krocích :
1. den – poslouchat text bez zrakové opory
2. den – poslouchat text již se zrakovou oporou
3. den – opakovat věty, které bezprostředně slyšíme z mag-

netofonu
4. den – vlastní četba textu bez poslechu
Porozumění čtenému mohou děti trénovat i doplňováním

slova do věty, přiřazováním slov k obrázkům, vyřazováním ne-
hodícího se pojmu z řady slov, tvořením otázek a hledáním od-
povědí při překladu textu.
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Při učení se slovíčkům a frázím by žáci měli využívat všech
smyslů – vyslovovat je nahlas, psát si je, poslouchat je nahrané
z audiokazety, uvědomovat si jejich význam. Osvědčuje se slo-
víčka si napsat na kartičky a poté je losovat z krabice. Dopo-
ručuje se také lepení lístků se slovíčky na pracovní stůl či dveře
(pro častý oční kontakt). Pro snížení chybovosti u slovíček v pí-
semné formě se osvědčuje obtížné slovo před napsáním opa-
kovaně nahlas rozhláskovat a poté teprve napsat. Slovní zásobu
musí žáci opakovat každý den.

Matematika
Žáci s SPU na středních školách mají často potíže v poma-

lém a nespolehlivém numerickém počítání, ve slabém mate-
matickém úsudku a aplikaci algebraických výrazů. Nezvládají
převody, operace s desetinnými čísly a se zlomky. Výkon ve
slovních úlohách je ovlivněn špatným pochopením matema-
tického pojmosloví a vztahů mezi nimi (např. více, méně), ne-
zvládnutým čtením s porozuměním, chybami v numerickém
počítání a zvoleném postupu řešení a nesprávnou základní for-
mulací myšlenek.

Při domácí přípravě je nutné využívat co nejvíce názornosti,
pracovní postupy rozfázovat na jednotlivé dílčí kroky, případně
používat předem vypracované šablony. Pro zmírnění obtíží 
v aritmetickém počítání je vhodné, aby děti používaly kalku-
lačky a vypracovávaly numerické výpočty na okraj papíru
(podporuje se zraková kontrola číselných operací). Důležité je
vždy odlišit, zda má dítě problémy ve slovní úloze pouze v nu-
merice nebo i v logické kontrole správnosti výsledků. Pro
snazší osvojování učiva by měli žáci i doma využívat pomůcky
– kalkulačky, přehledy, matematické tabulky zejména při pře-
vodech jednotek atd. 

Pro zlepšení školních výsledků musí dítě projít učivo pro-
brané ve škole, včetně teorie, propočítat znovu příklady řešené
ten den ve škole a spočítat úlohy za domácí cvičení.

Naukové předměty
Žákům s SPU často vlivem přílišného soustředění se na

výkon čtení uniká obsah textu nebo zadání, mají pomalé tempo

čtení, problémy se správným zápisem atd. Je třeba naučit děti
pracovat s textem tak, aby z něho vytěžily co nejvíce infor-
mací. Důležité je i přizpůsobit učení tomu, zda žák má lepší
spíše sluchovou nebo zrakovou paměť. 

Jak naučit dítě pracovat efektivně s textem v naukových
předmětech :

1. Rozdělte dítěti text na několik částí, naučte ho najít, pod-
trhat a vypsat si hlavní myšlenky (případně je dítěti vypište).

2. Klíčové informace je dobré shrnout do hesel, vět a vést
dítě k hlasité reprodukci látky a k formulaci vlastních otázek
nad textem.

3. Naučte dítě pracovat s osnovou, písemným konspektem,
kontrolujte správnost pochopení textu (zápis cizích nebo od-
borných slov by mělo dítě překontrolovat ještě podle učebnice).

4. Při lepší sluchové paměti dítěte se domluvte se školou, aby
mu umožnila nahrát záznam z výkladu v hodině na diktafon,
nebo mu látku doma předčítejte, event. nahrajte sami na diktafon.

5. Pro snazší osvojování učiva využívejte co nejvíce názor-
nosti (nákresu, atlasu, schémat, přehledů), audiovizuálních
technik, pohybu, učte aplikaci obecného zápisu na konkrétní
příklad a naopak.

Předpokladem úspěšné přípravy na vyučování je spolupráce
rodiny se školou. Rodič by měl být seznámen s tím, jak často,
jakou formou a jaké úkoly budou zadávány a jakým způsobem
budou hodnoceny výkony dětí ve škole, s čím má ve škole nej-
větší problémy a jak mu lze pomoci.

I na střední škole bude dítě potřebovat pomoci s domácí pří-
pravou. Jedna z důležitých součástí domácí přípravy spočívá 
v krátkém závěrečném prozkoušení dítěte z osvojené látky pro
ověření skutečného pochopení probíraného učiva. Pokud se
dítě naučí efektivně se připravovat do školy, získá cennou
schopnost pro celý svůj další život. Zlepšení školních výsledků
bude už jen příjemný bonus pro všechny zúčastněné, chce to
jen trochu trpělivosti a vytrvalosti.

Mgr. Hana Třetinová,
výchovný poradce pro volbu povolání

VODOROVNĚ: A 1. DÍL TAJENKY 
B LIHOVINA – DOMÁCKY OTEC – HOR-
NINA – OKRESNÍ VODOVODY A KANALI-
ZACE ZKRATKA  C SUDOKOPYTNÍK –
KRÁL PTACTVA – MĚNOVÁ JEDNOTKA V
BULHARSKU – HUDEBNÍ VÝRAZ   D NĚ-
MECKY „LEVÝ“ – HLODAVEC – ZÁJMÉNO
– KOŘENÍ   E DRAVÝ PTÁK – HROMADA –
ODPAD – VLASTNÍ LANÍM   F ZNAČKA
CUKROVINEK – NĚMECKY „NEBO“ – PŘÍ-
PRAVEK PROTI ŠKŮDCŮM – OCAS   G KA-
RETNÍ POJEM – PODNIK V TRUTNOVĚ –
PSACÍ POTŘEBA – VÁHOVÁ JEDNOTKA
„SLOVENSKY“   H 2. DÍL TAJENKY

SVISLE: 1 CHEMICKÁ ZNAČKA DUSÍKU – CHMURNÁ BALADA – CHEMICKÁ ZNAČKA FOSFORU   2 STAROŘECKÉ –
MRAŽENÝ KRÉM   3 CHOBOTNATEC – CHEMICKÁ ZNAČKA HLINÍKU – URANU – DRASLÍKU   4 VSÁKNUTÍ – NÁPOJ
PRO ŘIDIČE   5 NEJMENŠÍ ČÁST HMOTY – PALIVO   6 VÁHA OBALU – OZNÁMIL ÚŘADŮM   7 NARKOTIZAČNÍ PLYN –
JIHOAMERICKÝ STÁT   8 VSTUPNÍ SÍŇ – LIHOVINA   9 METROPOLE NORSKA – ZÁKOP   10 SVISLÁ JESKYNĚ – DRAN-
COVÁNÍ   11 NULA – ŠVÝCARSKÁ ŘEKA   12 PŘÍSTAV V ALŽÍRSKU – HRA NA BALALAJKU   13 PLACHETNICE – LOTE-
RIE   14 SEVERSKÉ KŘESTNÍ MUŽSKÉ JMÉNO – VODÁCKÝ POZDRAV   15 OŠKLIVÝ – CHEMICKÁ ZNAČKA NOBELIA
– DUSÍKU – SÍRY   16 VŮDCE CHODŮ POPRAVEN 28. 11. 1695 – MATEMATICKÁ ZNAČKA

Tajenku, která skrývá českou pranostiku, zasílejte do konce července na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz, nebo vhoďte
na lístku do schránky obecního úřadu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje. Tři vylosovaní výherci obdrží věcnou cenu.

