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Základní škola na jaře 2003...

… a po prázdninách 2009.



O zvelebování
Zvelebit znamená přivést na vyšší úroveň, zdokonalit, zlepšit. V naší obci se zve-

lebování vcelku daří. 
Momentálně největším důkazem je toho místní základní škola. Nový kabát potře-

bovala jako sůl. A že jí sluší, netřeba dodávat. 
Vadou na kráse však je přilehlý školní byt, původně určen pro školníka a jeho ro-

dinu. Dostal oranžový nátěr, leč na výměnu oken se jaksi pozapomnělo. Škoda.
Zvelebování podporuje i soutěž Rozkvetlé Otnice. Již třetí rok se zaměřuje na kvě-

tinovou výzdobu
oken a balkonů. Do
konce září se mů-
žete se svými
skvosty přihlásit 
a těšit se na knižní
odměny. Malou
ochutnávku soutěž-
ních snímků mů-
žete zhlédnout i v
tomto čísle.    

K větší dokona-
losti chceme přivést
i Otnický zpravo-
daj. Plánujeme ba-
revnou obálku. Fotografie z dění v obci, kterými nás zásobujete a jenž psané oživují,
tak budou moci lépe vyniknout. Věříme, že nezůstane jen u plánování. 

Jakékoliv zvelebo-
vání však potřebuje
péči a šetrné zachá-
zení. Je smutné, že
někteří znehodno-
cují, ničí. Nejen pů-
vodní autobusová
zastávka, tříletá lípa
před radnicí, asfal-
tové hřiště, parčíky
dokazují, že ne
všichni si obecního
zvelebování váží…

Dana Sekaninová,
Dagmar Kovaříková
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zpravodaj@otnice.cz je již neplatná.

Uzávěrka příštího čísla: 20. listopadu 2009

Co pro to musíš udělat?

❖ Být ve věku 10 – 13 let
❖ Dobrý zdravotní stav

(např. uvažte, jestli se s astma-
tem dá běhat vytrvalostně)

❖ Spolehlivost
(žádné občasné chození)

❖ Flexibilita (občas se může stát,
že nebudeme mít čas určitý den,
ale přesune se to na jiný)

Je to sice kroužek pro zábavu, ale
také se musí občas pořádně zama-
kat. Když budeme úspěšní v tré-
ninku, bude se jezdit i na soutěže!
A jak se říká: „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti“.

❖ Kde se můžete hlásit?
602 818 655 – Marie Jedličková
608 652 387 – Tereza Jelínková

Dětský domov LILA

Dědina cukrárna

STAŇ SE MLADÝM

HASIČEM
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Reklamace domácí pekárny
Chtěla jsem se zeptat, za jakých podmínek mám nárok na vý-

měnu zboží. Před necelým rokem jsme si zakoupili domácí pe-
kárnu značky ETA, chleba je výborný, jen ten přístroj trošičku
zlobí. Zakoupen byl v internetovém obchodě a nyní jsme ho 2x
reklamovali u autorizovaného opraváře. Můj dotaz zní, byla-li
to tentokrát už po 2x stejná závada, mohu místo opravené pe-
kárny požadovat novou? Na koho se mám obrátit? 

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
výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy a tedy vrá-
cení peněz, záleží pouze na Vás. Výměnu nebo vrácení peněz
musíte řešit samozřejmě pouze s tím, komu jste peníze dali,
tedy s prodejcem. Podle § 598 Občanského zákoníku můžete
od prodejce požadovat náhradu nákladů spojených s re-
klamací tedy jízdné, poštovné atd.

Nárok na vrácení peněz za permanentku 
Mám zakoupené permanentky do solné jeskyně, jednu celou

na 10 vstupů v hodnotě 980 Kč a jednu již z poloviny vyčerpa-
nou, tj. ještě zbývá 5 vstupů v původní hodnotě 1 100 Kč. Na
permanentce není uvedena doba platnosti ani žádné upozor-
nění, že by byly peníze nevratné. V letním období do solné je-
skyně nechodíme a najednou mi přišel e-mail, že je solná
jeskyně od 16. 7. 2009 uzavřena. 

Důvodem byly zatopené prostory solné jeskyně a jódo-bro-
mové inhalace splašky z WC. Došlo k úplnému znehodnocení
prostoru inhalace a k částečnému znehodnocení solné jeskyně.
Prostory jsou pro další provozování solné jeskyně nevhodné! 
Z hygienických důvodů musela být provozovna uzavřena.

Ihned jsem e-mailem kontaktovala pracovníky solné jeskyně
s dotazem, jak mi budou vráceny peníze za zakoupené perma-
nentky.Vůbec mi nedošla odpověď. Co můžu dělat v tomto pří-
padě? Jedná se o částku téměř 1 500 Kč. Jak mám postupovat? 

Tím, že nebudou schopni splnit svůj závazek v důsledku ži-
velné události, nastává ze strany dlužníka dodatečná nemož-
nost plnění dle § 575 Občanského zákoníku a tedy pokud by
nedošlo k nějakému obnovení či dobrovolné kompenzaci 
z jejich strany, pak bohužel není možné se domoci náhrady
škod byť i za hospodářský neúspěch vzniklý z nepředvída-
telných událostí. Zkuste se s nimi pouze domluvit, že by Vám
vrátili alespoň něco z pojistek, ty však nekryjí Vaši škodu a ne-
jsou určeny na úhradu nákladů takto vzniklých (z prodeje per-
manentek), ale třeba se zachovají fér. Ovšem většina
živnostníků je po takovýchto událostech finančně zdecimovaná.

Cestovní kancelář Sunny Days – klamavá
reklama  

V červnu jsme si koupili zájezd pro 2 osoby na Rhodos. V CK
jsme byli upozorněni, že klimatizaci při polopenzi lze dokoupit
za příplatek 7 euro/os/noc, ale v all inclusive  je součástí ceny.
To bylo motivací pro nákup vč. all incl.. Na místě nám bylo ře-

čeno, že hotel ji zapíná až v 7 hod. Ve všeobecných smluvních
podmínkách  je sice napsáno, že klimatizace se řídí poměry 
v hotelu, ale na prodejním místě nás na tuto skutečnost neupo-
zornili (resp. nás jejich informace donutila koupit dražší zá-
jezd). I delegátka na místě nám sdělila, že na tuto skutečnost
upozorňovala centrálu již v minulosti několikrát – bez změny 
v nabídce!!! Na reklamačním listě mi odpověděli s odkazem na
VSP. Na další dopis již nikdo z CK neodpověděl (5 týdnů). Při
návštěvě v CK mi sdělili, že mi nemusí odpovědět i několik let. 

Dle § 19 zákona o ochraně spotřebitele jsou povinni vy-
řídit vaši reklamaci do 30 dnů. Máte nárok na slevu. Tedy,
aby vám byl uhrazen rozdíl mezi službami, které vám dle
smlouvy měly být poskytnuty, a skutečným stavem.

Rozdíl v ceně jsou povinni uhradit dle § 852 odst. 3 občan-
ského zákoníku. Pokud by nadále ignorovali vaše práva, po-
dejte podnět na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
Nechte se pak informovat o výsledku šetření a můžete zvážit 
i soudní vymáhání dlužné částky.

Náušnice 
Manželka si ve zlatnictví zakoupila zlaté „závěsné“ náuš-

nice. Po cca měsíci se prodřelo očko. Náušnice v rámci rekla-
mace vyměnila za jiné. Ovšem stejná závada se projevila i na
nových náušnicích. Nyní po mě prodejce požaduje poplatek za
opravu náušnic, protože se prý nejedná o vadu, ale o mecha-
nické opotřebení během nošení. Zaplatit poplatek za opravu
jsem odmítl, protože se dle mého názoru jedná o vadu. Náuš-
nice se prodřou během běžného nošení.

Prodejce dále argumentuje tím, že se jedná o obecně zná-
mou věc, že přece všechny závěsné náušnice se prodřou. S tím
rovněž nesouhlasím. Náušnice byly dost drahé a dávat každý
měsíc několik set korun za opravu opravdu nechci. Navíc man-
želku na toto nikdo při prodeji neupozornil.

Je můj postoj správný? Jak mohu dále pokračovat v případě,
že prodejce bude trvat na poplatku za opravu? Mohu žádat vrá-
cení peněz? Mám totiž obavu, že se závada projeví znovu 
a manželka by mohla část náušnic ztratit.

V případě, že nesouhlasíte se závěrem prodávajícího o ne-
oprávněnosti Vaší reklamace, můžete na jejím kladném vyjá-
dření i nadále trvat. Svůj závěr o oprávněnosti reklamace však
je nejlépe nějakým způsobem podložit – když necháte vypra-
covat znalecký posudek. Znalec v posudku stanoví, jaké po-
vahy je reklamovaná vada a kdo za ni nese odpovědnost.
Seznam soudních znalců naleznete mimo jiné i na www.jus-
tice.cz – evidence soudních znalců. 

V případě, že znalecký posudek vyzní ve Váš prospěch,
můžete žádat u prodávajícího nejenom kladné vyřízení re-
klamace, ale rovněž i náhradu nákladů vzniklých Vám 
v souvislosti s jeho vypracováním.

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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ČERVEN – 15. 6. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Výbor pro životní prostředí
Výsledky voleb do EP
Respono – biologicky rozložitelný odpad, smlouva
Závěrečný účet DSO Cezava
Závěrečný účet obce
Změna kat. hranic – oprava chyby v kat. nemovitostí
E-ON Distribuce – smlouva o zřízení práva věcného břemene
Výkup pozemku p. č. 643/3
Materiály základní školy
Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci – sběrný dvůr odpadů
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 2/15) Žádost p. Cápalové a p. Kulhánka č. p. 31, o znovu projednání
nesouhlasu s přemostěním potoka. P. Cápalová sdělila ZO, že většina
sousedů se přiklání k variantě přístupové cesty podél potoka. Nesouhlas
obce s přemostěním vodoteče zůstává v platnosti.
Usnesení:
Zastupitelé souhlasí se zpevněním (štěrkodrtí) přístupové cesty podél
potoka na náklady žadatelů. 
Bod 12) Pronájem Dělnického domu – smlouva o pronájmu kasina byla
s p. Kyliánem podepsána.
Připomínky: oprava části chodníků u domu p. Foltýna a p. Dvořáka –
úkol trvá. 

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Kurdíkovi 480 – Rozhodnutí č. 64/2009, prodloužení ter-
mínu dokončení stavby 
b) K. Sedláková 466 – Souhlas č. 38/2009 s ohlášením novostavby RD   
c) HDP Trading Otnice 447 – Rozhodnutí č. 59/2009 o zkušebním 
provozu  
d) Manželé Hudečkovi 203 – Rozhodnutí č. 31/2009, sanace štítové zdi  
e) Beton Brož 484 – zaháj. Řízení o pov. zkušebního provozu 
f) Obec Lovčičky – Změna č. 1 územního plánu obce  
g) I. Málková 45 – Rozhodnutí č.77/2009, prodloužení lhůty dokončení  
h) L. Matyáš Lovčičky – Rozhodnutí č. 36/2009, stavební povolení
opravy RD 

4.  MěU Slavkov, odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – Trvalé odnětí půdy ze ZPF, příjezdová komunikace 
b) A. Červinková Brno – Potvrzení o existenci VKP p. č. 5142 

5.  Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 20090190, uložení odpadů na skládku
b) Prostavby Brno – Fa: 20092033, zateplení základní školy
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu. 

6.  Výbor životního prostředí:
a) J. Novák 290 – žádost o povolení odstranění tří stromů před RD
b) Z. Polášek 133 – žádost o vykácení smrku před RD

7.  Výsledky voleb do EP v obci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky voleb do Evropského parla-
mentu:
Volební účast 22,17 %.

1. KSČM 61 hlasů 6. EDS 5 hlasů
2. ČSSD 54 hlasů 7. Věci veřejné 4 hlasy
3. KDU-ČSL             47 hlasů 8. Pravý blok    
4. ODS 45 hlasů Strana zelených
5. Suverenita               8 hlasů Moravané 3 hlasy
8.  MND – grant energie z přírody:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Moravských naftových dolů Ho-
donín, že obec nebyla úspěšná v žádosti o dotaci z grantu Energie z pří-
rody 2009.

9.  Respono – biologicky rozložitelný odpad:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh smlouvy s firmou Respono Vy-

škov o dodávce biologicky rozložitelného odpadu. Návrh smlouvy 
a podmínky nejprve projedná Výbor pro životní prostředí a následně 
o ní bude jednat ZO.

10. Závěrečný účet DSO Cezava:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet DSO Cezava.

Příjmy: 927 552 Kč Výdaje: 855 834 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet DSO Cezava.

11.  Závěrečný účet obce Otnice:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce a nápravné opatření z něj
vyplývající. Závěrečný účet je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2008 (závěrečný účet)
výrokem „s výhradou“. Schvaluje také opatření k odstranění zjištěné 
závady.

12.  Změna katastrálních hranic – oprava chyby:
Při změně katastrálních hranic mezi obcí Otnice a Lovčičky došlo 
k chybě v zápise vlastnických práv. Pozemky, které rozdělením přešly do
k. ú. Lovčičky, nebyly zapsány původním vlastníkům, ale obci Otnice.
Jedná se o paní M. Doležalovou původní p. č. 5230 o výměře 9 009 m2

a p. A. Královou parcela č. 5229 o výměře 10 782 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zaslání žádosti na Katastrální úřad Vyškov 
o odstranění chyby v katastru nemovitostí.

13.  E-ON Distribuce, návrh smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s firmou E-ON Distribuce 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p. č.
116/1, 116/2, 343/3 a 343/4. Pozemky 116/2 a 343/4 již obec darovala
Jihomoravskému kraji.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s firmou E-ON Distribuce a.s. k pozemkům p. č. 116/1
a 343/3. 