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU od pana Bohuslava Skalského z Poniklé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Klub Sluníčko oslavil 1. výročí. Ano, je to
neuvěřitelné, jak ten čas letí. Už je to celý rok,
co se děti narozené v roce 2007 (v přibližném
počtu deseti dětí) a jejich maminky pravi-
delně scházejí v úterý dopoledne, aby si spo-
lečně zazpívaly a zahrály.

Oslava to byla veliká i s dortem, který upekla
maminka Dana Boudná. 

Všem moc chutnal. Společně jsme zavzpo-
mínaly, jaké říkanky se dětem líbily na začátku.
Nyní už děti perfektně opakují gesta a zpívají
společně s maminkami. Je na ně radost pohle-
dět! Vzhledem ke zvídavosti a pokročilosti dětí
přidáváme k hudební činnosti i výtvarné 
tvoření.

Stejně jako vloni tak i letos se budeme schá-
zet také v červenci a v srpnu. Přijďte se klidně
podívat, rády vám něco předvedeme. 

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

POMOZTE DĚTSKÉMU DOMOVU LILA V OTNICÍCH!
NEVYHAZUJTE PRÁZDNÉ TONERY Z TISKÁREN!

Firma OTTO Office s.r.o. se stala organizátorem ekologicko–
charitativně zaměřeného projektu, díky kterému můžeme
snadno pomoci ústavu mentálně postižených v našem kraji. 
V kraji Jihomoravském byl vybrán právě Dětský domov
LILA v Otnicích, k němuž poputují peníze z tohoto unikát-
ního projektu, které se sběrem prázdných tonerů nashro-
máždí za celý rok. Podpořit tento projekt a Dětský domov
LILA můžete velmi snadno. Nevyhazujte prázdné tonery 
z tiskáren určené k renovaci, ale přineste je do Centra vol-

ného času Otnický SAD (Dědina 46), kde je již v přízemí při-
praven sběrný box. Centrum volného času Otnický SAD se
stal patronem této akce pro obec Otnice. Do boxu se sbírají ná-
sledující značky: Canon, Dell, Hewlet Packard, Lexmark, Oli-
vetti, Brother, Philips, Epson, IBM, Minolta QMS, Panasonic,
Samsung, Oki, Kyocera (přesné typy tonerů těchto značek jsou
k nahlédnutí v SADu). Pomoci mohou i podnikatelé a firmy,
které si taktéž mohou objednat sběrný box do své firmy a po-
moci tak těmto dětem. Dovoz prázdných i odvoz plných sběr-
ných boxů je zcela zdarma. 

Více informací najdete na www.sbirej-toner.cz

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

tak chutná sluníčkový dort

maminky a děti z otnického Sluníčka



21OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 35-36 - červen 2009

Po úspěšné prosincové Andělské šou děti kostýmy andělíčků
v lednu převlékly za jiné. Ve spolupráci s výborem pro mládež
a tělovýchovu se konal tradiční maškarní ples s názvem Ať
žijí duchové. Děti si jej řádně užily. Byla opět bohatá tombola,
za kterou všem, kteří do ní svými dary z podnikatelské čin-
nosti, anebo z domácnosti přispěli, děkujeme. 

8. března pak naše sdružení pořádalo zájezd do Loutko-
vého divadla Radost. Zájem o pohádkové představení O pej-
skovi a kočičce byl velký, a tak autobus odjížděl do Brna plně
obsazen. Pro ty, na které se z kapacitních důvodů nedostalo,
máme dobrou zprávu:na podzim opět do divadla pojedeme.

V Centru volného času Otnický SAD se konal ve spolupráci
s Herním klubem Mensy České republiky další Den plný her.
Děti nejprve trénovaly ty hry, ve kterých pak s plným hráčským
nasazením soutěžily. Účast byla tradičně obrovská, a tak obě
místnosti centra praskaly ve švech. Vrhalo se kostkami, posu-
novalo figurkami, cinkaly zvonky. V mezičase mrštné pohyby
dětských rukou ožívaly figurky stolního fotbálku, aby malou
černobílou mičudu rychle vstřelily do soupeřovy branky. 

Výsledková listina jarního Dne plných her:

Šachy: absolutní vítěz – Vincent Foldes
Člověče, nezlob se!: absolutní vítěz - Barbora Lacíková
Dáma: 1. místo  –  Tina Kubíčková

2. místo –   Filip Jeřábek
Žížalky: absolutní vítěz – Nikolka Sadílková
Šneci: absolutní vítěz – Veronika Hrbáčová
Cink! Junior: 1. místo  Pavlína Vokálová

2. místo  Anna Nedomová
3. místo  Adéla Špičáková

V tvořivých dílničkách se scházeli malí šikulové, aby tak
pod vedením Lenky Sloupové a Elišky Novákové vyráběli ve-
likonoční dekorace, dárky pro maminky ke Dni matek, anebo
aby tvořili jen tak pro radost. Čtrnáctidenní interval mezi pá-
tečními dílničkami způsobil, že i při slunečném počasí byly
vždy všechny stoly zaplněny.

Navštěvovanými dny se stalo úterý a středa dopoledne, kdy
se v centru volného času scházejí maminky s nejmenšími
dětmi. Na organizaci a programu se podílejí aktivní maminky
Marta Rosendorfová, Ludmila Srbová, Lenka Kosíková a An-
drea Malá. Díky nim se zvýšil počet maminek, které si tato do-
poledne velmi oblíbily. 

Bohužel se letos nepodařil dovést do zdárného konce ša-
chový kroužek, neboť bylo málo zájemců. 

Těší nás, že dvakrát do měsíce přijdou do Otnického sadu
děti z Dětského domova LILA. 

Ve čtvrtek 30. dubna pořádalo Občanské sdružení Otnický
SAD – spolek aktivních dětí tradiční lampionový průvod ten-
tokrát pod názvem Čarodějnický průvod se světluškami.
Děti, některé v v kostýmech čarodějnic či světlušek, se spo-
lečně s dospělými vydali na večerní pochod k rybníku. Prů-
vodu vévodila slaměná čarodějnice, jíž vytvořila p. uč.
Šimková s žáky z místní základní školy. Po západu slunce
všechny příchozí u rybníka přivítal jeho strážce, pan Vodník,
který dětem ze svého dušičkového džbánu nabízel sladké zla-
ťáky. Po té se pálila přinesená čarodějnice pod dohledem dob-
rovolných hasičů. Se svítícími lampiony pak děti kráčely ke
hřišti, kde večer končily opékáním špekáčků.

otnický vodník se Zuzankou

velikonoční dílnička

pálení čarodějnice
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K údivu rodičů docházely do angličtiny pro nejmenší
všechny přihlášené děti. Tolik je angličtina s kocourkem Co-
okiem zaujala, že se vždy těšily na pondělní či úterní odpo-
ledne. I na poslední červnové hodině angličtiny si děti
zazpívaly spoustu písniček, které se během roku naučily. Zo-
pakovaly si nějaká ta slovíčka a pak proběhlo slavnostní pře-
dání „vysvědčení“. Pro většinu dětí to bylo vysvědčení úplně
první, a tak jim maminky připravily malou oslavu. Šikovná Fi-
lípkova maminka upekla dort s Lulu a Cookiem, nechybělo dět-
ské šampaňské. Dětem patří velká pochvala za úspěšné učení
hrou. Tetě Tess náleží poděkování nejen za to, co děti naučila,
ale především za to, že už teď se ptají, kdy zase bude angličtina
v Sadu. Bye, bye, Cookie!

napínavé čekání na vyhlášení výsledků

samé jedničky od kocoura Cookiho

hojná účast křídového malování

Všem dětem přejeme krásné, slunné prázdniny. Provoz Cen-
tra volného času o prázdninách: úterý a středa od 9.00 do 11.00
hodin. Bude-li deštivé počasí, nebo se děti budou nudit, zavo-
lejte na tel. č.: 602 839 899 a v případě domluvy lze otevřít 
i příležitostně. Za Občanské sdružení Otnický SAD

Dagmar Kovaříková

Den dětí jsme oslavili malováním. Padesát dětí malovalo
barevnými křídami do předkreslených kruhů. Středeční červ-
nové odpoledne nebylo soutěžní, každý malíř dostal sladkost 
a fruko. Dříve šedý beton za dvě hodiny ožil pestrými barvami.
Barevné hřiště zůstalo ještě několik dní, než křídu smyly kapky
teplého deště. 

kolečkové odpoledne bylo odstartováno

příprava na startu

S brzkým slunečným obdobím se podařilo našemu sdružení
zorganizovat dvě akce venku, na asfaltovém hřišti: Kolečko-
vého odpoledne se zúčastnily tři desítky dětských sportovců.
Točila se kola odrážedel, kolečka bruslí, nechyběla kola všech
velikostí, přijely i koloběžky. 

Výsledková listina:

Koloběžka: 1. Terezka Pokorná
2. Karolínka Bočková
3. Simonka Šebečková

Brusle: 1. Tina Kubíčková
2. Kateřina Hoffmannová 
3. Filip Nepomucký

Kola: starší kategorie 1. Pavel Kašpařík
2. Filip Jeřábek
3. Josef Vorel

mladší kategorie 1. Radka Hlaváčová
2. Bára Ryvolová
3. Petr Špunar

Odrážedla: 1. Zuzanka Hofrová
2. Dominik Rosendorf
3. Radim Kosík
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ZAHRÁDKÁŘI
V novém roce do pohody

poslouží Vám zdravé nohy
Beseda, kterou na toto téma pořádali otničtí zahrádkáři 

20. ledna 2009 pro širokou veřejnost z naší obce i okolí, se
opravdu vydařila. Sál U Marků byl brzy do posledního místa
obsazen. Přednášel a odborně všechny přítomné poučil pan
Josef Hanák ze Snovídek o zdravém a vhodném obouvání 
a péči o naše nohy. O ortopedickou obuv a vložky do bot, které
doporučoval a prodával byl velký zájem. Besedu obohatila
svými zkušenostmi z pedikúry a akupresurních masáží paní
Lenka Matyášová z Bošovic. Všichni účastníci odcházeli velmi
spokojeni. Antonie Bočková

27. února 2009 se konala členská schůze v počtu přítom-
ných 61 osob a celkového počtu 79 členů této organizace na-
plnila sál U Marků. Zprávou předsedy Petra Havelky,
jednatelky Marie Matouškové a pokladní Hedy Menouškové
byli všichni seznámeni s činností roku 2008. Minutou ticha
byla uctěna památka členů, kteří odešli tam, odkud není ná-
vratu. Jubilujícím členům 75 a 80 letým byla
předsedou předána pozornost kytičkou.

Za nejzáslužnější byl hodnocen provoz moš-
tárny, která si vyžádala mimořádné úsilí před-
sedy Petra Havelky a členů, kteří věnovali
bezchybnému provozu jedenáct sobot. Jmeno-
vitě poděkování náleží panu Arnoštu Kolbáb-
kovi, Janu Rafajovi, Josefu Pavlovcovi 
a Bedřichu Novotnému.

Také zajišťování publikace „Rukojeť za-
hrádkáře“ je třeba přičíst k dobru. Členové tak
dostávají výbornou odbornou pomůcku k za-
hradničení.

Nově zvolený výbor ve složení Petr Havelka,
předseda, Františka Bublová, zástupce před-
sedy, 5 úsekářů a 3 členové revizní komise byl
schválen všemi hlasy přítomných. Příliv nových
členů v počtu šest stvrzuje skutečnost, že pod
vedením předsedy Petra Havelky pracoval od-
stupující výbor ke spokojenosti všech.

Stoupající úspěšnost jarní výstavy, s počtem návštěvníků 
1 704, rozmanitostí a množstvím různých potřeb pro zahrád-
káře jen potvrzuje profesionalitu organizátorů.

A protože zahrádkaření se stává jakýmsi poutem a pamětí
původně převládající činnosti zemědělské u nás, nemůžeme
přehlédnout, že vzešel u úst policie nápad ne právě moudrý,
kácet stromořadí kolem silnic v zájmu bezpečnosti řidičů. Ale
vždyť řidiči a jejich aktivity (cyklokrosy a rychlostní závody

vůbec) jsou to, co nás i je ohrožuje. O dopadech na životní pro-
středí nemluvě. 

Proto na podporu ochránců přírody, kteří této nehoráznosti
chtějí zabránit, se usnesla členská schůze
zahrádkářů o zaslání petice nesouhlasu se
záměrem policie. Proč si máme nechat brát
krásná stromořadí v našem kraji rozlehlých
lánů bez kousku stínu. I v zimě bývají těmi
nejlepšími orientačními body. A netěší snad
každého z nás potkávat Jiřího Martinásků
nebo Jiřího Kaloudu s jejich koňmi a hří-
bátkem, které se učí chodit v zápřahu do
vozu? Aby nakonec i tyto zbytky kouzla
venkova začaly vadit motoristům! Vždyť
jsou to oni, motoristé, kteří svým nerozvá-
žným chováním ohrožují nás, stromy 
a často i obydlí. 

Všem, kteří dosud neztratili lásku k půdě,
přírodě a tradicím, patří dík nás všech.

Ludmila Kaloudová

manželé Havelkovi



� Štědrý měsíc
V období na přelomu jara a léta v přírodě nebují pouze zeleň,

ale jsme svědky vzniku nového života i v říši živočišné. Ne ná-
hodou je červen nazýván měsícem myslivosti a ochrany pří-
rody. Vždyť v tomto kalendářním období je
příroda mimořádně štědrá – ukazuje světu
plody lásky celé řady živočišných druhů 
a odměňuje nejen nás myslivce za celoroční
úsilí věnované přikrmování zvěře v době
nouze, péči o krmná zařízení, ochraně zvěře
před škodlivými vlivy, zachování trvale udr-
žitelných stavů volně žijící zvěře, vakcinaci 
a předkládání medikace pro zdolání chorob
přenosných nejen na zvěř, na domácí zvířata,
ale i člověka, ale také za péči o životní pro-
středí formou výsadby dřevin a každoročního čištění větrolamů
a hájků od nashromážděných odpadků.

Proto prosím potkáte-li na toulkách přírodou malý zázrak 
v podobě mláďat, nechte tento pohled, aby pohladil vaši duši 

a hleďte na zvěř a její mláďata se zalíbením a tichým úžasem,
neboť je v tomto období zvláště důležité, aby zvěř nebyla ru-
šena a její mláďata měla šanci přežít a dorůst v dospělé jedince.
Mláďat se nedotýkejme, ač se zdají opuštěna, neboť opuštěna
nejsou, jsou pouze ukryta, zatímco je jejich matka opodál, 
i když ji právě nevidíme a pach člověka by byl například pro
srnu tak silnou výstrahou, že by potlačil její mateřský pud a ta
by srnče mohla opustit. 