14.  Úplatné nabytí p. č. 643/3:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku 
p. č. 643/3 o výměře 38 m2 od manželů Navrátilových Otnice 212, za
cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše. Pozemek je určen na uložení
kanalizace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 643/3 o výměře 
38 m2 v k. ú. Otnice od manželů Jaromíra a Sylvy Navrátilových Pančava
212 Otnice, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.

15.  Základní a Mateřská škola:
a) Ve dnech 29. 6.–30. 6. je na základní škole vyhlášeno ředitelské 
volno
b) Zastupitelstvo projednalo výpočet a stanovení úplaty za žáky v Ma-
teřské škole. Děti ve školním roce 2009/2010 s celodenní docházkou
budou platit 150,- Kč/měsíc. Děti se zkrácenou docházkou (4 hod.
denně) pak 100,- Kč/měsíc.
c) Starosta informoval zastupitele o výsledku konkurzního řízení na ře-
ditele školy. Komise doporučila jmenovat ředitelem Mgr. Hynka Za-
vřela.

16.  Dendrologický posudek na topoly u rybníka Pod Poltňou:
Starosta informoval ZO se závěry dendrologického posudku na čtyři to-
poly kanadské u rybníka Pod Poltňou. Dva topoly je nutné vykácet 
a jeden prořezat.    
Obec se pokusí zajistit vykácení i prořezání vlastními prostředky.

17. VPP – obsazení volného místa:
Obec stále nemá obsazeno jedno volné místo na veřejně prospěšné práce.
Úřad práce není schopen doporučit pracovníka s řidičským oprávněním
na traktor.
Možné řešení je přijmout pracovníka i bez ŘP a práci traktorem řešit 
s řidiči na dohodu o provedení práce. 

18.  Sběrný dvůr odpadů – výběrové řízení na zpracovatele žádosti 
o dotaci:
Ing. Bubla podal informaci z komise pro otevírání obálek s nabídkami. 
Starosta jmenoval hodnotící komisi na posouzení nabídek.
Komise posoudila obdržené nabídky a rozhodla nabídku RPA Brno vy-
řadit ze soutěže pro nedodržení zadávacích podmínek a to bodu č. 13.1.,
nabídkové ceny.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Po vyhodnocení nabídek zbývajících účastníků (Renards s.r.o a RRA
JM) doporučila komise schválit pořadí:
1. Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy Brno
2. Renards s.r.o. Brno
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí soutěže o zpracování a podání žádosti 
o dotaci na sběrný dvůr odpadů Otnice.
1. Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy Brno
2. Renards  s.r.o. Brno
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny 

29. 6. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení  faktur
Termíny jednání ZO na II. pololetí 2009
Závěrečný účet DSO Politaví
Žádost o výpůjčku Dělnického domu
Jmenování do funkce ředitele Základní a Mateřské školy Otnice
Materiály základní školy
Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 
zasedání. 

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 9) Smlouva s f. Respono o likvidaci biologicky rozložitelného od-
padu – projednat na Výboru pro životní prostředí – úkol trvá.

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) T. Zehnal 472 – Rozhodnutí č. 80/2009, prodloužení termínu dokon-
čení stavby 
b) D. Urbanová 43 – zaháj. řízení o odstr. stavby + dodat. povolení pří-
stavby RD   
c) Beton Brož 484 – potvrzení o odstranění stavby  
d) Manželé Krausovi 403 – závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD
e) Manželé Kolkovi Újezd u B. – územní souhlas č. 91/2009, oplocení
pozemku 

4.  Ministerstvo životního prostředí ČR:
SVAHY ČESKÉHO MASÍVU I.
Stanovení průzkumného území pro zjišťování a ověřování geologických
podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování hoř-
lavého zemního plynu. 

5.  Faktury k proplacení:
a) Protisk Slavkov – Fa: 200906113, tisk zpravodaje č. 35-36
b) Nedoma V. Újezd – Fa: 3, TDI na zateplení základní školy
c) 3W slovakia Dubnica N/V. – licence na sw virtuální hřbitov + pa-
sportizace
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.   

6.  Termíny jednání zastupitelstva obce na II. pololetí 2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů zasedání na II. pololetí 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO na II. pololetí 2009.

7.  Závěrečný účet DSO Politaví:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet DSO Politaví.

Příjmy: 608 093,48 Kč Výdaje: 538 659,18 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet DSO Politaví.                 

8.  Žádost o výpůjčku Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku Dělnic-
kého domu na den 11. 7. 2009 za účelem pořádání taneční zábavy „Sraz
naplavenin“.
Dělnický dům bude využit pouze v případě nepříznivého počasí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku Dělnického
domu na den 11. 7. 2009.

9.  Jmenování ředitele Základní a Mateřské školy Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že na základě výsledků konkurzního 
řízení na funkci ředitele školy v Otnicích, jmenoval starosta obce 
Mgr. Hynka Zavřela ředitelem Základní a Mateřské školy Otnice na
dobu určitou s nástupem od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2011.

10.  Základní škola – zateplení:
a) Starosta podal informaci o stavu oprav Základní školy. Práce postu-
pují dle harmonogramu, dokončuje se zateplení z jihovýchodní strany,
tj. poslední stěny. 
b) Zastupitelstvo projednalo seznam dodatečných méně a víceprací,
které jsou navrženy jako změny oproti původnímu projektu. Změny jsou
předloženy na změnovém listě č. 1, včetně ocenění dodavatelem a v sou-
ladu s § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. Cena díla a termín
dokončení se nemění.
c) Zastupitelstvo projednalo seznam víceprací oceněných položkovým
rozpočtem a předložených v souladu s §23, odst. 7, písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatečné méně a vícepráce uvedené ve změ-
novém listě č. 1 a v položkovém výkazu výměr.  Souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009-10-16 s f. Prostavby a.s. 
Zastupitelstvo schvaluje rozsah víceprací oceněných položkovým roz-
počtem v objemu 2 022 563,- Kč. Na schválené vícepráce bude uzavřena
nová smlouva o dílo s dodavatelem.      

11.  Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek
na hudbu při pořádání tradičních Aloiských hodů. Celkové náklady či-
nily 30 200,- Kč. Starosta navrhl schválit částku 19 000,- Kč a zbývají-
cích 11 200,- Kč prozatím nepřiznávat. Jako důvod uvedl posečkat, až
jak dopadne jednání výboru TJ Sokol k obdržené pokutě za pokus o in-
zultaci rozhodčího v mistrovském zápase I. mužstva v kopané. Podle
starosty by TJ měla vzniklou škodu vymáhat na viníkovi. K návrhu se
rozpoutala všeobecná diskuze.
Hlasování o předloženém návrhu: Návrh nebyl přijat.
Starosta přednesl návrh na proplacení celé částky 30 200,- Kč.
Hlasování o předloženém návrhu: Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo rozhodlo, že žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol
opět projedná na příštím zasedání dne 27. 7. 2009.  
Připomínky, interpelace:
Zajistit opravu vozovky u pomníku RA – zodpověděl starosta.
Předložit smlouvu s p. Kiliánem na pronájem kasina Dělnického domu
do zastupitelstva dne 27. 7. 2009. 

ČERVENEC – 27. 7. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
JMK odor životního prostředí – sklad agrochemikálií Otnice
Schválení  faktur
Žádost f. Beton Brož o změnu územního plánu obce
SFŽP – smlouva o dotaci „Za Strážkou – výsadba dřevin“.
Respono – biologicky rozložitelný odpad, smlouva
Žádost MO ČSCH o fin. příspěvek
Žádost o přemístění železné lávky
Základní škola - zateplení
Smlouva o výpůjčce s TJ Sokol Otnice
Majetkové materiály
Výsledky hospodaření za II. Q. 2009
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 11) Žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek na úhradu hudby
při konání tradičních hodů. Mgr. Pšenáková a Ing. Bubla informovali
zastupitele o výsledku jednání výboru TJ Sokol Otnice ve věci udělené
pokuty za pokus o inzultaci rozhodčího.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje fin. příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 
30 200,- Kč.         
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Připomínky: 
Smlouva s p. Kiliánem na pronájem kasina Dělnického domu – ke
smlouvě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.                  

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) HDP Trading 447 – zahájení řízení o prodl. lhůty dokončení admin.
budovy 
b) HDP Trading 447 – Kolaudační souhlas – 1. část, výrobní hala     
c) Manželé Naďovi Újezd – zahájení kolaudačního řízení novostavby
RD 
d) JANEPA Brno – Rozhodnutí č. 86/2009, zamítnutí stavby skladovací
haly  
e) Manželé Kaloudovi 410 – Souhlas s odstraněním stavby RD č. p. 77 
f) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 92/2009 o zkušebním provozu vý-
robny  
g) Beton Brož 484 – Potvrzení o odstranění stavby RD a porodny 
prasnic  
h) D. Urbanová 43 – Usnesení č. 91/2009 + Rozhodnutí č. 90/2009, pří-
stavby RD  
i) A. Červinková Brno + další – Usnesení č. 89/2009 o zastavení řízení
j) Manželé Krausovi 403 – Souhlas č. 117/2009 s užíváním novostavby
RD 

4.  MěU Slavkov, odbor ŽP:
a) Manž. Pavlovcovi 231 – prodloužení vodovodního řadu, zahájení 
řízení 
b) Obec Otnice – prodloužení vodovodního řadu, zahájení řízení

5. Jihomoravský kraj – zahájení zjišťovacího řízení:
a) Rostěnice a.s. – Sklad agrochemikálií, zahájení zjišťovacího řízení 

6.  Faktury k proplacení:
a) Kabelsat Křižanovice – Fa: 10/2009, provozování TKR za II. pololetí
2009 
b) KT Veselý Křižanovice – Fa: 17/2009, opravy kabelové televize
c) V. Nedoma Újezd u B. – Fa: 4, TDI na základní škole 
d) Respono Vyškov – Fa: 3 29110144, svoz TKO za II. Q. 2009
e) M. Tichý 223 – Fa: 29/028, zámečnické práce na ZŠ 
f) O. Hložek Měnín – Fa: 63/2009, opravy a seřízení plynových kotlů
g) Prostavby Brno – Fa: 20092050, práce na ZŠ za 6/2009 
h) Prostavby Brno – Fa: 20092057, práce na ZŠ – dokončení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.   

7.  Žádost firmy Beton Brož Otnice o změnu územního plánu:
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Beton Brož Otnice o změnu
územního plánu obce. Jedná se o změnu trasy komunikace vedoucí 
k průmyslové zóně Vx2, rozšíření průmyslové zóny směrem k městu
Újezd u Brna, a tím k rozšíření zastavitelného území obce. Záměry roz-
voje firmy Beton Brož představil investiční ředitel Ing. Kmoníček. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu trasy komunikace k průmyslové zóně,
rozšíření průmyslové zóny a rozšíření zastavitelného území obce.
Vzniklé finanční náklady bude hradit firma Beton Brož Otnice. 

8. Smlouva o poskytnutí podpory – SFŽP:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy č. 09024216 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na akci „Za Strážkou
– výsadba dřevin“.
Dále projednalo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Ministerstva ži-
votního prostředí (dotace z EU), na stejnou akci.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č. 09024216 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR“ na akci „Za Strážkou – výsadba
dřevin“ a souhlasí s přijetím dotace dle „Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace“ od Ministerstva životního prostředí na výše uvedenou akci.    

9.  Respono – biologicky rozložitelný odpad, smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o dodávce biologicky rozložitelného odpadu“ s firmou Respono Vyškov.
Návrh smlouvy doporučil předseda Výboru životního prostředí p. Dra-
bálek přijmout.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o do-
dávce biologicky rozložitelného odpadu“ s firmou Respono a.s. Vyškov.

10.  Žádost MO Českého svazu chovatelů:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu chovatelů místní orga-
nizace Otnice o finanční příspěvek na zakoupení cen při konání výstavy
exotického ptactva ve dnech 19.–20. 9. 2009.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MO ČSCH Otnice ve
výši 4 000,- Kč.

11.  Žádost p. Prosové Otnice 323:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. M. Prosové Otnice 323 o přemístění
železné lávky přes potok za prodejnu potravin v Chaloupkách. Současná
dřevěná lávka již dosluhuje a může být riziková pro chodce. Kovová
lávka v současné době není využívána.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci kovové lávky přes potok za prodejnu
potravin p. Prosové v Chaloupkách.

12.  Základní škola – zateplení:
Zateplení školy je dokončeno, stavba byla převzata v souladu s uzavře-
nou smlouvou. Nyní se provádějí sjednané a odsouhlasené vícepráce.
Dotace doposud není vyřízena a hrozí uplatnění penalizace ze strany do-
davatele.
Z celkových nákladů 20 892 151,- Kč, obec uhradila z vlastních zdrojů
4 742 484,- Kč. Rozsah víceprací souvisejících s opravou a zateplením
činí 2 022 563,- Kč.  

13.  Smlouva o výpůjčce s TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo znovu projednalo návrh smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol
Otnice na užívání sportovních zařízení, které jsou obsaženy v nájemní
smlouvě s obcí. Předmět výpůjčky se rozšiřuje o další prostory. Zastu-
pitelstvo také revokovalo svoje usnesení č. 34 ze dne 6. 4. 2009.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce s TJ Sokol Otnice v roz-
sahu: pozemek pod fotbalovým hřištěm, tenisové hřiště, dětské asfal-
tové hřiště, objekt občerstvení, kancelářskou místnost ve třetím
nadzemním podlaží radnice a místnost pro billiard v Dělnickém domě,
včetně všech příslušenství. Spotřebu el. energie a plynu na Dělnickém
domě bude obec účtovat TJ Sokol.   