Zamysleme se také nad osudem malých bažantů, zajíců 
i srnčat v případě jejich setkání s volně pobíhajícím psem,

který, jakožto rozený lovec, neodolá lákání
svých pudů, načež zvěř prohání a loví, pokud
mu v tom nezabráníme tak, že jej budeme
mít pod kontrolou na vodítku. Dopřejme
mláďatům pár týdnů, které znamenají šanci
zesílet, dospět, a ukázat chlupatému lovci
rychlost štíhlých nožek, kličky silných tlapek
či kouzlo barvami malovaných křídel.

Buďme štědří stejně tak, jako je příroda 
v tuto dobu štědrá k nám a darujme jí pár
týdnů klidu, které neznamenají, že bychom

nemohli chodit ven, když nás právě teď tolik láká barvami,
vůní, zpěvem i prvními letními dny, ale vyžadují o špetku více
ohleduplnosti a větší vnímavosti ke kráse, kterou nabízí.

Z pověření předsedy MS Hubert Otnice Hana Dufková

X. výročí založení Sdužení vinařů z Otnic
V roce 2000 bylo založeno Sdružení vinařů z Otnic za úče-

lem konání výstav vína s ochutnáváním. Zakládajícími členy
byli:Bubla Jaroslav, Ruml Evžen, Hudeček Zdenek, Kalouda
Pavel, Kolbábek Arnošt, Kosík Jindřich, Klvač František, Mar-
tinásek Zdeněk, Menoušek František, Nehyba Oldřich, Nehy-
bová Ludmila, Struha Arnošt, Svoboda František, Šenkýř
Miroslav, Vašík František. V současné době má Sdružení vi-
nařů 11 stálých členů: Ruml Evžen, Heřmanský Jiří, Klouda
Pavel, Kolbábek Arnošt, Klvač František, Martinásek Zdeněk,
Menoušek František, Nehyba Oldřich, Nehybová Ludmila,
Svoboda František, Šenkýř Miroslav.

První výstava se konala v roce 2000 o Velikonoční neděli a v
tomto období jsme i nadále setrvali a každoročně pokračovali.

Statistika za deset let: Rok    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet vzorků 395 428 351 457 456 399 344 341 375 388
Účast    237 248 215 210 256 234 215 235 220 280
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MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ

VINAŘI

cimbálová muzika Josefa Válka

členové sdružení
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
DĚTSKÝ DEN

V pátek 5. června 2009 bylo na fotbalovém
hřišti v Otnicích rušno. Aby ne. Počasí přálo, 
a tak nic nebránilo tomu, aby si otnické děti
oslavily právoplatně svůj svátek. Jak jinak než
sportem. Ještě pár minut před pátou hodinou,
kdy mělo celé sportovní klání začít, nebylo na
hřišti vidět příliš moc dětských tenisek. A tak
se Martina Špunarová a Markéta Matoušková
mohly začít obávat, že všechny ty sladkosti,
omalovánky, bloky, míče a jiná sportovní ná-
činí a hračky, které byly připraveny pro děti za
body získané jejich sportovním výkonem, si
budou muset odnést zpátky domů. Jejich obavy
se ale samozřejmě nenaplnily. Děti se malinko
zdržely tréninkem po cestě a pár minutek po
páté se fotbalová branka zaplnila malými i vel-
kými dětmi, které hlavní organizátor Marek Še-
beček seznámil se všemi sportovními
disciplínami a jejich bodováním. Děti ukázaly
své umění v trefování se gumovými kroužky na
tyčku, kopáním míče do branky, házením šipek
na terč, skákáním v pytli, skokem přes lavičku,
kotoulem vpřed i vzad, kopáním míče do
otvorů, házením basketbalového míče do koše
nebo slalomem mezi tyčkami s pingpongovou
pálkou a míčkem. Své akrobatické dovednosti
mohly předvést v nafouknutém skákacím
hradu. Nejvíce zajímavou disciplínou byla pro
děti střelba vzduchovkou na terč, a to nejen pro
kluky. Nejedna dívenka se k této disciplíně ně-
kolikrát vrátila. Děti byly velmi ukázněné a při
střelbě dbaly všech pokynů a příkazů, a když diabolka zacin-
kala v terči, objevil se v tvářích dětí spokojený úsměv.

Sportovního dne a svátku si užily všechny děti – ty nejmenší,
i ty větší. Za svoje úsilí si vysloužily nejen body, které smě-
nily v obchodě s odměnami, ale samozřejmě uznání pořada-
telů a v neposlední řadě rodičů, kteří svým dětem pomáhali
překonat i ty těžší disciplíny. Protože po tak vydařených spor-
tovních výkonech vždy velmi rychle vyhládne, bylo pro

všechny účastníky připraveno ohniště, na kterém se za pár
minut leskly do zlatova opečené párky. O program se dětem
postarali: Marek Šebeček, Zdeněk Rafaj, Dana Rafajová, Jaro-
slav Salajka ml., Marián Špunar, Jaroslav Bubla, Josef Heř-
manský, Martinov Heřmanský, Antonín Šebeček, Lucie
Šebečková, Martina Špunarová a Markéta Matoušková. Za
všechny děti i rodiče vám děkuji, že jste pro ně připravili tak
skvělý program. Zdenka Křivánková

Patrik už se blíží k cíli

i tím druhým okem lze mířit

kopnutí s dívčí elegancíodhod jako od profesionála
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KULEČNÍKOVÁ SEZÓNA
2008 – 2009

Kulečníkové dění v našem oddílu v tomto období se zamě-
řilo hlavně na soutěžní zápasy.

Podle očekávání jsme neudrželi 2. ligu, protože náš nejlepší
hráč Jirka Ocásek přestoupil do jiného oddílu, kde má možnost
hrát na velkém i na malém stole 1. ligu.

Zato našemu B mužstvu se podařilo postoupit o stupínek
výše, takže příští sezónu budeme hrát 1. třídu, 2. třídu a druž-
stvo C, které se umístilo na osmém místě z deseti oddílů, zůs-
tává ve 4. třídě.

Mimo soutěž jsme si zahráli silvestrovský handicapový
turnaj, který byl rozlučkou s minulým rokem a byl i silve-

strovsky veselý. Zvítězil náš současně nejlepší hráč Petr Pře-
rovský před Františkem Šteflem a překvapivě třetí byla bo-
jovnice Radka Ocásková. Ostatní hráče skolila před-
silvestrovská únava.

O víkendu 23. a 24. května 2009 proběhlo v Rosicích
mistrovství ČR juniorů, kterého se zúčastnil také náš hráč Ivo
Smolka, který skončil v disciplinách volná a kádrová hra na
osmém a desátém místě.

Mistrovství ČR na velkých stolech, které nám ČMBS nabídl
po úspěšném loňském zvládnutí MR v trojbandu, se bohužel
letos neuskuteční hlavně z finančních důvodů.

Doufáme, že nová sezóna, která začne v říjnu, bude nejméně
tak úspěšná jako ta minulá, a že nám i našim příznivcům při-
nese radost a ještě lepší výsledky. Zdeněk Procházka

A tým 
Všichni tvrdí, že druhý rok v krajské soutěži bývá kritický a toto tvrzení se potvrdilo. Naši hráči zvládají velmi dobře zápasy

s mužstvy z horních pater tabulky. Vzpomeňme derby se Šaraticemi, doma Tuřany a především poslední zápas ve Vojkovicích.
Právě tento zápas v posledním kole nám zajistil jistotu setrvání v soutěži. Jsme takoví Jánošíci v kraji, bohatým bereme a chu-
dým dáváme. Snadnější soupeři si od nás vozí body, což by se v budoucnu mohlo stát osudným. 

Ale konec dobrý, všechno dobré a to špatné musíme zlepšit. Máme kvalitní mužstvo s kvalitním vedením. Trenérský tandem
Michal Odehnal a Dušan Matoušek se mohou spoléhat na takové hráče jako je Michal Kašpařík, který je už několik let nejlepší
střelec všech soutěží, mladý, ale výborný brankář Radek Švábenský, který dokáže mužstvo podržet v těžkých chvílích. Nechci
vyjmenovávat všechny, ale všichni si zaslouží poděkování za celou sezónu a věřím, že v té nové to bude ještě o kuličku lepší. 

Zpráva o stavu otnického fotbalu v sezoně 2008/2009

nejlepší hráč Petr Přerovský

systém vyhřívání stolů

RK. Tým Záp + 9 - Skóre Body
1. 26 19 4 3 58:27 61
2. 26 14 5 7 51:33 47
3. 26 13 6 7 74:53 45
4. SK Vojkovice 26 14 3 9 52:38 45
5. 26 11 8 7 50:45 41
6. 26 9 9 8 48:39 36
7. 26 10 6 10 43:44 36
8. TJ Sokol Otnice 26 10 4 12 58:63 34
9. 26 9 7 10 41:55 34

10. 26 9 6 11 41:42 33
11. Sokol Jaroslavice 26 9 4 13 40:48 31
12. A.S.A. ES Únanov 26 7 8 11 48:54 29
13. 26 5 7 14 31:56 22
14. SK Moutnice 26 3 3 20 27:65 12
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B tým
V tomto týmu je velice zvláštní uskupení lidí, kteří mají fotbal sice rádi, ale tréninku moc nedají. Trenér a vedoucí v jedné

osobě, Laďa Zedníček, to nemá vůbec jednoduché. Do poslední chvíle nikdy neví, kolik hráčů a jestli použitelných, bude mít 
k dispozici. 

Nakonec vše dobře dopadlo a umístění v tabulce je nad očekáváni všech, kteří je po polovině sezóny zatracovali. Pokud se
mužstvo dá do kupy a začnou hned od prvních kol, věřím, že III. třída je reálná a moc bychom si to přáli. 

Dorost
Nevím, jestli se ještě dá mluvit o otnickém dorostu, když u nás hraje většina kluků z okolních vesnic. Ale pouze a díky jim jsme

byli schopni krajskou soutěž v této sezóně hrát a snad i udržet. Pro příští ročník jsme se dohodli, že převedeme práva na soutěž
do Újezda u Brna a naši hráči tam půjdou na hostování. Proč jsme se pro tento krok rozhodli, je velice jednoduché. Chceme, aby
naši kluci hráli kvalitní soutěž a byli vychováváni pro soutěže dospělých. Michal Svoboda zůstává a posílí A tým. Všem rádoby
odborníkům a kritikům bych chtěl vzkázat: v 8 lidech se žádný fotbal hrát nedá a ten krajský už vůbec ne. Za rok situaci vyhod-
notíme a až naši žáci dorostou do dorosteneckého věku, tak se soutěž převede opět k nám. Přejme dorostencům v Újezdě mnoho
kvalitních a úspěšných utkání.

Žáci
Naši žáci už několik let patří na okrese k absolutní špičce. Letos to potvrdili opět a zajistili si postup do baráže o přeborníka

okresu. Tu sice prohráli s mužstvem Vyškova, ale ostudu nám neudělali. Pavel Kašpařík do chodu týmu zapojil i rodiče a tato spo-
lupráce nese ovoce.Ve složité ekonomické situaci si sami vydělali na nové dresy. Zabíjačka na hřišti, všichni si vzpomínáme.
Část peněz byla od „náplav“ a o zbytek se postarali právě rodiče hráčů s vedením mužstva. Práce s mládeží je hrozně důležitá 
a v dnešní době internetů, mobilů, postávání na betoně nebo pod plechem má fotbal velice těžkou konkurenci. Věřím, že ti, co se
tomu nevěnovali naplno, tak začnou a ti co jedou na 100%, tak ještě přidají.

RK. Tým Záp + 7 - Skóre Body (Prav)
1. 26 18 6 2 89:25 60 (21)
2. 26 18 3 5 89:38 57 (18)
3. Únanov 26 15 4 7 69:36 49 (10)
4. 26 15 4 7 56:25 49 (10)
5. 26 14 4 8 72:37 46 (7)
6. 26 15 1 10 65:48 46 (7)
7. Tasovice 26 13 5 8 72:46 44 (5)
8. Zastávka 26 12 4 10 62:47 40 (1)
9. 26 11 3 12 67:81 36 (-3)
10. Novosedly 26 9 4 13 43:43 31 (-8)
11. Bantice 26 7 2 17 38:66 23 (-16)
12. Otnice 26 6 3 17 46:97 21 (-18)
13. Mikulov 26 4 3 19 39:115 15 (-24)
14. Rosice 26 2 2 23 20:123 5 (-34)

RK. Tým Záp + 6 - Skóre Body (Prav)
1. Slavkov B 24 18 4 2 81:21 58 (22)
2. Nesovice B 24 17 2 5 95:39 53 (17)
3. 24 13 6 5 59:50 45 (9)
4. Otnice B 23 13 4 6 70:40 43 (10)
5. 24 12 2 10 41:49 38 (2)
6. 24 11 3 10 74:62 36 (0)
7. 24 9 6 9 52:43 33 (-3)
8. 23 11 4 8 52:53 31 (1)
9. 24 9 2 13 49:58 29 (-7)

10. Slavíkovice B 24 6 7 11 45:62 25 (-11)
11. 24 4 3 17 50:92 15 (-21)
12. 24 4 3 17 35:65 15 (-21)
13. 24 4 2 18 23:85 14 (-22)
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Každý, kdo se trošku zajímá o fotbalový život v naší
obci, ví, že s fotbalem začínají naši kluci i holky už 
v předškolním věku. Neznají ještě čísla ani písmenka,
nemají pojem o času a mnozí si nedokáží zavázat ko-
pačky. Někteří ani nechtějí hrát fotbal – chtějí si jen
hrát.       

V odborné literatuře určené trenérům fotbalové pří-
pravky se uvádí, že znakem týmového herního výkonu
začátečníků je spontánní pohyb za míčem, shlukování
se u něj a běhání za ním („ včelí roje“ přemisťující se
po hřišti ). Dále jsou zde specifikovány role, jakými
se hráči podílejí na hře:

Rojníci – agresivní, se snahou stále být co nejblíže
u míče, získat ho, hrát s ním.

Beránci – málokdy jsou v centru „včelího roje“, po-
hybují se spíše po jeho okrajích, do souboje o míč jdou
opatrněji, získají-li ho, přebírají na okamžik roli rojníků.

Zmatení pobíhači – chtějí se vyrovnat ostatním, ale ve sku-
tečnosti nepřicházejí do kontaktu s míčem, anebo jen náhodně
a pak nevědí co s ním.

Bezúčelní postávači – vyhledávají herně nejméně vytíženou
část hřiště, hru buď jen pozorují, nebo mají jiné zájmy. Na upo-
zornění trenéra se z nich na čas stávají zmatení pobíhači.