14.  Úplatné nabytí p. č. 1107/5:
Zastupitelstvo se zabývalo nabytím parcely č. 1107/5 od p. Douškové
Brno. Vzhledem k tomu, že znalecké ocenění pozemku nekoresponduje
se schválenou cenou zastupitelstvem, revokuje ZO svoje usnesení č. 13
ze dne 18. 5. 2009 takto:
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 1107/5 o výměře
32 m2 v k. ú. Otnice, od p. Anny Douškové Brno Velkopavlovická 1, za
cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.

15.  Přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku pozemků p. č. 2812, 5117, 5118 
v k.ú. Otnice darem od jejich vlastníků.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p. č. 2812 o výměře 49 m2, 
p. č. 5117 o výměře 28 m2 a p. č. 5118 o výměře 1 162 m2, darem od ma-
jitelů p. Marie Matulové 683 52 Zbýšov 24, Marty Margoldové Brno
Kořenovského 7 a p. Dany Dřínovské Brno Dunajská 9.

16.  Úplatné nabytí p. č. 137/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.
č. 137/2 o výměře 26 m2, od manželů Štulířových Brno Strážnická
987/17. Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 137/2 o výměře 
26 m2 od manželů Ladislava a Danuše Štulířových 627 00 Brno Stráž-
nická 987/17 za cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.

17.  Úplatné nabytí p. č. 139/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku 
p. č. 139/2 o výměře 22 m2, od manželů Kolbábkových Otnice Dědina
200. Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 139/2 o výměře 
22 m2 od manželů Arnošta a Marie Kolbábkových Otnice Dědina 200, za
cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.       

18.  Úplatné nabytí p.č. 141/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku 
p. č. 141/2 o výměře 15 m2, od manželů Fazekašových Otnice Dědina 6.
Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 141/2 o výměře
15 m2 od manželů Ondřeje a Ludmily Fazekašových Otnice Dědina 6, za
cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.
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19.  Úplatné nabytí p.č. 144/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na úplatné nabytí pozemku p.
č. 144/2 o výměře 11 m2, od p. Zdenky Fialové Otnice Dědina 272, Mi-
roslavi Fišerové Bošovice 381, Josefa Matouška Adamov Družstevní
424/4, Josefa Matouška Otnice Dědina 5 a Leopolda Šebra Otnice Nová
449. Pozemek je určen na kanalizaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 144/2 o výměře 
11 m2 od výše jmenovaných spolumajitelů, za cenu dle znaleckého po-
sudku Ing. Matyáše.
20.  Výsledky hospodaření za II. Q. 2009:
Předseda Finančního výboru Ing. Bubla seznámil zastupitele s výsledky
hospodaření obce za II. Q. 2009.  Příjmy jsou plněny na 45,25 % a vý-
daje na 51,77 %. Lze předpokládat, že v příjmové části nebude rozpo-
čet naplněn.
Starosta informoval o předpokládaných výdajích v letošním roce v ná-
vaznosti na plán akcí 2009. Projednáván byl také rozpočtový výhled na
roky 2010–2012.  
Připomínky, interpelace:
Kolaudace rybníka pod Poltňou se uskuteční dne 6. 8. 2009 a dne 7. 8.
by se započalo s napouštěním. 

SRPEN – 24. 8. 2009
1. Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
JMK odor životního prostředí – sklad agrochemikálií Otnice
Schválení  faktur
Pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Brna
E-ON, přerušení dodávky el. energie
Výbor ŽP – žádost p. Hoffmanové 
Základní škola - opravy
Czech Point - dotace
Český zahrádkářský svaz Otnice – žádost o finanční příspěvek
Dopis hejtmana JMK – „Senioři sobě“
Strom života – žádost obce o dotaci
Úprava názvu Výboru pro mládež a tělovýchovu
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2. Kontrola minulého zápisu:
Připomínky: Kolaudace rybníku pod Poltňou proběhla dne 6. 8. bez
závad. Napouštění rybníku vodou bylo započato 7. 8. 2009.            

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) HDP Trading 447 – Rozhodnutí č. 122/09 prodl. termínu dokončení
budovy
b) Manželé Skalákovi 491 – Územní souhlas č. 127/09, oplocení po-
zemku      
c) Manželé Naďovi Újezd – Kolaud. rozhodnutí č. 131/2009, novostavba
RD 
d) H. Krajčová 316 – kontrolní prohlídka hraniční zdi  
e) Z. a R. Lattenbergovi 474 – zahájení kolaudačního řízení skladu ná-
řadí
f) Beton Brož 484 – Kolaud. rozhodnutí č. 124/2009 – I.část, úprava
areálu  
g) Beton Brož 484 – Souhlas č. 22/2009 s odstraněním stavby, kolna  
h) Beton Brož 484 – ÚPI, rozšíření skladových prostor    
i) Obec Otnice – Souhlas s prodloužením vodov. řadu ke sběrnému dvoru
j) Obec Otnice – závěrečná prohlídka – stavební úpravy Základní školy
k) Obec Otnice – zahájení stavebního řízení, „Sběrný dvůr odpadů 
Otnice“
l) Manželé Pšenákovi 228 – ÚPI, novostavba RD
m) M. Kašpařík 321 – Rozhodnutí č.123/09, zákaz provedení rekon.
podkroví
n) A. Holoubek 166 – zahájení řízení přístavby a nástavby RD
o) Manželé Bajerovi 49 – zahájení řízení prodloužení vodovod. řadu 
k RD
p) Manželé Bajerovi 49 – zahájení řízení odstranění nepovolené stavby
+ řízení k dodatečnému povolení stavby 

4.  MěU Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Manželé Pavlovcovi 231 – Stavební povolení, prodloužení vodovod-
ního řadu  
b) Obec Otnice – Stavební povolení, prodloužení vodovodního řadu
c) Obec Otnice – Kolaudační souhlas, rybník  MVN Žleb
d) Obec Otnice – zahájení řízení pro vydání manipulačního řádu MVN
Žleb
e) Beton Brož Otnice – kontrolní prohlídka, příjezdová komunikace, 
zatrubnění

5.  Jihomoravský kraj – zjišťovacího řízení:
a) Rostěnice a.s. – Sklad agrochemikálií, stanoviska účastníků řízení 

6.  Faktury k proplacení:
a) GEOMARK Brno – Fa: 2009–1075, geom. plán rybníku MVN – Žleb 
b) V. Nedoma Újezd – Fa: 5, TDI na akci ZŠ Otnice za 7/2009
c) V. Nedoma Újezd – Fa: 6, TDI na akci ZŠ Otnice – závěrečné vy-
účtování 
d) Prostavby Brno – Fa: 20092063, vícepráce na ZŠ 
e) Prostavby Brno – Fa: 20092066, vícepráce na ZŠ
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.

7.  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Brna:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zahájení komplexních po-
zemkových úprav v katastr. území Újezd u Brna. Místního šetření dne 
7. 9. 2009 se zúčastní starosta.

8.  E-ON přerušení dodávky el. energie:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení firmy E-ON ČR, oznámení 
o přerušení dodávky el. energie dne 9. 9. Informace bude zveřejněna.

9.  Výbor pro životní prostředí – žádost:
M. Hoffmanová 466 – žádost o povolení vykácení smrků před RD

10.  Základní škola – dokončení prací:
Veškeré schválené vícepráce na základní škole jsou dokončeny.
Smlouva o dotaci se SFŽP doposud na obec nedorazila.
Starosta předložil ZO návrh na úpravu vstupu (chodníku) do budovy
školy. Zastupitelstvo doporučilo chodník opravit 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu přístupového chodníku do budovy zá-
kladní školy. Z časových důvodů (zahájení školního roku) rozhodlo za-
stupitelstvo zadat rekonstrukci f. Prostavby Brno, která garantuje
dokončení rekonstrukce do uvedeného termínu. Celkové náklady asi 
200 tis. Kč.

11.  Dotace na Czech POINT:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Ministerstva vnitra ČR o přidě-
lení dotace na vybavení pracoviště Czech POINT ve výši 58 259,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na vybavení pracoviště
Czech POINT.

12.  Zahrádkářský svaz Otnice – žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého zahrádkářského svazu MO
Otnice o finanční příspěvek ve výši 3 500,- Kč na úhradu hudby při ko-
nání akce „Posezení pod lípou“ dne 22. 8. 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 500,- Kč Českému
zahrádkářskému svazu MO Otnice.

13.  Senioři sobě v JMK – dopis hejtmana:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis hejtmana Jihomoravského kraje 
o projektu „Senioři sobě v Jihomoravském kraji“. Dopis je zveřejněn na
úřední desce. Kdo z občanů by měl zájem se do projektu zapojit může
se přihlásit na Obecním úřadě Otnice.

14.  Žádost o dotaci na výsadbu zeleně:
Zastupitelstvo projednalo připravenou žádost o dotaci na výsadbu ze-
leně z dotačního titulu PARTNARSTVÍ – strom života. Výše požado-
vané dotace činí 20 tis. Kč, vlastní finanční spoluúčast není podmínkou.
Výsadba bude prováděna svépomocí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace PARTNER-
STVÍ – strom života.

15.  Změna názvu Výboru pro mládež a tělovýchovu:
Zastupitelstvo projednalo návrh předsedkyně výboru p. D. Sekaninové
na změnu názvu výboru. Název výboru by zněl „Výbor pro mládež, 
tělovýchovu a rodinu“.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu na „Výbor pro mládež,
tělovýchovu a rodinu“.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny.
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Vážení spoluobčané,
největší investice, kterou kdy obec financovala, je dokon-

čena. Základní škola je kompletně zateplena, okna vyměněna,
veškeré odsouhlasené vícepráce jsou hotovy. Budova školy
prohlédla, působí vesele a přívětivě. Věřím, že to takhle budou
vnímat i žáci, kteří ji navštěvují. Ještě důležitější však je, že by
mělo dojít ke značným finančním úsporám za spotřebu energie.

Na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem stavby bylo  
vyfakturováno 20 892 151,- Kč. Odsouhlasené vícepráce, které
se vyskytly a které bylo nutno realizovat, jsou v celkové 
hodnotě 2 022 563,- Kč.
Zastupitelstvo také roz-
hodlo o opravě chodníku
před vstupem do školy.
Předpokládaná investice
bude asi 200 tis. Kč. Cel-
kové stavební náklady tedy
činí 23 114 714,- Kč.

Ze Státního fondu život-
ního prostředí jsme teprve
nyní obdrželi návrh
smlouvy o dotaci. Na za-
slání financí obec stále
čeká, a tím také nabíhají
neproplacené faktury po
splatnosti. Příslib ministra
životního prostředí na do-
taci je necelých 17 mil. Kč.
Státní fond nám při jednotlivých konzultacích sdělil, že po-
ložka rezerva v přislíbené dotaci nebude uznatelným nákladem,
což snižuje dotaci asi o 803 tis. Kč. Z toho jasně vyplývá, že
obec musí z vlastních zdrojů na dofinancování celého projektu
vynaložit částku asi 7 mil. Kč. Jedná se de facto o veškeré
volné zdroje, které obec má k dispozici. Pevně věřím, že vlo-
žená investice se časem vrátí a pěkná škola zůstane.

Rybník pod Poltňou je dokončen, převzat od dodavatele 
a zkolaudován. Dne 7. srpna jsme započali s jeho napouště-
ním. Bohužel vzhledem k předpokládanému objemu vody 
v rybníce (11 tis. m3) a současnému suchu se napouštění prav-
děpodobně protáhne na delší dobu. Obdržená dotace v roce
2009 ve výši 2 mil. Kč byla proúčtována.

Jak jsem již dříve avizoval, obec připravuje podání žádosti 
o dotaci z evropských fondů na vybudování sběrného dvora
odpadů. Je zpracována projektová dokumentace, vydáno

územní rozhodnutí a požádáno o vydání stavebního povolení.
Celkové rozpočtované náklady činí asi 12 mil. Kč. Podání žá-
dosti o dotaci pro obec zajišťuje vítěz výběrového řízení Regi-
onální rozvojová agentura jižní Moravy Brno. Termín podání
žádosti je 30. září 2009.

Všechny nás jistě trápí, jak vypadá okolí radnice – střed
obce. I když se obec silně angažuje se zajištěním finančních
prostředků, bohužel zatím to s případnou dotací nadějně 
nevypadá.  

Zastupitelstvo a finanční výbor nečeká lehké období. 
Zkusme rekapitulovat:

• Základní škola – vlastní investice asi 7 mil. Kč
• Sběrný dvůr odpadů v případě dotace vlastní investice asi
2 mil. Kč

• Střed obce (dotace?) vlastní investice 9 mil. Kč
• Čistička odpadních vod, spoluúčast obce asi 5 –10 mil. Kč 

K tomu:
• Splátka dobíhajícího hypotečního úvěru asi 4 mil. Kč 
• Z důvodu krize nižší daňové příjmy v rozpočtu obce asi 
o 0,8 – 1 mil.

Věřím, že tak, jak obec doposud vždy veškeré problémy do-
kázala vyřešit, tak si zastupitelstvo ve spolupráci s občany po-
radí i s tím, co nás čeká.

Naše obec je podle slov návštěv na radnici velmi pěkná 
a upravená a všem se skutečně líbí. 

O veškeré úpravy veřejných prostor se stará nejen šest obec-
ních zaměstnanců, ale
také většina občanů obce,
kteří nejen sečou trávu
před svými domy, ale
také vysazují okrasné
keře a záhony květin.
Upravují si okolí svých
domů a většina z nich jen
září.

Proto bych chtěl všem,
kteří se na úpravách 
a zvelebování obce podí-
lejí, poděkovat a požádat
je, aby v péči svých do-
movů a jeho okolí pokra-
čovali i nadále. 

Pavel Prokop, starosta

• STAROSTOVY STAROSTI •

... v roce 1996...

zadní trakt ZŠ před rokem 1996...