Přesně tak je tomu i u nás v Otnicích. Své o tom vědí trenéři
Vladislav Pšenák a Zdeněk Polášek z Újezdu, kteří přípravku

vedou. Pravidelné tréninky jsou ve školním roce dvakrát týdně.
V sezóně přibudou ještě sobotní zápasy. Přípravka hraje
okresní soutěž, ve které je 18 týmů ve dvou skupinách. V zá-
věrečném turnaji osmi nejlepších  družstev okresu jsme obsa-
dili krásné 4. místo. Z tohoto úspěchu máme radost, ale
důležité je, že se nám podařilo vytvořit partu kamarádů, spor-
tujeme a ještě u toho zažijeme spoustu  legrace. 

V září začínáme opět s tréninky a zveme mezi nás zájemce
do deseti let věku. Ladislav Pšenák

Přípravka
Naši nejmenší, to je tým snů. Nejenže vyhrávají, ale jsou i nejroztomilejší ve svých bezprostředních reakcích. Přípravka se

svými výkony nominovala na závěrečný turnaj přípravek, kde s přehledem zvítězila ve své skupině a nakonec si dokráčela pro
krásné 4. místo. Tímto bych chtěl poděkovat trenérům, Laďovi Pšenákovi a Zdendovi Poláškovi za práci, kterou ve prospěch těch
nejmenších odvádějí.Vychovávají nám budoucí hráče pro vyšší kategorie. V neposlední řadě samozřejmě děkujeme obětavým ro-
dičům, bez kterých by to nešlo. Miloš Ondra

RK. Tým Záp + 6 - Skóre Body (Prav)
1. Otnice 20 17 1 2 118:24 52 (22)
2. 20 15 2 3 105:32 47 (17)
3. 19 15 1 3 122:28 16 (19)
4. 20 13 1 6 113:28 40 (10)
5. 20 13 0 7 98:52 39 (9)
6. 19 10 3 6 59:26 33 (3)
7. 20 7 1 12 45:76 22 (-8)
8. Letonice 20 5 2 13 41:82 17 (-13)
9. 20 3 3 14 21:110 12 (-18)
10. 20 3 1 16 22:109 10 (-20)
11. 20 0 1 19 10:187 1 (-29)

RK. Tým Záp + 4 - Skóre Body (Prav)
1. Slavkov 15 14 1 0 111:8 43 (19)
2. 16 12 1 3 100:39 37 (13)
3. Otnice 16 12 0 4 86:34 36 (12)
4. 15 11 0 4 92:44 33 (12)
5. 15 7 0 8 62:52 21 (-3)
6. 16 5 1 10 38:92 16 (-8)
7. 16 3 1 12 26:65 10 (-14)
8. 14 3 1 10 26:85 10 (-11)
9. 16 0 1 15 26:136 1 (-23)

fotbalová přípravka se svými trenéry

Jak funguje fotbalová přípravka
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❃ TIPY NA VÝLET  ❃
Concentus Moraviae 30. 5.–27. 6.

www.concentus-moraviae.cz
Mezinárodní hudební festival vážné hudby. Festivalové
koncerty ve 13 moravských městech v inspirativním pro-
středí kostelů, zámků či zámeckých nádvoří. 

Pohořelice ve středověkém 19.–21. 6.
Pátý ročník slavností města a jeho okolí.

Letní Festival otevřených sklepů 20.–21. 6.
www.otevrenesklepy.cz • Slovácká vinařská podoblast. 

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 25.–28. 6.
www.nulk.cz • Zámecký park a prostory muzea.

Setkání unikátních veteránů z celého světa 26.–27. 6.
Zámek Slavkov u Brna

Na kole krajem kudy prošel Pán Bůh 5.–6. 7.
www.vinarske.stezky.cz
Dvoudenní expedice atraktivními cyklistickými terény po-
žehnanou krajinou Velkopavlovicka. Akce spojená s vinař-
skou slavností Víno v oranžovém. Start u městského úřadu
Velké Pavlovice v 10.00 hod. 

23. mezinárodní kytarový festival v Mikulově 5.–11. 7.
www.gfmikulov.com
Nedílnou součástí festivalu bude opět řada odpoledních
a večerních koncertů pro veřejnost.

49. kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově 11.–12. 7.
www.folklornisdruzeni.cz/kopanicarske-slavnosti
Tradiční lidová slavnost, zaměřená především na folklor.

Festival alternativní hudby v Boskovicích 16.–19. 7.
Festival pro židovskou čtvrť s názvem Boskovice je zamě-
řený na propagaci jedinečné urbanistické památky v tomto
jihomoravském městě. 

Černohorský festival Slunce ve Strážnici 17.–18. 7.
www.festival-slunce.cz • Tradiční country a folkový festi-
val se koná v zámeckém parku.

Letní filmová škola Uherské Hradiště 24. 7.–2. 8.
www.lfs.cz

Starobrno Olšany Open 24.–26. 7.
www.bolek.cz/aktuality
Tradičně netradiční událost na farmě Bolka Polívky.

Národopisný festival Milotice 7.–9. 8.
www.milotice.cz
Přijeďte se pokochat krásou kyjovských krojů, podmanivé
hudby, temperamentního tance a zpěvu. 

Brněnské Shakespearovské dny červenec – srpen 
www.shakespeare.cz • Velké nádvoří hradu Špilberk.  

10. mezinárodní hudební festival Špilberk 12.–23. 8.
www.filharmonie-brno.cz

Grand Prix České republiky 14.–16. 8.
www.automotodrombrno.cz
Mistrovství světa silničních motocyklů se uskuteční na
Automotodromu Brno.

Den otevřených sklepů Čejkovice 29. 8.
www.vinozcejkovic.cz
Krásné vinařské putování po sklepích vinařů v jedné z nej-
větších vinařských obcí ČR, s ochutnávkou jejich vín a ná-
sledným večerem u cimbálu.

Brněnské lidové slavnosti 3.–31. 8.
www.kultura-brno.cz

V rámci slavností se koná řada kulturních akcí, Meziná-
rodní kytarový festival, Den Brna, Šermířský festival, Me-
zinárodní folklorní festival, Mezinárodní divadelní festival
– Na prknech, dlažbě i trávě. 

CAIF – Czech International Air Fest Brno 5.–6. 9.
www.airshow.cz
Největší letecká přehlídka a soutěž špičkových vojenských
bojových letounů v České republice CIAF 2009. Brněnské
mezinárodní letiště.

Pálavské vinobraní v Mikulově 11.–13. 9.
www.mikulov-kultura.wz.cz
Velkolepá akce s historickou i vinařskou tržnicí, průvody,
košty vín a burčáků, řemesla, zábavné programy pro
všechny věkové kategorie. Akce se uskuteční v Mikulově
na náměstí, v přírodním amfiteátru pod Turoldem a Zá-
meckém parku. 

Znojemské historické vinobraní 11.–12. 9.
www.znojmo.eu • Slavnosti burčáku a vína, přehlídka
hudby, tance, zábavy, kostýmová podívaná. Akce se usku-
teční v centru města Znojma. 

Le Tour de Burčák 12.–13. 9.
www.vinarske.stezky.cz
Tradiční  cyklojízda  mezi vinnými keři obtěžkanými do-
zrávající úrodou v podhůří Bílých Karpat v okolí Strážnice.
Pro milovníky vína a slováckého folklóru spojeno se Stráž-
nickým vinobraním. 
Start Strážnice, Nám. Svobody v 10.00 hod. 

Podzimní Festival otevřených sklepů 19.–20. 9.
www.otevrenesklepy.cz
Mikulovská vinařská podoblast
Festival otevřených sklepů nabídne nevšední zážitek s víny,
kulturou a jídlem.

Moravský podzim 21. 9.–2. 10.
www.arskoncert.cz, www.mhf-brno.cz
Každoroční festival vážné hudby. Akce se uskuteční v Ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

Knihovna Karla Dvořáčka
ve Vyškově
vás zve na následující
kulturní akce: 

25. června 2009 v 9 hod.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKADEMIE 3. VĚKU
– VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY

Účinkuje herec ND Brno Jiří Grygar a jeho hosté z operní
scény ND Brno. Vstupné pro nečleny A3V 40 Kč.

19. srpna 2009

FILMOVÁ NOC ANEB OZVĚNY ANIFESTU
Promítání animovaných filmů pro děti i dospělé. Čas bude
upřesněn. Vstupné zdarma.

9. září 2009

ZDENĚK HUDEČEK
v 16 hod. – Slavnostní vernisáž výstavy obrazů spojená 
s kulturním programem a krajovým občerstvením.
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Rozhledna V. Menšíka na Hlíně
V roce 2001 se dohodlo město Ivančice, obec Hlína a Klub

českých turistů, že společně postaví na Hlíně rozhlednu. Stavba
se měla financovat ze sbírek, darů občanů a sponzorů. Roz-
hledna měla nést jméno ivančického rodáka Vladimíra Men-
šíka, a proto se dosti spoléhalo na pomoc umělců, mezi něž
Menšík patřil.

Slavnostní akt se uskutečnil 27. května 2001 – představení 
a symbolický poklep základního kamene budoucí rozhledny,
na který se dostavilo více než 200 účastníků a také významné
osobnosti. Projekt rozhledny vytvořil architekt Ing. V. Čuhel 
z Tišnova, základní kámen pak pan Melcher z Ivančic, násle-
dovalo dokončení opláštění, zábradlí a celkové doladění inte-
riéru. Den „D“ pro rozhlednu nastal 24. srpna 2006. Na místo,
kde má stát Menšíkova rozhledna, se sjíždějí lidé z Hlíny i z

okolí a netrpělivě vyčkávají příjezd jeřábů a nákladních plošin
s částmi rozhledny. Jeřáby rozhlednu postupně usazují na be-
tonový podstavec. Stavbě rozhledny přihlížejí i starosta Ivan-
čic a starosta Hlíny. Nechybí tu ani
architekt. Nakonec příjíždějí i novi-
náři a média. Rozhledna se veřejnosti
otevřela 29. dubna 2007. Je 22 metrů
vysoká a na vyhlídkový ochoz vás
dovede 96 schodů. Málokdo ví, že 
z rohledny je možné vidět Alpy. Tato možnost se naskýtá jen
několikrát do roka, a tak mnoho lidí není ve správný čas na
správném místě. Vidět Alpy se nejčastěji podaří v zimních mě-
sících, kdy se prudce střídají teplotní rozdíly. K vidění jsou dva
vrcholy v pohoří Totes Gebirge – Mrtvé hory, asi 40 km před
známým ledovcem Dachstein. Vzdálenost je úctyhodná asi 
240 km. Jedná se o vrcholy Groos Priel 2 523 m n.m. a Ra-
bestein 2 100 m n.m. Druhé pohoří, které je z rozhledny vidět,
je Schneeberg – Sněžná hora s nejvyšším vrcholem Kloster-
wapen 2 076 m n.m.

Návštěvní provoz na rozhledně je celoroční:
duben – září: víkendy a svátky 10.00–12.00, 13.00–17.00
hod • říjen – březen: neděle 13.00–15.00 hod 

Uprostřed zrajících hroznů, vinných sklípků, vinařů odhá-
nějících špačky z vinohradů a tří návrší se „schovává“ město 
s historickými památkami světového významu. Město, jehož
historie sahá až do 11. století, město které zdobí úpatí pálav-
ských vrchů, místo obklopené bílými skalisky a třpytícími se
útesy, město pohostinných lidí a milovníků vína.

Ať už budete do Mikulova přijíždět z jakékoliv světové
strany, vždy vás už na dálku bude vítat skvost Mikulova –
zámek, který než se stal renesančním, prošel celou řadou pře-
staveb. V roce 1082 byl roubenou stavbou, kamenným hradem
na počátku 13. století, v roce 1249 markrabím, za dolnorakou-
ského šlechtice Jindřicha z Lichtenštejna románským hradem
a od roku 1575 panstvím rodu Dietrichsteinů. Když byl zámek
v roce 1719 zachvácen ohněm, byl již pak přestavěn ve 20. le-
tech 18. století v barokním slohu. Podobná katastrofa padla za
zdi zámku i při bojích o Mikulov koncem druhé světové války,
kdy zámek opět vyhořel. Město ale nezaváhalo a pustilo se
znovu do oprav pod vedením architekta O. Oplatka. Zcela nová
budova se stala v roce 1959 sídlem okresního, později regi-
onálního muzea.

Od roku 1960 je muzeum správcem státního zámku v Miku-
lově a nabízí tři prohlídkové okruhy. Pokud jste milovníky hro-
znů v tekuté podobě, bude vás jistě
zajímat okruh zasvěcený vinařství.
Prohlídka skýtá zámecký sklep s gale-
rií vinařských lisů a do cesty se vám
postaví i druhý největší vinný sud ve
střední Evropě, jehož výrobu si objed-
nal v roce 1643 Maxmilián z Dietrichsteina. Za 250 dní už stál
sud ve sklepě. Sudem byste pohostili své blízké s 1014 hekto-
litry sladkého, suchého či trpkého moravského moku. Ne-
zkoušejte ale tento sud odnést, protože 26,1 tuny sami
neuzvednete. Možná si s sebou na prohlídku vezměte plavky,

Číslo 35-36 - červen 2009

PUTOVÁNÍ NAŠÍM KRAJEM

Mikulov Město dobrého vína
a vinného sudu

29. dubna 2007
vítá rozhledna

první návštěvníky

24. srpna 2006 se začala rozhledna stavět
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protože délka sudu 6,2 metru, největší průměr 5,2 metru a nej-
menší průměr 4,5 metru by se mohly stát docela ucházejícím
bazénkem pro otužování a plavání.

Již od 14. století osidlovali město Židé, což může potvrdit 
i rozsáhlý židovský hřbitov patřící se čtyřmi tisíci náhrobky 
k největším v republice. Cílem návštěvníků hřbitova je i Ra-
bínský vršek, kde jsou pochováni slavní rabíni.

Okolí Mikulova je pro turisty jako stvořené. Samot-
nému městu dominuje přírodní rezervace Svatý kope-
ček s bílými skalami, lesem porostlými svahy s mnoha
chráněnými druhy rostlin. Město leží na okraji Chrá-
něné krajinné oblasti Pálava a Lednicko-valtického
areálu. Jen něco málo přes jeden kilometr od města Mi-
kulova – v obci Mikulov – se nachází přírodní rezer-
vace vrchu Turold s jeskyní, kde sice nenajdete
krápníky, ale v hloubce 37 metrů se nachází 8 metrů
hluboké jezero. Severně od města Mikulov, nad obcí
Klentnice, se tyčí zřícenina Sirotčího hradu ze 14. sto-
letí. Na obec Pavlov, která leží necelých 8 km od Mi-
kulova dohlíží zřícenina Dívčího hradu.