... a v červenci 2009



RESPONO a.s. Ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Dne 19. září 2009 • 12.15–12.45 parkoviště u hřbitova,

13.15–13.45 Pančava – bývalé koupaliště
Na těchto místech můžete odevzdat vysloužilá elektrozařízení. Za recyklaci kom-

pletních spotřebičů obec neplatí.
PROČ?
Nebezpečný odpad a elektrozařízení vyhozené do běžných popelnic a kontejnerů

ohrožuje životní prostředí. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně od-
straňovat.

CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD?
Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla,

zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,
čisticí prostředky na okna, podlahy, odpad a WC, ale také zaolejované hadry, nádoby
se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej.

CO JSOU TO ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Chladničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, mikrovlnné trouby, žehličky,

myčky, fritovací hrnce, pily, elektrické sekačky, televizory, počítače, tiskárny, rádia,
videa, telefony, kopírky, kamery, elektrické hračky atd. Elektrozařízení, která při
svozu odevzdáte, budou bezplatně předána ke zpětnému odběru, jejich recyklaci hradí
kolektivní systémy.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění
Zákaz ukládání starého papíru v pro-
storách školního dvora a přilehlém
okolí. Svoz starého papíru bude pro-
bíhat jako v prvním zářijovém týdnu –
svoz po obci. O dalším svozu vás bu-
deme včas informovat.

Místní rozhlas o dění v obci
informuje pravidelně
od pondělí do pátku

vždy v 18.30 hod. 

Hlášení si můžete
ve stejné době
vyslechnout 
v pohodlí u televize, 
když si zapnete 
Infokanál Otnice.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Vážení občané, jak jistě dobře víte, za posledních pár dní proběhla médii velká řada

informací o konání voleb do Poslanecké sněmovny, které byly dle vykonatelnosti roz-
hodnutí prezidenta republiky ze dne 1. července 2009 stanoveny na dny 9. a 10. října
2009. 

Dokud Ústavní soud nevyřeší stížnost poslance Melčáka, odložil vykonatelnost
rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny na neurčito. Tím
v podstatě odložil i volby, které se měly konat 9. a 10. října. Není totiž pravděpo-
dobné, že soud v tak krátkém termínu dojde k rozhodnutí.

Politici se dohodli, že zákon k předčasným volbám připraví expertní skupina, která
bude pracovat se senátním návrhem zákona obecné změny Ústavy, která umožní roz-
pustit Sněmovnu a vyvolat říjnové volby.

Vážení občané, o konání voleb do Poslanecké sněmovny
Vás budeme včas informovat hlášením v místním rozhlase

a na úřední desce obecního úřadu.

Milí občané, 
dne 17. srpna 2009 došel na obecní úřad dopis od pana PhDr. Vítězslava Králíka, ředitele

občanského sdružení Diakonie Broumov, který požádal o zveřejnění poděkování v našem obecním zpravodaji za uspořádání
humanitární sbírky.

S radostí tak činíme a citujeme části z jeho dopisu:
„Vážený pane starosto, chceme tímto upřímně poděkovat za uspořádání humanitární sbírky ve Vaší obci. Zejména chceme

vyzvednout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek hu-
manitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc –
výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Těšíme se, že naše vzájemná spo-
lupráce bude pokračovat i nadále. Budeme rádi, rozhodnete-li se podobnou sbírku příležitostně zopakovat a těšíme se na Vaši
zprávu“.

Diakonie Brno patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních si-
tuacích na celorepublikové úrovni. Bližší informace o jejich činnosti naleznete na www.diakoniebroumov.org

Poděkování
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NIKDO ZLÝ NENÍ ŠŤASTNÝ
– Iuvenalis

Starající se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní
– Platon

Je 30. srpna 2009, neděle po sobotním dešti a příjemném 
ochlazení opět jako vykoupaná zářila v teplém ještě letním 
sluníčku.

Tentokrát opět cestou ke hřbitovu jsem se však až ulekla
smutného obrázku. Na prostranství před obecním úřadem ze
dvou lipek zde vysazených, jedna ulomená. Doslova nešťastná
jsem lipku ovázala v kapse nalezeným ubrouskem, šokovaná
bezmocností proti takovému barbarství. Pohoda z krásného dne
byla tatam. Postěžovala
jsem si těm, kteří odpo-
čívají na hřbitově, kam
že se ta dnešní generace
ubírá, kráčející cestou
krutosti.

Přes toto moje neve-
selé rozjímání, doléhaly
k mému sluchu milé
tóny cimbálové muziky.
Zapátrala jsem odkud
že se ozývají a zjištění,
že od fary, mne docela
udivilo. Když už jsem až
kulhající k farní bráně
došla ověřit si, co se to
tam děje, bylo rychle
rozhodnuto. Vešla jsem
do zahrady a dostalo se
mi milého zjištění, že

pod stanovou stříškou hrají a zpívají živí, mladí chlapci a dívka
z Bolehradic, jak se mi představili. Že organizátory tohoto mi-
lého setkání jsou také mladí a krásní chlapci a dívenky z Lov-
čiček, Bošovic a světe div se i od nás z Otnic, mne teprve
potěšilo. Zřejmě si všimli mého překvapení a podivení a moc
hezky mne přivítali i pohostili i pan farář Pavel Buchta rukou
podání. To jsem tedy nečekala a s hřejivým pocitem jsem všem
poděkovala a mladým hudcům na rozloučenou nakonec 
zamávala.

Přítomným starostou Pavlem Prokopem mi bylo sděleno, že
toto setkání bylo připraveno pro uvítání dříve zde působícího
kněze MARCELA, který mimo jiné přítomným zazpíval a za-
hrál na kytaru. Já bych jen dodala: ať bylo vše připraveno za

jakýmkoli dobrým úmyslem, bylo to setkání milé 
a srdečné. Všechny, kdo sem do farní zahrady za-
vítali, mile překvapilo upravené prostředí. Ona
totiž posečená tráva a všechna příprava byla
dílem těchto mladých pořadatelů. Opak toho, co
jsem zažila na počátku tohoto nedělního odpo-
ledne moji obavu z budoucnosti mladé generace
odváli tito mladí, protože umí rozdávat radost 
a potěšění druhým.

Milí mladí přátelé. Podařilo se Vám oslavno-
stnit toto nedělní odpoledne. Budu se těšit na
příští setkání s Vámi a doufám, že nejen já. Za-
hájení školního roku 1. září v naší škole mne po-
těšilo. Žáci vítali prvňáčky i své učitele mohutným
potleskem. Ráda bych věřila, že na konci tohoto
školního roku budou naopak učitelé tleskat vý-
sledkům studia a vzornému chování svým žákům.

Tolik moje přání do vínku následujících dní na
tomto krásném světě plných zázraků i trampot.

Ludmila Kaloudová

Farní odpoledne poprvé
V neděli 30. srpna se uskutečnilo 

v prostorách farní zahrady příjemné se-
tkání. Program začal v kostele katechezí
P. Marcela Javory, který v Otnicích pů-
sobil před třinácti lety. V současné době
je správcem farnosti ve Vysočanech 
v Moravském krasu a zároveň vyučuje
církevní hudbu a zpěv na teologické fa-
kultě v Olomouci. Po skončení v kostele
se mezi námi ještě rád zdržel.

Aby se rodiče mohli v klidu zúčastnit
duchovní části programu, byl pro děti
připraven kulturní program na zahradě –
děti si mohly vyzkoušet např. luko-
střelbu, přetahování lanem, skákání 
v pytlích atd. 

Přicházející návštěvníky akce vítala
cimbálová muzika z Boleradic, která vy-
hrávala po celou dobu a tak velmi zpří-
jemňovala odpoledne. 

Nechybělo ani bohaté občerstvení, na
kterém se valnou většinou podíleli sami
účastníci – cukroví, koláče a také ovoce,

zelenina a víno z vlastních zdrojů – a že
se takové setkání těžko obejde bez opé-
kaných buřtíků, netřeba dodávat.

Myslím, že se celé odpoledne vyda-
řilo, a tak bych rád poděkoval všem, kteří
se na jeho úspěšném průběhu podíleli –
ať už společenství mladých, kteří si vzali

na starost celkovou organizaci, včetně
her pro děti, dále obecnímu úřadu za po-
skytnutí stolů, židlí a všem, kteří se po-
starali o úpravu a celkovou přípravu farní
zahrady. 

Bylo velmi milé, že se farního odpo-
ledne zúčastnilo více než sto lidí, kteří
odcházeli s přáním podobné setkání opa-
kovat.

Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nikol, Marek, Richard, Denisa Barbora, Nikola, Saša, Jakub, Matěj

Rozloučení s předškoláky
„Ach, ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti...“ – tímto veršíkem zahájili budoucí

prvňáčci svoje krátké vystoupení na slavnostním rozloučení s předškoláky. Společně s rodiči
a sourozenci se dostavili ve středu 17. června 2009 do obřadní síně obecního úřadu, kde spo-
lečně se svými učitelkami z mateřské školy a panem starostou oficiálně ukončili svoji 
docházku do školky 
a byli slavnostně deko-
rováni šerpou „Před-
školák 2009“. 

S malým dárkem v
podobě knihy odešli
předškoláci ruku v
ruce do místní cuk-
rárny „U Žbánků“, kde
celou akci zakončili
sladkou odměnou. A
nám nezbývá, než jim
popřát úspěšný start do
nového školního roku
a samé pěkné zážitky
ze školy.

Veronika Škrháková

BÁSNIČKY PRO DĚTI
od paní Drahomíry Tišerové

Zebra
V zoologické zahradě
černobíle pruhovaná
prochází se v ohradě
zebra jako malovaná.

Podobná je koníkovi,
kopýtka i hřívu má;
proč má pruhy nikdo neví,
o to víc je líbezná.

Život v zoo se jí moc líbí,
zvykla si tu velice;
připlula sem velkou lodí,
domov má až v Africe.

Dobrot má, co hrdlo ráčí,
na děti se usmívá;
ve výběhu sem tam kráčí,
na Afriku vzpomíná.

Velbloud

Pouští štíhlý velbloud kráčí,
nese náklad celý den;
jíst a pít mu z hrbu stačí,
srst má hebkou jako len.

Mlčenlivý jako ryba,
tichý jako pouštní noc;
všechno splní bez váhání
svému pánu na pomoc.

Pískem svoje nohy vláčí,
v karavaně zvolna jde; 
musí zastat svoji práci,
zboží vždycky přinese.

Až přijedem do Egypta,
splní se nám velký sen,
posadí nás na velblouda
a my pouští pojedem.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA – závěr školního roku 2008/2009

POHÁDKOVÁ CESTA
k Mezinárodnímu dni dětí

Na Den dětí si nejstarší děti prvního stupně – žáci 5. třídy –
připravili pro své mladší spolužáky a kamarády „Pohádkovou
cestu“ plnou úkolů a překvapení. Přípravy byly veliké, a stály
za to! Na trase jste tak mohli potkat piráty, víly, čarodějnice,
vodníka, loupežníky a mnoho dalších pohádkových postav. Pá-
ťáci brali svoji úlohu velmi zodpovědně, vzorně a s elánem.
Trasu si dokonce prošly i děti z mateřské školy. 

I když počasí příliš nepřálo a sluníčko se schovávalo za
mraky, všechny děti si tento den velmi užily.

Žáci 5. ročníku svou vzornou přípravou nasadili vysokou
laťku pro budoucí 5. třídu. Tak se necháme překvapit, jestli je
budou v letošním školním roce úspěšně následovat.

Hana Veselá, Lenka Vojáčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – začátek školního roku 2009/2010

tak by se dala nazvat naše červnová účast 
v Atletickém trojboji na stadiónu Základní
školy Letní Pole ve Vyškově. 

Žáci páté třídy, Pavlína Vokálová, Markéta
Hamplová, Honza Jeřábek, Pavel Kašpařík
a Pepa Vorel, a žáci čtvrté třídy, Tina Kubíč-
ková, Míša Kašpaříková a Jenda Novák se se
mnou vydali do Vyškova spíše sbírat zkuše-
nosti, než udělat díru do světa. A přesto se jim
podařil „husarský kousek“ a svými výkony
„vypálili rybník“ všem, kteří pomýšleli na
stupně vítězů. 

Děvčata byla první v družstvech a získala
za svoje výkony zlaté medaile, chlapcům
utekl stejný výsledek o pár bodů. I tak je je-
jich druhé místo a stříbrné medaile vynikající.
A to jsme ještě nejlepšího závodníka, Kristiána
Konečného, nechali ze zdravotních důvodů
doma. 

Děti získaly celkem 15 medailí a cestou přes
Vyškov na autobusové nádraží jim do kroku
pěkně cinkaly. Nejúspěšnější naší závodnicí
byla Pavlína Vokálová, která kromě zlaté me-
daile za družstvo vyhrála hod kriketovým míč-
kem a byla třetí ve skoku do dálky a v běhu na
60 m, druhá nejúspěšnější byla Markéta Ham-
plová, která ke zlatu z družstev, přidala stříbr-
nou medaili z běhu na 60 m. 

Mezi chlapci byl nejlepší Pepa Vorel: kromě
stříbra za družstvo bral zlato za hod kriketovým

Přijeli jsme, závodili jsme a vyhráli jsme,

míčkem, další byl Pavel Kašpařík, ten ze stejné disciplíny získal stříbro a Honza
Jeřábek byl třetí ve skoku do dálky. Prostě tyhle ty závody se povedly se vším
všudy a můžu tedy děti jenom pochválit za výborné výkony.

Už se těším na tento školní rok a na další nejenom atletické závody. Vypadá
to, že budeme mít letos v šesté třídě opravdu výborný tým sportovců. A neje-
nom chlapců, ale i dívek.