Nejedny pracovité lidské ruce, dobré srdce a láska 
k vínu vytvořily lány tohoto překrásného mikulovského kraje.
Až pojedete do Mikulova, nespěchejte. Zastavte se ochutnat
moravský skvost v některém z malovaných sklípků pohostin-
ných vinařů s koštýřem opřeným o rameno, zapomeňte na
všední starosti a nechte se unášet chutí tohoto tekutého mo-
ravského zlata, které vzešlo z naší matičky země.

Dříve se Lichtenštejnové proháněli Lednicko-valtickým
areálem na koni. Pánové jezdili na koňském hřbetu a dámy dá-
valy přednost kočáru. A nebyli to žádní troškaři. Zámek v Led-
nici považovali za rekreační chatu a zámek ve Valticích za
rodinný domek. V létě jezdívali na své letní sídlo Hraniční zá-
meček a z balkonu pozorovali hladinu rybníka. I dnes se mů-
žete kochat krásou areálu v kočáru taženém párem koní, na
kole, po vodě či pěšky a v Hraničním zámečku přenocovatt
nebo se jen tak stavit na skleničku vína.

Dříve se tomuto kraji říkalo „Lednice a její zahrady“ a do-
dnes je zámek v Lednici a zámek ve Valticích cílem mnoha tu-
ristů, a to nejen proto, že Lednicko-valtický areál je od roku
1996 zapsán na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. 

Tyto překrásné majestátní zámky jsou opěvovány na prvních
stranách turistických průvodců jižní Moravou. Mají na to sa-
mozřejmě právo. Ale víte také o okolních památkách a stav-
bách? Udělejte si procházku po značených turistických trasách
zahradou Evropy.

Rozhlednu Minaret nepřehlednéte v lednickém parku asi 
2 km severně od zámku. Na ochoz vás dovede 302 schodů. Na
zdech najdete maurské kresby a nápisy.

K Janovu hradu dojdete po 4 km chůze východně od Led-
nice po zelené turistické trase. Hrad připomíná středověkou zří-

ceninu a stojí na bažinách. V době lovů a štvanic tu panstvo
pořádalo velkolepé hosiny. Dnes slouží jako krásné místo pro
konání svateb. Na Janův hrad můžete využít i služeb lodní spo-
lečnosti.

Pět set metrů od Janova hradu stojí Lovecký zámeček, který
sloužil jako myslivna.

Na památku uzavření míru mezi
Francií a Rakouskem v roce 1797 ne-
chal Alois Josef I. z Lichtenštejna po-
stavit 3 km severně od Lednice
Obelisk. Připomíná 23 m vysokou
pyramidu, na vrcholu s pozlacenou
hvězdou.

Romantiku kolem severního břehu
Prostředního rybníka, který je sou-
částí soustavy šesti lednických rybníků, vytváří Rybniční zá-
meček, který připomíná spíše malou vilu. Je veřejnosti
nepřístupný. Od zámečku je průhledem zalesněného břehu
vidět Nový dvůr a chrám Tří Grácií. 

Nový dvůr v dnešní době slouží chovu koní, kdysi se tu cho-
valy ovce. Do Nového dvora kráčejte po červené turistické
trase. Na téže trase stojí socha trojice nahých krásných žen,
podle které byl pojmenován již zmiňovaný chrám Tří Grácií. Ve
skutečnosti ale žádné grácie nejsou. Socha zobrazuje antické
bohyně Athénu, Afroditu a Artemidu. Kolonádu chrámu tvoří
půlkruhový ochoz s dvanácti jónskými sloupy. Ovšem můžete
se nechat uchvátit pouze řeckými bohyněmi, protože kolonáda
je uvnitř nepřístupná.

Když budete z cestování za těmito krásami Lednicko-valtic-
kého areálu unavení, zastavte se na břehu lednických rybníků,
které jsou součástí přírodní rezervace zřízené v roce 1953.
Okolní rozmanitá krajina se stala útočištěm pro netopýry, je-
jichž hustota zde patří k nejvyšším v České republice. Z hmyzu
se zde potkáte s tesaříkem, proto koukejte pod nohy, ať na něj
nešlápnete.

Vážení čtenáři, v příštím čísle se mimo jiné podíváme na
místa, která můžete navštívit i v deštivém počasí a ze kterých
si vaší návštěvou můžete odnést i trochu zdraví.

Zdenka Křivánková
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Lednicko-valtický areál Putování zahradou Evropy

zámek Mikulov

na Janův hrad se dostanete také loďkou
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Letní týdenní filmová přehlídka
od 25. do 30. června 2009

Čtvrtek 25. 6. dopoledne pro školy

Příběh o Zoufálkovi
Americký širokoúhlý film s českým dabingem. Dobrodružný
příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky.

Čtvrtek 25. 6. ve 20 hod. 

Rychlí a zběsilí
Nelegální závody podzemních garážích L.A., praní peněz 
v Miami a nebezpečné draftování v Tokiu, na tom a přede-
vším na rychlosti slaví už deset let úspěch slavná akční série
„Rychle a zběsile“. Mládeži přístupno.

Pátek 26. 6. ve 20 hod.

Pátek 13tého
Americký širokoúhlý horor. „Vítejte v Grystal Lake“.
Mládeži do 15 let nepřístupno.

Sobota 27. 6. ve 20 hod.

Válka nevěst
Americká komedie o nejlepších kámoškách až do svatby.
Mládeži přístupno.

Neděle 28. 6. ve 20 hod.

Marlen a já
Americká širokoúhlá komedie s českým dabingem. Všechno
bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley… Novomanželé
se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový
život na slunné Floridě. Mládeži přístupno.

Pondělí 29. 6. ve 20 hod.

Muzikál ze střední 3 – Maturitní ročník
Americký barevný film v českém znění. Rodinný komediální
muzikál nám ukazuje studentské „mazáky“ v okamžiku, kdy
se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, poněvadž
každý z nich směřuje na jinou univerzitu, ale ještě stihnou na-
cvičit muzikál. Mládeži přístupno.

Úterý 30. 6. ve 20 hod.

Proměny
Nový česko-italský film Karla Rodena. Neobyčejný příběh 
o obyčejných lidech. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic spo-
lečného. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Od 1. 7. 2009 do 10. 9. 2009 má kino Otnice prázdniny.

Začínáme opět v pátek 11. září filmem Jménem krále
25. září filmem Stáhni mě do pekla

Přejeme všem našim divákům příjemnou dovolenou
a hodně sluníčka.

20. a 21. června 2009

ALOISKÉ HODY
v sobotu hraje skupina SONET.
v neděli hrají k tanci
a poslechu BLUČIŇÁCI.

27. června 2009

TURNAJ
ČTVEŘIC

V NOHEJBALE
na tenisových kurtech.

11. července 2009

2. SRAZ NAPLAVENIN
hřiště Sokol Otnice.

od 18 hodin hraje skupina MAJA.
vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

bohatá tombola.

1. srpna 2009

PŘED POTOKEM
ZA POTOKEM
od 16 hodin na hřišti.
Fotbalové utkání pro malé i velké.

Večer letní noc.
Hraje MAJA vstupné 50 Kč.

22. srpna 2009

Otničtí zahrádkáři vás zvou na

POSEZENÍ
POD LÍPOU

ve 20 hodin v pohostinství U Marků.
hraje MAJA.

29. srpna 2009

TENISOVÝ
TURNAJ

19.–20. září 2009

VÝSTAVA EXOTŮ 
Dělnický dům.

Pořádají: otničtí chovatelé.

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

KINO OTNICE Pozvánky

za potokem

před potokem