Drahomíra Floriánová

Hurá za hasiči
Ke konci školního roku už myšlenky žáků nejsou tak ostražité, proto přibývá i různých výletů a výchovně vzdělávacích

akcí. Na pozvání profesionálního hasiče pana Pokorného se žáci 1., 2. a 3. třídy jeli podívat na hasičskou stanici u Brněnské
přehrady. Zde jim hasiči z povolání předvedli celou stanici a hlavně podrobně vysvětlili a ukázali zásahová vozidla. Děti si
vše prohlédly a byly vděčné, že si mohly sednout do kabiny a vylézt i na střechu hasičského vozu. Také si mohly vyzkoušet
hasit požár na maketě hořícího domečku. Ze všeho byly děti nadšené a odjížděly plné zážitků.

Hana Veselá, Lenka Vojáčková

Začal nám školní rok 2009/2010.
Škola se oblékla do nového, což při-
vítali noví prvňáčci i jejich rodiče,
kteří je přišli první den doprovodit. 

Nových prvňáčků se letos za-
psalo celkem 21.

Přejme jim, ať se jim v naší nově
upravené škole líbí, získají nové ka-
marády a ať se do školy co nevíce
těší. 

1. září zahájilo školní docházku
celkem 234 žáků, kterým přejeme
hodně úspěchů a chuti do práce v
novém školním roce.

Hynek Zavřel

V následující tabulce získáte přehled o třídních učitelích a celkovém počtu žáků v jed-
notlivých třídách:

Třída Třídní učitel Počet žáků

1. Mgr. Dana Matyášová 21
2. Mgr. Kateřina Korcová 19
3. Mgr. Lenka Vojáčková 23
4. Mgr. Hana Veselá 16
5.A Mgr. Dana Skaláková 16
5.B Mgr. Jana Březinová 16
6. Mgr. Zdena Swierková 29
7. Mgr. Ivana Čermáková 30
8.A Mgr. Drahomíra Floriánová 17
8.B Mgr. Ludmila Vojáčková 16
9. Ing. Hana Šťastná 31
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Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení ve
středních školách v roce 2010, jak bude probíhat a co se změ-
nilo – krok za krokem, naleznete na webových stránkách:
www.nuov.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Nejvýznamnější změny pro absolventy ZŠ:
• můžete si podat až tři přihlášky
• i žáci základních škol, resp. jejich zákonní zástupci, budou

přihlášky podávat přímo řediteli střední školy
• vyberete si vhodný termín zkoušky a napíšete jej do při-

hlášky
• nově se zavádí zápis ke studiu. Odevzdáním zápisového

na střední škole potvrdíte svůj úmysl nastoupit ke studiu. Mu-
síte tak učinit do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí
o přijetí.

Připravte se na změny v nabídce oborů:
Reforma středního vzdělávání přechází do praxe. Od září

2009 začnou některé školy vyučovat podle svých školních
vzdělávacích programů. Při výběru střední školy mohou žáci
narazit na obory, které neznají, a naopak se může stát, že ne-
naleznou obor, který hledají. Součástí školské reformy je totiž
také vytváření oborů se širším záběrem. V nabídce tak objevíte
jak obory původní, tak nové s odlišnými kódy.

Dosud se vyučuje přibližně 600 oborů a v řadě případů jde 
o poměrně úzkou specializaci. Cílem probíhajících změn ve
školství je kromě jiného také poskytnout žákům takové vzdě-
lání, které jim umožní širší uplatnění. Proto byly úzce zamě-
řené obory sloučeny do širších celků.

Je například možné, aby kromě širokého základu nabízely
střední školy i určitou specializaci, což může být třeba jejich
dřívější úzký obor (např. obkladač, který se stal součástí oboru
zedník). Mohou se ale také rozhodnout pro širší obor bez spe-
cializace. Z toho vyplývá, že se obsah vzdělání v jednom oboru
může u různých škol lišit.

Příklady nejvýznamnějších změn v oborech:
obory s vyučením:
• Zámečník je přejmenován na Strojní mechanik
• obory Zedník a Obkladač jsou sloučeny do oboru Zedník

Přijímací řízení ve středních školách v roce 2010
• Automechanik je přejmenován na Mechanik opravář mo-

torových vozidel
• Elektrikář – slaboproud je začleněn do oboru Elektrome-

chanik pro zařízení a přístroje
• obory Kuchař, Číšník – servírka, Kuchař – číšník pro po-

hostinství jsou zahrnuty pod jeden obor Kuchař – číšník 
• 17 oborů Prodavač se specializací (např. drogistické zboží,

elektrotechnické zboží atd.) je sloučeno do jednoho oboru s ná-
zvem Prodavač

maturitní obory:
• obor Silniční doprava je přejmenován na Dopravní pro-

středky
• obory pro počítačovou techniku a informační technologie

jsou začleněny v nové skupině oborů Informační technologie
(mají nově kód začínající 18-)

• Slaboproudá i silnoproudá elektrotechnika jsou zařazeny 
v oboru Elektrotechnika

• obory Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství, Vodoho-
spodářské stavby i Inženýrské stavitelství jsou sloučeny do
oboru Stavebnictví

• obory Kuchař, Číšník (s maturitou) jsou zahrnuty v oboru
Gastronomie

• obor Kosmetička má nový název Kosmetické služby
Jak si vybrat obor:
Současně se zaváděním nových vzdělávacích programů bude

dobíhat výuka podle dosavadních osnov. Proto bude výběr
oborů po několik let poněkud komplikovanější. Žáci základní
školy a jejich rodiče by tedy neměli nechat rozhodování až na
poslední chvíli. Důležité budou pro ně informace přímo z jed-
notlivých středních škol a jejich návštěva.

Převodník oborů staré a nové soustavy najdete na www.in-
foabsolvent.cz v sekci Volba škol a oborů vzdělání v návodu
Jak postupovat při výběru a další informace. Na těchto in-
ternetových stránkách jsou také úplné informace o všech ško-
lách a oborech i o uplatnění absolventů.

Mgr. Hana Třetinová
Výchovná poradkyně pro volbu povolání

Názory odjinud – zamyšlení nad současným školstvím

Vychováváme generaci
„slabých idiotů“?

O zoufalém činu jistého učitele, kterého dva spratci (dámám
se omlouvám, ale slušnější výraz s těmito školáky odmítám
spojovat) dohnali svým bezohledným chováním k sebevraždě,
asi slyšel téměř každý. Původně jsem o souvislostech problému
psát nechtěl, už jen kvůli klidu pozůstalých i zemřelého - nic-
méně to co se stalo, ve mne vyvolalo mnoho asociací, o které
bych se s laskavým čtenářem rád podělil. 

I proto následující článek nebude monotematický. Rád bych
na pozadí tragického příběhu formuloval několik myšlenek
ohledně aktuálního stavu výchovy a vzdělávání. Za případné
poznámky v diskusi budu velmi vděčný. 

Většina měřítek mě stále řadí do „mladé generace“, byť už
do její horní poloviny. Komunistické školství jsem prakticky
nezažil (listopad 1989 mě zastihl jako prvňáčka) a tak nemohu

snad být obviňován z toho, že chci zpět nějaké rudé pořádky,
které z žáků dělaly manipulovatelnou masu. To opravdu ne-
chci, přesto si však myslím, že liberální trendy v českém škol-
ství již překročily nejen mez obecné prospěšnosti, ale místy 
i únosnosti. 

Nebyl jsem vzorné dítě, spíše naopak. Už na základní škole
mě stíhaly třídní a ředitelské důtky, většinou za nějaké ty klu-
kovské rvačky, vykřikování a tak podobně. V šestnácti jsem se
poněkud zklidnil, nicméně ještě předtím jsem se v prvním roč-
níku gymnázia stihl „zapsat“ trojkou z chování, poté co se nám
s kamarády na výletě vymkl z rukou alkoholový dýchánek.
Proti tomu, co čím dál častěji slýchám dnes, si ale připadám
jako učiněný andílek. Často jsme se jako kluci prali, ale naše
jednání oproti dnešním „prohřeškům“ v sobě neslo podstatně
méně zákeřnosti a zbabělosti. 

Dnes mám spíše dojem, že dětičky se bojí jít do konfrontace,
kde jim hrozí nějaký ten šrám a tak dusí podstatně slabší spo-
lužáky, provokují učitele, kteří „na ně nemůžou“ a obecně se
uchylují k podpásovkám. To, co bylo za nás považováno za
projev „srabství“ (terminus technicus z let mé povinné školní
docházky), dnes část školáků (zdaleka ne všichni), považuje za
„rebelství“. 
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„Seber si to sám, šmejde“ opáčil patnáctiletý spratek na uči-
telův požadavek, aby si posbíral nepořádek na své lavici. Uči-
tel jej za to – z mého pohledu naprosto oprávněně –
profackoval, načež ublížený grázlík uraženě opustil hodinu.
Druhý spratek vše nahrál mobilním telefonem a zveřejnil na
internetu. 

Něco podobného se přirozeně může stát, neboť každé spole-
čenství v sobě zahrnuje jistý procentuální počet kreatur, nic-
méně průběh okolností po zveřejnění nahrávky mě šokoval.
Popotahován byl totiž namísto spratků samotný učitel. Od ro-
dičů zfackovaného školáka chodily stížnosti, učitel byl donu-
cen se omlouvat, škola vyjadřovala lítost nad „pochybením“…
a já nevěřil vlastním uším. 

Proti učiteli byla téměř vedena mediální kampaň, uražený
spratek si hrál na chudinku, která dokonce kvůli „brutalitě“ uči-
tele musela změnit školu a vedení školy se ještě kaje, místo,
aby se vší rozhodností hájilo skutečnou oběť, tedy dehonesto-
vaného pedagoga. Vedení, které se za svého kolegu není
schopno v podobné situaci postavit a nechá věc dojít až k „ře-
šení provazem“, zasluhuje pohrdání. 

Dámy a pánové, osobně si myslím, že pokud nám ještě zů-
stal rozum, musíme učitelovo „napadení žáka“ vnímat jako 
v dané situaci naprosto adekvátní čin. Po takové větě považuji
za plně přiměřené chytnout spratka pod krkem a vrazit mu pár
poctivých facek. Následně by ještě měla být „zbitému školá-
kovi“ napařena neomluvená hodina za svévolné opuštění třídy. 

Pojmu – li celou situaci poněkud všeobecněji, pak musím
říci, že už se mi zajídá neustálé tlachání o tom, že žák je uči-
teli partnerem a kamarádem. To platí částečně pro vysokou
školu, velmi omezeně to může fungovat ve středoškolském
procesu, ale na základní škole něco takového nemá absolutně
co dělat. Učitel je především nadřízený – na všech stupních
vzdělávání, tedy určitá autorita. Nemusím ho mít rád, ale měl
bych v jednání s ním dodržovat určité formální znaky. Tykání
a nadávání do šmejdů mezi ně nepatří. 

Mimochodem, všimli jste si, že zatímco jméno nešťastného
pedagoga bylo ihned uveřejněno většinou médií, jména spratků
jsme se nedověděli? Jsou totiž ještě nezletilí, mají svá práva 
a zveřejnění jejich jmen by poškodilo jejich citlivé duše. Ví-
tejte ve zvrácené realitě. 

Z vlastní zkušenosti vím, že je možné mít k učiteli dobrý
vztah a zároveň ho brát jako autoritu. Jen v nejlepším vzpomí-
nám na našeho gymnaziálního zeměpisáře a tělocvikáře, pana
profesora Hýžu (zdravím, pokud čtete tyto řádky, pane profe-
sore), se kterým jsem si párkrát zašel po škole i na pivko, ale
vždy to pro mě byl maximálně respektovaný „pan profesor“. Ve
školství zkrátka existuje jistá hierarchie, jejíž principy musí být
dodržovány a vymáhány, pokud nechceme mít ze školy….
Však víte co. 

Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflo-
vání“ a naopak „rozvoji osobnosti“ studenta.Tento přístup po-
važuji za sebevražedný, protože produkuje zejména
sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem odborníka žvatlat pi-
tomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové. Pokud chci
se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti či ne-
správnosti bombardování nacistického Německa, pak musím
mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslo-
vou situaci „Třetí říše“ a vědět o základních souvislostech.
Tolik vychvalované „vyhledávání informací“ na internetu je
naprosto nedostačující.  

Sám jsem na gymnáziu často polemizoval s třídním profe-
sorem. Učil nás češtinu v kombinaci s dějepisem a mne histo-
rie i literatura vždy velmi zajímala. Pan profesor vzájemnou

debatu připouštěl zejména ze dvou důvodů – k problematice
jsem měl „nabiflovánu“ solidní informační základnu a své po-
známky jsem vyslovoval s veškerou formální slušností a re-
spektem k jeho postavení. Má osobnost tím nijak dotčena
nebyla. 

V dnešním pojetí, totiž „rozvoj žákovy osobnosti“, znamená
odbourávání pravidel slušnosti. Spratek s čerstvě nabytým ob-
čanským průkazem tedy může učitele celkem bez problémů
nazývat šmejdem, ovšem pokud mu pedagog „střihne výchov-
nou“, vrhají se na celou věc média a nafukují zanedbatelný in-
cident do absurdních rozměrů. Dětičky jsou vlastně chráněny.
Mají svá neporušitelná práva, která jim zaručují rozvoj osob-
nosti. Chovají – li se jako dva výše zmiňovaní spratci, musíme
pro ně mít pochopení, neboť rozvíjejí svou osobnost. 

Ministr školství, Ondřej Liška, se nechal slyšet, že se s libe-
rálními trendy ve školství musíme smířit a přizpůsobit jim sy-
stém výuky. To mě nepřekvapuje, protože od Strany Zelených
se konstantně nedá očekávat nic dobrého. Ovšem když i něk-
dejší stínový ministr školství za ODS doporučoval zrušit vstá-
vání studentů a nahradit ho podáním ruky s pedagogem,
domníval jsem se, že obě strany patrně fúzovaly. 

Osobně zastávám poměrně pesimistickou teorii, že naše
(post)západní společnost si již několik let vychovává do bu-
doucna generace „slabých idiotů“. Generace které – zjednodu-
šeně řečeno – nesportují a nečtou. Obojí je přitom nesmírně
důležité. Četba rozšiřuje obzory a vytváří slovní zásobu, sport
zvyšuje fyzickou kondici, přičemž zároveň nutí člověka do-
držovat určitou disciplínu. I proto jsme byli s bratrem k oběma
činnostem vedeni. Dnes ovšem kolem sebe vidím všudypří-
tomné tažení proti „biflování“ a proti „přetěžování dětí“.
Hloupá tvrzení, že tělocvikář páchá na dítěti násilí když ho učí
proti jeho vůli kupříkladu kotoul nazad jsou dnes poměrně čas-
tou tezí nejrůznějších „expertů“. 

V kombinaci s neustálým vysedáváním před počítači a osvo-
jováním si jakéhosi podivného zkratkovitého jazyka – „PCspe-
aku“ se nám před očima vytváří neradostný obraz : Fyzicky
slabý hlupák se sklony k citové plochosti. Jedná se o nejhorší
trojkombinaci ze všech možných. Jedinou výraznou předností
takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost
používání IT technologií. Není to poněkud málo? Důkazem
budiž opticky rostoucí počet rachitických nebo naopak „vy-
žraných“ puberťáků s kšiltovkami nakřivo, jejichž hovory se
točí výhradně okolo konzolí, péespéček a podobných věciček. 

Jistě, jedná se o celospolečenský problém, z něhož nemůže
být viněno pouze školství. Výrazný vliv sehrává upadající pre-
stiž rodiny jako instituce. Vztáhnu – li opět svou úvahu na pří-
pad mrtvého učitele, pak je jistě hodno pozornosti, jak se k celé
záležitosti staví rodiny obou spratků. Nevím, jakou zkušenost
prodělal laskavý čtenář, ovšem kdyby moje maličkost doma
sdělila, že byla učitelem zpohlavkována za vulgární nadávku,
okamžitě by ze strany otce přiletěl pozdrav od horní končetiny.
Ale to je přece dnes nemoderní, co kdyby utrpěla má křehká
dětská osobnost, že? 

Abych nekončil negativně – zdaleka netvrdím, že je vše ztra-
ceno. Pouze chci říci, že zavádění nějakých demokratických
principů do oblasti výuky a výchovy samo sebe více a více dis-
kredituje a zdá se být cestou špatným směrem. 

Možná bychom měli mít na paměti slova Thomase Jeffer-
sona o existenci jisté přirozené hierarchie, zahrnující systém
tradičních autorit. Třeba i proto, aby učitelé těch provazů ne-
potřebovali víc. Autor: Marek Skřipský

Rubrika: Kulturní válka převzato z www.europortal.cz
s laskavým svolením šéfredaktora těchto stránek
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Už více než měsíc před otnickým hodovým víkendem se ze
sálu dělnického domu ozývaly tóny lidových písniček. Každý
týden se tu totiž scházeli stárci a připravovali vše potřebné pro
velkolepou atmosféru Alois-
kých hodů 2009. A že ty le-
tošní hody byly opravdu
velkolepé, dokazoval vysoký
počet stárků – my, Otničtí,
máme prostě tuto slavnost
rádi a řádně si jí užíváme. Je-
diné, co nám dělalo vrásky,
bylo počasí, které zrovna uka-
zovalo svou škaredou tvář.
Čerstvě přivezená mája pod
kapkami deště už při zdobení
ztrácela na své barevné vý-
zdobě. Na sobotní zábavě to
ale nic nepokazilo, za což vdě-
číme růžičkami vyšperkova-
nému ,,Dělňáku“, který
všechny tanečníky a skvělou
kapelu Sonet před deštěm
ochránil. Neztráceli jsme na-
ději, že se na nás počasí us-
měje a ono to opravdu vyšlo – na nedělní průvod obcí nám na
krásně vyšívané kyjovské kroje padaly sluneční paprsky. 

Nemálo občanů vytáhlo paty do prosluněné, slavnostně na-
laděné vesnice a už dvě hodinky po poledni přicházeli do kos-
tela sv. Aloise, aby při hodové mši
povzbudili nás, stárky, k veselému pochodu
obcí. Po prvním tanečku před kostelem po-
malu padala nervozita ze stárků nováčků,
kteří měli letos svou krojovanou premiéru.
Ve veselé náladě a doprovodu malých stárků
a stáreček i s jejich maminkami se náš prů-
vod vydal na cestu, nejprve samozřejmě 
k panu starostovi, kde jsme si doplnili vy-
tancovanou a vyzpívanou energii bohatým
občerstvením. S pilně nacvičenými hodo-
vými písničkami, najezení skvělými koláčky
od maminek a babiček, naladění vínem, jak
už to tak bývá, i s puchýřemi z bot, které ke
stárkům neodmyslitelně patří, jsme prošli
celou naši krásnou vesnici a tancem i zpě-
věm nabudili spoustu lidí k návštěvě večerní
zábavy. 

Ty jsme přivítali tradičním nástupem,
který započal zábavu už v sobotu, ale tento-

krát obohacen krásnými kroji vypadal ještě lépe a my doufáme,
že vás naladil do příjemné hodové atmosféry a hned jste dostali
chuť vplout také na taneční parket. Po nástupu stárky i stárci

vyzvali svoje rodiče do sóla pod malou, zářivě ba-
revnou májku a hodování mohlo začít.

Parket nikdy nezůstal prázdný, každý chtěl zkusit
pár otoček na polku či valčík od blučinské dechové
kapely, kterou střídal zpěv stárků. Jak my jsme rádi
zpívali, všem se stýská po tónech oblíbených lido-
vek, do kolečka stárků se nebáli přijít i ostatní a no-
tovat s námi. 

O půlnoci přišlo na řadu vynášení stárek. Rodiny
stárků se sešly v kolech kolem nás krojovaných a po
dlouhém tanci si tatínci a dědečci odnesli své stárky
k pódiu. Sálem se rozléhala melodie ,,…jamba umba
umba umba“ a dalších veselých písniček, skvělá ná-
lada z každého opravdu jen sršela a blikot fotoapa-
rátů oslňoval všechny kolem. Kdo zažil překvapení
stárků poté, ví, jaký to byl zajímavý pohled – odho-
dili nejenom kloboučky. Pak už někteří doslova padli
vyčerpáním a pomalu se rozcházeli dobít sílu do po-
stelí, i když vytrvalců zůstalo v sále dost až do rána.
Přece jen, hody jsou jednou do roka, a jak už jsme
zmiňovali, letos se sešlo stárků opravdu dost, takže

pohled to byl krásný a snad každému zůstaly i krásné zážitky.
Jednou do roka – to se musí prožít pořádně! Doufáme, že příští
červen si to s námi všichni zopakujete a budete se bavit stejně
dobře, jako letos. Otničtí stárci

TAKOVÉ BYLY ALOISKÉ HODY 2009
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Burza ošacení a sportovních potřeb pro děti
Na jaře jsme zorganizovali burzu jarního a letního oblečení i sportovního vybavení. Byla to již druhá burza a bylo vidět, že

to obyvatele nejen Otnic zajímá. Něco zajímavého koupit přišlo dvakrát více lidí něž na podzim. Burzy se zúčastnilo 65 zá-
jemců o prodej či koupi oděvů pro děti. Zprostředkovali jsme dokonce i prodej dvou kol. Výtěžek z jarní burzy pro Občanské
sdružení Otnický SAD činil 890 Kč.

Vzhledem k pozitivním reakcím na jarní burzu jsme se rozhodli uskutečnit další sezónní burzu: podzimního a zimního ob-
lečení i sportovního vybavení, která se bude konat ve dnech 17. až 19. září. Ve čtvrtek 17.září bude probíhat sběr oblečení
a sportovních potřeb (např. brusle, lyže, lyžáky, sáně, boby,) prodej bude v pátek a sobotu. V sobotu odpoledne bude i výplata
peněz a vrácení věcí. Informační letáčky s podrobnými informacemi budou včas vylepeny.

Za pořádající KLUB SLUNÍČKO Marta Rosendorfová

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Centrum volného času Otnický sad bylo otevřeno
dva dny v týdnu i o prázdninách. I v červenci a srpnu
se zde dopoledne scházely maminky s nejmenšími
dětmi, jenž se na kolektiv stejně velkých vrstevníků
těší vždy. Zpestření ke hraní, zpívání a říkánkám jim
slouží nově zakoupené gymnastické balony. Na nich
se závěrem každého setkání děti protáhnou a zacvičí.
Výbornou pomůckou pro nácvik nejen lezení budou
míče pro nejmladší skupinu dětí (od 4 měsíců), jež
bude do Sadu docházet od října. 

Harmonogram Centra volného času Otnický sad:
Pondělí, úterý, středa – dopoledne pro děti s rodiči

na mateřské dovolené 
Pondělí, úterý – odpoledne pro angličtinu s ko-

courkem
Středa – volné odpoledne
Pátek – odpoledne pro tvořivé dílničky

Přesné časové rozvržení a věkové rozdělení dětí
do skupin jednotlivých dnů najdete na vývěsce
před poštou. Docházka do Sadu je pro všechny
zdarma. Pravidelní návštěvníci uhradí jednorázový
příspěvek na pojištění 50,- Kč za osobu na rok (září
2009 – srpen 2010). Bližší informace o veškeré čin-
nosti Občanského sdružení Otnický SAD – spolek ak-
tivních dětí získáte na tel.č.: 

Lenky Sloupové 602 839 899, 
Dany Sekaninové 776 780 158, 
anebo Dagmar Kovaříkové 5 44 24 09 78.

Plánované akce:  
Burza sezónního oblečení a sport. potřeb
Drakiáda
Zájezd do divadla
Den plný her 
Lampionový průvod 
Tvořivé večery
Andělská šou 

Jakoukoliv pomoc např. při organizování akcí, dozor ve volném odpo-
ledni, námět na činnost, vedení kroužku apod. uvítáme. Pište na e-mai-
lovou adresu otnicky.sad@seznam.cz

Za Občanské sdružení Otnický SAD Dagmar Kovaříková

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Nejmladší děti ze Sluníčka

Stále sbíráme prázdné tonery
a víčka od PET lahví
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Od září 2009 opět začínáme s výukou angličtiny pro před-
školní děti ve věku 3 – 7 let v prostorách Centra volného času
Otnický SAD.

Metodika výuky vychází z kurzu nakladatelství Oxford Uni-
versity Press – Cookie and Friends. Mladší děti (3 – 4 roky),
které minulý školní rok ukončily kurz Cookie and Friends úro-
veň STARTER, mohou pokračovat tento školní rok úrovní A.
Starší děti (5 – 6 let), které loňský školní rok ukončily úroveň
A, mohou pokračovat úrovní B. 

Samozřejmě rádi uvítáme také nové děti se zájmem o an-
gličtinu. Teta Tess, kocourek Cookie a klokanice Lulu se na
všechny už moc těší.

Nejenom děti, ale i jejich maminky se chtějí naučit anglicky.
Proto jsme pro tento školní rok připravily také kurz angličtiny
určený pro maminky na rodičovské dovolené, a to na těchto
úrovních: angličtina – začínající, angličtina – mírně pokročilí
až pokročilí. Výuka začne od října,  vyučovat bude Bc. Mari-
tes Cahová – rodilá mluvčí.  

Veškeré podrobné informace, kontakty, termíny zápisu no-
vých dětí, zápisu žen na rodičovské dovolené a rozpis hodin
najdete na vývěsce Občanského sdružení Otnický SAD (před
poštou), které výuku angličtiny zaštiťuje a podporuje.

Irena Birkeová

PRVNÍ UKÁZKOVÉ HODINY JSOU ZDARMA
A PROBĚHNOU V TĚCHTO TERMÍNECH:

starší děti:
úroveň A – pondělí 14. září 2009 v 16.15 hod

mladší děti:
úroveň STARTER – v úterý 15. září 2009 v 16.15 hod

Angličtina nejen pro předškoláky,
ale i pro jejich maminky

Dědina č.p. 200

Chaloupky č.p. 488

Rozkvetlé Otnice
❀❀ 2009  ❀❀

Nabízíme malou ochutnávku květinových krás. Konečné vý-
sledky hodnocení letošního ročníku otiskneme v příštím čísle.

Milešovská č.p. 281

Dědina č.p. 26

Boženy Němcové č.p. 399

Chaloupky č.p. 385
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ZAHRÁDKÁŘI
Posezení pod lípou

„Hezké bude posezení pod Markovou lípou,
k poslechu a tancování s příjemnou muzikou.“

Pod lípou jsme ale neseděli. Počasí nám nepřálo
a začalo vytrvale drobně pršet. 

Poslouchali, tancovali a zazpívali jsme si se
skupinou MAJA U Marků v sále. Nálada byla vý-
borná, občerstvení chutné a lahodné. Zlatým hře-
bem večera bylo slosování vstupenek. Zajímavé 
a vtipné výhry potěšily ty, na které se usmálo
štěstí. Antonie Bočková

Blahopřejeme
Nejmladší členka Českého zahrádkářského svazu v Otnicích,

HANIČKA KROPÁČKOVÁ,
ukončila v červnu školního roku 2008/09 první rok studia s vyznamená-

ním na Gymnáziu Brno – Křenová. 
Jménem všech členů jí blahopřeje předseda zahrádkářů přítel 

Petr Havelka a přeje mnoho dalších úspěchů.

Rybářské závody
6. června 2009
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Dvouhodinovky

aerobiku
23. května a 28. srpna proběhlo na

otnickém víceúčelovém hřišti cvičení
aerobiku.

Akci pořádala Tělovýchovná jednota
Sokol Otnice, Česká asociace sportu
pro všechny.

Cvičení vedly cvičitelky Aneta Bu-
blová a Radka Preslová. Kdo se zúčast-
nil, jistě nelitoval. Zpevnit si postavu 
a načerpat endorfiny, hormony dobré
nálady, přišly ženy všech věkových ka-
tegorií, studentky i babičky. Cvičení
pod širým nebem má své kouzlo a po-
časí nám přálo. 

Doufáme, že si příští léto tyto akce
zopakujeme. Ludmila Pšenáková

Cvičení rodičů s dětmi
V dubnu jsme se naposledy sešli na cvičení

rodičů s dětmi pod vedením Dany Sekaninové.
Ta se cvičení věnovala několik let. Na čtvrteční
odpoledne se těšil každý, kdo se alespoň jed-
nou zúčastnil. Především přes zimní období
byla tělocvična vždy plná jásajících dětí. Daně
Sekaninové patří poděkování za svědomitě při-
pravené cvičební hodiny, a poděkování za to,
že nejen děti tak vzorně namotivovala, že jsme
se rozhodly v její započaté aktivitě pokračovat.

A tak vy, kdo máte chuť zase cvičit a jásat 
v tělocvičně, přijďte vždy ve čvrtek od 16 do
17 hodin. Přivítáme se básničkou, proběhneme
se s písničkou a nakonec si protáhneme tělíčko
na opičí dráze. Začínáme první týden v říjnu.

Na rodiče s dětmi od 2 do 6 let se těší ma-
minky Marta, Lenka a jejich děti.

Marta Rosendorfová
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Nohejbalový turnaj
Dne 27. června 2009 se na našich kurtech

pořádal již 3. ročník turnaje trojic v nohej-
balu. 

Do turnaje se přihlásilo 12. mužstev. Muž-
stva byla rozlosována do dvou skupin po šesti
týmech. Ve skupinách se hrálo systémem
každý s každým. Po skončení zápasů ve skupi-
nách se začalo hrát play-off. V něm už naplno
dominovaly týmy z Unkovic a Ponětovic. Fi-
nále těchto dvojic bylo samozřejmostí. V tomto
zápase tým z Unkovic předvedl nohejbal
opravdu na vysoké úrovni a potvrdil, že krajská
soutěž se u nich nehraje náhodou. Letos se bo-
hužel turnajovým pavoukem dostal do semifi-
nále pouze jeden tým z Otnic a obsadil
nepopulární čtvrté místo. 

Vítězem se staly Unkovice, druhé místo
obsadily Ponětovice a třetí byl tým Twins
Brno. Doufám, že se všem účastníkům turnaj
líbil a těším se na další ročník. 

Za nohejbalový oddíl Boudný Leoš
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Tělovýchovná jednota Sokol Otnice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU v Otnicích.
Termín podání přihlášek: 25. 9. 2009

Zájemci hlaste se na mail: marasebecek@seznam.cz, popř. na tel. č.: 606 479 269, 
kde Vám budou sděleny další podrobnosti.

Marek Šebeček, předseda TJ Sokol Otnice

Stolní tenis
Sezóna 2008–2009 byla pro oddíl stolního tenisu nejúspěš-

nější v jeho historii. A-mužstvo, které hraje ve složení ŠEBE-
ČEK MAREK, ŠEBEČEK ANTONÍN, HORÁK FILIP 

a KALOUDA JAN ve své první účasti v krajské soutěži II.
třídy skončilo překvapivě na druhém místě. Hlavním cílem
bylo udržení v soutěži, ale díky druhému místu a úpravám
svazu se nám podařilo postoupit do krajské soutěže I. třídy. 
V této soutěži jsou mužstva, která mají ve svých řadách divizní
i ligové  hráče. I přes veškerou snahu se nám nepodařilo tuto
soutěž zachránit. I tak to byl jeden z největších úspěchů a zá-
žitků zahrát si takovou soutěž. 

B-mužstvo ve složení BUBLA JAROSLAV, RAFAJ ZDE-
NĚK, VOJÁČEK JAROMÍR a SALAJKA JAROSLAV ML. už
několik let hraje v okresním přeboru a poslední 2 sezóny o nej-
vyšší příčku. 

C-mužstvo ve složení HEŘMANSKÝ MARTIN, HEŘ-
MANSKÝ JOSEF, KALOUDA PAVEL a SVOBODA MI-
CHAL hraje okresní soutěž II. třídy a drží se vždy v klidných
vodách středu tabulky.

Naši žáci se zúčastňují okresní žákovské ligy a okresních
soutěží. Dosáhli několika úspěchů. Okresní přebor dvojic
mladších žáků: 1. místo ŠPUNAR MICHAEL, 3.místo ŠEBE-
ČEK JAN a CUPÁK RADIM. Okresní přebor jednotlivců
mladší žáci: 2. místo ŠPUNAR MICHAEL, 3. místo NAVRÁ-
TIL PETR. Starší žáci jednotlivci: 2. místo BUBLA JARO-
SLAV ML. a 2. místo ve družstvech. Díky těmto výsledkům
se zúčastnili krajských soutěží v Lanžhotě. Marek Šebeček

• TENIS • TENIS •
Tradiční tenisový turnaj čtyřher, který pořádá náš tenisový

oddíl, měl letos už šestý ročník. Bohužel po pěti
bezproblémových letech nám nepřálo počasí. Díky
tomu jsme byli nuceni přesunout hrací den ze so-
boty 29. 8. na neděli 30. 8. 2009.

Z původně 16 přihlášených týmů se v neděli
zúčastnilo jen 11. Zato počasí už bylo pěkné, jako
každý rok. Problémy měli i někteří hráči. Jedni 
z favoritů BUBLA JAROSLAV a PANTOK
TOMÁŠ, kteří vyhráli poslední 2 ročníky, nebyli
zdravotně zcela v pořádku a jejich start byl ohro-
žen. Naštěstí se jejich zdravotní stav zlepšil, a mohli
tak opět bojovat o celkové vítězství.

Byly rozlosovány dvě skupiny po 5 respektive 6
párech, kde se hrálo každý s každým na jeden vy-
hraný set. Do čtvrtfinále postupovaly první čtyři
týmy z každé skupiny, které pokračovaly vyřazova-
cím způsobem. Do finále se probojovala už zmíněná
dvojce BUBLA JAROSLAV a PANTOK TOMÁŠ
a pár z Velešovic DOLEŽEL ZDENĚK a MRÁZ
IGOR. Po vyrovnaném boji se nakonec z vítězství

radovala dvojce DOLEŽAL ZDENĚK a MRÁZ IGOR. Druzí
-  BUBLA JAROSLAV a PANTOK TOMÁŠ jen o vlásek ne-
obhájili předešlá 2 vítězství. Třetí skončila otnická dvojice ŠE-
BEČEK MAREK a SALAJKA JAROSLAV ML.     M. Šebeček

A- mužstvo: vítěz okresního přeboru 2006/2007
a účastník krajské soutěže 2007/2008
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PŘED POTOKEM
ZA POTOKEM

V sobotu 1. srpna 2009 opět
rozdělil naši vesnici potok. Děti,
dívky, ženy i muži bydlící před 
a za potokem oblékli dresy a na
umělém trávníku si proti sobě za-
hráli fotbal. Již tradiční akce byla
večer ukončena taneční zábavou
se skupinou MAJA. Za krásně
strávenou sobotu tímto děkujeme
hlavní organizátorce celé akce
Leoně Levákové s přáním, že se
zase za rok na hřišti sejdeme!

Dana Sekaninová

za potokem

před potokem
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PUTOVÁNÍ NAŠÍM KRAJEM

RODINNÉ PASY
Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi.

Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování
slev a dalších výhod rodinám s dětmi. Projekt je založen na sy-
stému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do
věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny bez-
platná. Podmínkou registrace je bydliště v jednom ze zapoje-
ných krajů (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický,
Ústecký a kraj Vysočina) a alespoň jedno dítě v rodině mladší
18 let. Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5–50 %. Projekt využívá nejen slev na volno-
časové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky, sportoviště,
muzea...), ale i slevového systému Sphere card, který nabízí
slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku. Slevy
lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním Rakousku.

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e-mailem info@rodinnepasy.cz či zaslá-
ním formuláře na adresu kontaktního centra případně na tele-
fonu 543 211 254. registrace je bezplatná. Karta je vystavována
všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.

Na základě registrace je žadateli (rodině) vystavena karta a je
zaslána na adresu bydliště. Karty se tisknou vždy hromadně, po
zaplnění databáze. Při prokázání se kartou Rodinný pas vzniká
držiteli nárok na slevu (týká se označených poskytovatelů).

Přinášíme Vám struční přehled památek v Jihomoravském
kraji a slevu, kterou lze s kartou Rodinné pasy uplatnit:

STARÁ HUŤ U ADAMOVA – 20 %. DEPOZITÁŘ –
AREÁL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY BRNO – 20
%. TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ – 20 %. VĚTRNÝ

MLÝN V KUŽELOVĚ – 20 %. VODNÍ MLÝN VE SLUPI –
20 %. AREÁL ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ
ŠATOV – 20 %. KOVÁRNA V TĚŠANECH – 20 %. ZŘÍCE-
NINA HRADU CORNŠTEJN, BÍTOV – 20 % vstupné vyjma
kulturních programů. HRAD ZNOJMO – 20 %. ROTUNDA
SV. KATEŘINY ZNOJMO – 10 %. DŮM UMĚNÍ ZNOJMO
– 20 %. MINORITSKÝ KLÁŠTER ZNOJMO – 20 %. KUL-
TURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE – 10 %, LOUT-
KOVÉ DIVADLO RADOST, BRNO – 10 % večerní
představení pro mládež a dospělé. MORAVSKÉ ZEMSKÉ
MUZUEUM BRNO – 30–50 % z plného vstupného. GALE-
RIE KABINET, BRNO – 50 % dospělý. MAHENOVO DI-
VADLO, JANÁČKOVO DIVADLO, DIVADLO REDUTA,
BRNO – 10 % dospělý. VYHLÍDKOVÁ VĚŽ STARÁ RAD-
NICE, BRNO – 50 % dospělý. GALERIE U DOBRÉHO PAS-
TÝŘE, BRNO – 50 % dospělý. LETNÍ SCÉNA HRADU
ŠPILBERK, BRNO – 15 %. MUZEUM BUČOVICE – 10 %.
MUZEUM VYŠKOVSKA, p.o. – 10 %. PAMÁTNÍK BRATŘÍ
MRŠTÍKŮ, DIVÁKY – 10 %. ARCHEOLOGICKÉ MU-
ZEUM, DOLNÍ VĚSTONICE – 10 %. REGIONÁLNÍ MU-
ZEUM V MIKULOVĚ – 10 %. MASARYKOVO MUZEUM
V HODONÍNĚ – 10 %. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV-
10 %. SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH – 10 %.
MĚSTSKÉ MUZEUM VESELÍ NAD MORAVOU – 10 %.
MUZEUM V IVANČICÍCH – 10 %. PAMÁTNÍK MOHYLA
MÍRU – 10 %. PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ,
RAJHRAD – 10 %. MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH – 10 %.
MĚKS TIŠNOV, JAMBOROVÁ GALERIE – 10 %. MĚST-
SKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TIŠNOV – 10 % pro akce po-
řádané MKS Tišnov. HVĚZDÁRNA VESELÍ NAD
MORAVOU – 10 %.

MALOVANÝ SKLEP V ŠATOVĚ
Překrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami li-

dového umělce je vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šato-
vem kousek od silnice na Havraníky. Ač je Malovaný sklep
sklepem vinným, víno se v něm kupodivu nikdy nevyrábělo
ani neskladovalo. Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako
soukromá vinárna a místo k příjemnému posezení. Díky skvělé
izolaci a výtečnému vínu z okolních vinic v něm bylo příjemně
v kteroukoliv roční dobu a za jakéhokoliv počasí.

Když sestoupíte do podzemí, stanete v podivuhodné říši moř-
ských panen, trpaslíků a alpských krajinek. Obě strany hlavní
chodby i stěny pěti přilehlých salonků totiž zdobí fantasticky
barevné plastické obrazy, které tu vytvořil Maxmillian Appel-

tauer, šatovský rodák, pověstný výtvarným nadáním. Malova-
nému sklepu upsal svůj život – pracoval tu neděli co neděli pl-
ných šestatřicet let a nezastavilo jej ani zranění z druhé světové
války, kdy přišel o ruku. V levém podpaží si přidržoval ná-
dobku s barvou, v pravé ruce měl štětec a svíčkami připevně-
nými na klobouku si osvětloval plochu před sebou.
Malovanému sklepu zkrátka upsal život a jeho umění dnes při-
jíždí obdivovat návštěvníci z celé Evropy i ze zámoří. Návštěvu
Malovaného sklepu doporučujeme jako ideální cíl pro výlet 
s dětmi.

Kontakt tel.: 721 754 548, délka prohlídky je asi 60 min.,
V Malovaném sklepě je v prodeji i několik ročníkových

vín.    www.znovin.cz
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PAPOUŠČÍ
ZOOLOGICKÁ

ZAHRADA
V BOŠOVICÍCH

Manželé Škrhákovi se na své farmě v Bošovicích věnují
chovu papoušků již více než 35 let. Jako většina chovatelů za-
čínali s andulkami, ale postupem času se začali více zajímat 
o velké papoušky, kterých nyní chovají více než 10 druhů. Mají
ary ararauny, ary marakány, amazoňany, papoušky šedé známé
také pod jménem žako, papoušky kakadu a oblíbené aratingy.
Jako jedni z prvních u nás se začali specializovat na odchov
krotkých mláďat, neboť právě výchova ptáčeat od jejich útlého
věku je rozhodující. 

Některé druhy dorostou značn velikosti a jejich přítulnost 
k člověku může hrát u nového majitele
rozhodující roli, například ara ararauna
může vyrůst až do velikosti téměř 90
cm a v zobáku má takovou sílu, že jím
dokáže přštípnout i drát.

Umělý odchov mláďat vyžaduje kaž-
dodenní pravidelnou péči. Malí pa-
oušci se na farmě líhnou v inkubační místnosti, a když se
vyklubou z vajíčka, pobývají v ideálních podmínkách inkubá-
toru asi měsíc. Poté, protože se ještě neumějí sami pohybovat
a živit, tráví další čas pojídáním speciálníh paouščího „sunaru“.
Teprve po dvou až třech měsících jsou natolik samostatná, že
se mohou přestěhovat do voliéry. Umělě odkrmený opeřenec je
krotký, naučí se „mluvit“ a stává se společníkem a miláčkem
celé rodiny. 

To je název nově otevřené věže 
v Židlochovicích, která s celkovým
počtem 76 schodů otevřela naším
očím brány do širokého světa dne
1. srpna 2009.

Rozhledna se tyčí do výšky 17,7 m
a je postavena z akátového dřeva.
Rozhlednu vyprojektoval Ing. arch.
Pavel Jura a tento projekt byl finan-
cován z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod – 
z fondu Evropské unie a z rozpočtu
města Židlochovice.

ROZHLED Z VRCHOLU aneb
Kam z rozhledny dohlédneme

Kóta Výhon s nadmořskou výškou
354,5 m n. m. spolu s výškou podesty
vyhlídky rozhledny 14,5 m nám tvoří
dohromady celkovou nadmořskou
výšku 369,0 m n.m.

Jako na dlani tu vidíme všechny
obce jižně od Brna: Modřice, Tuřany
s typickými věžemi poutního kostela,
Chrlice s typickými obilními sily,
Rajhrad s dvěma kláštery, Rajhra-
dice, Opatovice i Vojkovice. 

Severně od našeho stanoviště je na
obzoru Drahanská vrchovina, na je-
jímž úpatí můžeme dohlédnout k Po-
zořicím, k Viničným Šumicím 
a zřetelně jsou také vidět objekty ce-
mentárny v Mokré.

Poněkud blíže spatříme Pracký kopec s Mohylou míru a ja-
koby jen kousek od nás je i Měnín s nedalekým Jaloviskem.
Přímo pod námi se vine říčka Cézava.

Pěkný pohled je i na Brno. Typická silueta nám umožní brzy
se orientovat a mimo dominantní Špilberk a Petrov rozeznáme
i další budovy. Až daleko na obzoru za Špilberkem nalezneme
typický kužel Babího lomu (562 m.) s rozhlednou nedaleko
Lelekovic. 

Zajímavé panorama od Hádů až po sídliště Bohunice s výš-
kovou budovu fakultní nemocnice nelze opomenout. Upoutá
nás i výškový vodojem v Kohoutovicích. Ta jsou poněkud se-
verozápadněji a v jejich prodloužení leží Žebětín, který je skryt
Bobravskou vrchovinou.

Myšlenou čarou přes Rajhrad a rajhradský klášter nás zavede
zrak ke kostelu v Ořechově.

Přesně na západě spatříme mračna vodní páry z odpařovačů
jaderné elektrárny v Dukovanech, samotné odpařovače elekt-
rárny však vidět nejsou. Při zvláště jasném počasí můžeme do-
hlédnout až k náměšťským lesům u Mohelna, kde je na
Zeleném kopci známá rozhledna Babylon (491 m). Se samo-
zřejmostí přehlédneme nejbližší Židlochovice, Vojkovice, Hru-
šovany, Unkovice i Přísnotice a dále Vranovice, nad nimiž se
tyčí Kolby. Pohled na Nosislav nám zakrývá Hájek.

Nepřehlédnutelná silueta Pavlovských kopců (550 m) na
jižní straně, včetně svatého Kopečku u Mikulova, není posled-
ním objektem našeho pozorování. Myšlenou spojnicí máme
těsně před sebou zalesněný Malý Výhon (název není příliš roz-
šířený).

Dohlédnout můžeme ještě k Miroslavským kopcům s nej-
vyšším Markovým kopcem (300 m) a k Lechovicím. Za nimi

je už terénní zlom s říčkou Jevišovkou
a proto vzdálenější Znojmo už nemůže
být vidět.

Zato v dáli vystupují mezi rakouským
Hollabrunem a Mistelbachem Liské
hory (Leiser Berge - 467 m), které jižní
obzor uzaví-
rají. Blíže v
Rakousku ne-
daleko Miku-
lova je ještě
jedna domi-
nanta vytvářející kuželovitý útvar – Höl-
lenstein (391 m) s nedalekým hradem
Falkensteinem.

Změníme-li naše stanoviště a pře-
jdeme na jižní stranu Výhonu za Hájek,
pak spatříme hladinu blízkých Novom-
lýnských nádrží a při trošce štěstí se
nám na východní straně mohou objevit
i vzdálenější Bílé Karpaty. 

Rozhledna je otevřena nonstop, celo-
ročně. Vstup volný.

AKÁTOVÁ VĚŽ VÝHON
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I přítulný papoušek ale vyžaduje značnou péči. Každý, kdo
si chce takové zvíře pořídit, musí zvážit, jestli mu chce a vůbec
může věnovat dostatek času.

Pokud si ale papouška domů pořídit nechcete a přesto chcete
shlédnout tu krásu barevného peří a poslechnout si silný hlas
přírody, počkejte si do jara 2010, kdy bude otevřena naprosto
unikátní soukromá papouščí zoologická zahrada – jediná to-
hoto typu, která je nyní ve výstavbě. Manželům Škrhákovým,

kteří provozují Farmu Ara v Bošovicích, trvalo dva roky, než se
jim podařilo získat licenci pro výstavbu a provozování zoolo-
gické zahrady takového charakteru, která bude specializovaná
na umělý odchov mláďat. Licenci uděluje Ministerstvo život-
ního prostředí a je velmi těžké splnit všechny potřebné pod-
mínky, které posuzuje stanovená komise složená z veterinární
stanice, ředitelů ZOO, hygieny, inspekce životního prostředí 
a dalších několika institucí. 

Loni v říjnu se ale vše povedlo a v současné době je sou-
kromá papouščí ZOO ve výstavbě. Budují se chodníčky, plá-
nuje zeleň, dostavuje se 140 voliér pro cca 200 papoušků. Na
ploše téměř jednoho hektaru vyroste překrásný areál, který
bude plný nejen papoušků a křiku, ale součástí bude také mul-
tifunkční školicí centrum pro žáky a studenty, kde bude díky
120 kamerám umístěným ve voliérách možné na projekčním
plátně pozorovat život papoušků a poznatky využít pro jejich
studijní práce a praxi. 

Pravidelný provoz soukromé papouščí zoologické zahrady 
v Bošovicích bude zahájen na jaře roku 2010. 

Papouščí farmu je ale možné navštívit i v době výstavby zoo-
logické zahrady, svou návštěvu je ale nutné předem telefonicky
domluvit s manželi Škrhákovými. 

Telefonické kontakty: 
544 240 405, 777 169 000, 777 169 005.

Sůl se v lidském životě stala surovinou, nad kterou se nikdo
z nás nijak nepozastavuje. Sáhneme po ní automaticky při pří-
pravě nejrůznějších pokrmů. Nikdy v domácnosti nechybí. Je
všude potřebná, a jak se lidově říká – bez soli to nejde. Bez soli
nemůže ani správně fungovat naše tělo.

Jednou z předností soli jsou léčivé účinky minerálů, které se
v ní nacházejí. Na začátku byly solné doly, které se již po sta-
letí využívaly k léčbě různých onemocnění. Ve 30. letech 19.
století vznikl nejznámější solný důl ve Veličce u Krakova – zde
se léčí astma, choroby hrdla, dýchacích cest a alergie. A co
vlastně přináší pobyt v solných jeskyních, a proč se o nich tolik
mluví? 

Rozlišujeme dva typy jeskyní – vybudované z kamenné soli
nebo z mořské soli. Mořská sůl je získávána z oblasti Mrtvého,
Černého a Baltského moře a obsahuje mimo chloridu sodného
až 55 % minerálů. Jedna hodina strávená v solné jeskyni se
rovná třídennímu pobytu u moře.

V solné jeskyni panuje unikátní a nenapodobitelné klima,
vyznačující se svou vysokou bakteriologickou čistotou s ma-
kroelementy nasycenými záporně ionizovaným vzduchem, do-
statečnou vlhkostí a teplotou. Vzduch je nasycený
sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu a dalšími,
které blahodárně působí na lidský organismus. Kromě léčení
nemocí horních a dolních cest dýchacích, snížené funkce štítné
žlázy, srdečních onemocnění, nemocí trávicího traktu a der-
matologických nemocí blahodárně působí také na pleť, náladu,
energii, obranyschopnost, imunitní systém, a to jak u dětí, tak
i dospělých. Nicméně návštěva solné jeskyně se nedoporučuje
osobám trpícím zvýšenou funkcí štítné žlázy a klaustrofobií.
Dále byste neměli do solné jeskyně chodit, pokud trpíte zrovna
nachlazením, teplotou, akutní rýmou, dráždivým kašlem, akut-
ními záněty. V těchto případech raději zůstaňte doma v posteli.

Jak to s tou solí v moři ale vlastně je?
Mořská sůl obsahuje velké množství minerálních látek, které

jsou pro lidské tělo nezbytné. Patří k nim zejména jód, který
příznivě působí na štítnou žlázu, bróm na nervovou soustavu,
draslík a sodík k lepšímu soustředění a mysli.

Všude se však setkáváme se solí z Mrtvého moře.
Zdá-li se vám voda v moři příliš slaná, pak jste ne-
ochutnali tu z Mrtvého moře, která ve srovnání 
s „obyčejnou“ mořskou s 3,5 % soli obsahuje ne-
uvěřitelných 32 % soli. Tato vysoká koncentrace
soli nepřeje v Mrtvém moři žádnému z živočichů.
Lidé z celého světa jezdí k Mrtvému moři hlavně
za účelem vyléčení lupénky, akné, ekzémů, revma-
tismu a artrózy. Mořská sůl nejen uvolňuje a uklid-
ňuje, ale zároveň posiluje obranyschopnost
organismu a krevní oběh. Suché klima působí bla-
hodárně i na osoby trpící astmatem či častou bron-
chitidou. K Mrtvému moři jezdí rádi i neplavci neb
se zde nemohou utopit.

Sleva pro členy RODINNÉ PASY. Seznam sol-
ných jeskyní, ve kterých získáte slevu s Rodinným
pasem najdete na na www.rodinnepasy.cz

Zdeňka Křivánková

SŮL NAD ZLATO – SOLNÉ JESKYNĚ
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25. září 2009 20.00 hod

Stáhni mě do pekla

16. října 2009  20.00 hod

Harry Potter a princ dvojí krve

23. října 2009 pouze pro ZŠ

Doba ledová 3 – Úsvit dinosaurů

13. listopadu 2009 20.00 hod

Veni, vidi, vici

20. listopadu 2009 20.00 hod

Hodinu nevíš

11. prosince 2009 20.00 hod

Ulovit miliardáře

18. prosince 2009 20.00 hod

2 Bobule

26. září 2009

DRAKIÁDA
Za hřbitovem, zahájení v 15.00 hod.
V případě bezvětří nebo deště
se akce odsouvá o týden na 3. října 2009.

10. října 2009

BABSKÉ HODY
K tanci a poslechu
hraje Miločanka.
Předávání práva v 15.00 před radnicí.

16. listopadu 2009

PODZIMNÍ
LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD SE SVĚTLUŠKAMI
V 18.00 hod sraz na hřišti.

6. prosince 2009

VÁNOČNÍ 
KONCERT VLKOŠÁCI
V 15 hodin v dělnickém domě.

11. prosince 2009

ANDĚLSKÁ ŠOU
V 17 hod. v dělnickém domě.

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

KINO OTNICE

Podzimní Festival otevřených sklepů  
19.–20. 9. 2009

www.otevrenesklepy.cz
Mikulovská vinařská podoblast
Festival otevřených sklepů nabídne nevšední zážitek s víny,
kulturou a jídlem!

Moravský podzim                           
21. 9.– 2. 10. 2009

www.arskoncert.cz,www.mhf-brno.cz
Každoroční festival vážné hudby. Akce se uskuteční v Bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

Zavírání sezóny na vinařských stezkách        
3. 10. 2009

www.vinarske.stezky.cz 
Na kole mezi vinohrady. Závěrečný výlet  sezóny na vinař-

ských stezkách  za poznáním vinařství, vinic a památek Uher-
skohradišťska. Start, cíl a program na Masarykově náměstí od
9.00 hod v režii města Uherské Hradiště a Českého rozhlasu
Brno.

Zimní Festival otevřených sklepů       
21.–22. 11. 2009

ww.otevrenesklepy.cz 
Znojemská vinařská podoblast 

Vzpomínkové akce k 203. výročí bitvy u Slavkova   
27. 11.–29. 11. 2009

www.zamek-slavkov.cz
Tradiční vzpomínkové akce k připomínce bitvy u Slavkova 
z 2. 12. 1805, program s vojáky v dobových uniformách, re-
konstrukce bitvy, pochod, ohňostroj, řemeslný jarmark. Akce
se koná ve Slavkově u Brna, na zámku, v historickém muzeu
a na slavkovském bojišti.

❃ TIPY NA VÝLET  ❃

Pozvánky
19.–20. září 2009

VÝSTAVA EXOTŮ 
Dělnický dům.
Pořádají: otničtí chovatelé.


