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Před nedávnem jsem se probírala všemi výtisky Otnického zpravodaje, které jsem
si půjčila od kolegyně Dagmar. V jednom vydání mě velmi zaujal úvodník, kde byly
údaje o tom, ve kterém roce kolik čísel zpravodaje vyšlo. K následující myšlence mě
přivedl článek paní Kaloudové s názvem Sčítání, kde bilancuje události, které se v le-
tošním roce povedly a které méně. Nechci bilancovat jen letošní rok Otnického zpra-
vodaje, ale zpravodaj od samého začátku. Od prvního čísla zpravodaje až dodnes
včetně tohoto čísla vám Otnický zpravodaj přinesl již neuvěřitelných 642 stran
plných informací, sdělení, rad, nápadů, ohlédnutí za akcemi, sportovních výsledků,
zpráv z činnosti zastupitelstva, zpráv z činnosti zájmových sdružení a mnoho pozvá-
nek a programů. Prostřednictvím zpravodaje jsem poznala v Otnicích spoustu skvě-
lých lidí, kteří do zpravodaje dodávají své články a fotografie a vzhledem k tomu, že
zde bydlím jen krátce, měla jsem možnost rychleji poznat otnický život. Ráda bych
poděkovala Dagmar Kovaříkové a Daně Sekaninové, že mě ochotně a s důvěrou do-
volily převzít část jejich práce na zpravodaji, přijaly mě mezi sebe a daly prostor mým
nápadům. Taktéž mi dovolte poděkovat jim za toto čestné místo v úvodníku, velmi si
toho vážím. V tento předvánoční čas si většinou lidé přejí veselé Vánoce a šťastný
nový rok. Ráda bych se držela této tradice a za redakční radu Otnického zpravodaje
popřála vám, čtenářům, pěkné vánoční svátky, a aby vás v novém roce provázely jen
šťastné chvíle a zdraví. Otnickému zpravodaji bych přála i v novém roce stále plné
strany. Panu starostovi bych ráda poděkovala za splnění našeho zpravodajského přání.
A jaké, že je? To uvidíte v příštím roce. Zdeňka Křivánková

Bez komentáře
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BLAHOPŘÁNÍ
k významnému životnímu jubileu

paní Ludmile Kaloudové

Kdo by ji nepoznal, kráčí zvolna,
svým, jako by tanečním krokem,
všechno ji zajímá, kámen u cesty,
i vysoká, mraky zdobená obloha.

Když zamyšlena jde,
určitě v duchu brouká si písničku,
očima vnímá každý strom,
i tu prostou kytičku.

Navlékej korálky z té krásy vezdejší, 
navlékej na šnůrku, ať je co nejdelší.
Pak v duši ji uschovej, dobře ji chraň.
Mně dovol pak, bych mohla k Tvému
svátku Ti blahopřát.

Popeláková Zdena
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Informace o systému mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů

K 1. 4. 2008 se spustil pilotní projekt Ministerstva průmyslu
a obchodu – Projekt mimosoudního řešení sporů. Cílem no-
vého systému je zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke
spravedlnosti – poskytuje jí účinné prostředky, kterými bude
moci uplatnit svá práva. Dosud až na výjimky neexistovaly do-
statečné a účinné mimosoudní prostředky, kterými by spotře-
bitelé tato svá práva mohli uplatnit.

Specifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná
o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost sou-
dního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných
práv odrazuje. A právě na absenci účinných mimosoudních pro-
středků k realizaci spotřebitelských práv projekt MPO reaguje. 

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na
třech pilířích – kontaktu sporných stran za pomoci kon-
taktního místa a předání kvalifikované informace, mediaci
a speciálním rozhodčím řízením. SOS – Sdružení obrany
spotřebitelů bude vedle Hospodářské komory ČR a dalších spo-
třebitelských organizací poskytovat poradenství na úrovni kon-
taktních míst. Výhod tohoto systému je několik.

Výrazná úspora nákladů. Asi nejvýznamnější výhodou je
výrazná úspora nákladů. Projekt je dotován MPO, a proto je
z velké části zdarma. Zprostředkování kontaktu a poskytnutí
informací na kontaktním místě i mediace jsou zcela zdarma,
rozhodčí řízení je zpoplatněno. V systému odpadají rovněž ne-
malé náklady na zastoupení advokátem.

Zrychlení. Vzhledem k přetíženosti českých soudů trvá sou-
dní řízení v průměru rok a půl. Vyřešení spotřebitelských sporů
v rámci projektu by mělo trvat do 60 dnů, ve složitějších pří-
padech nejdéle 90 dnů.

Zachování dobrých vztahů mezi podnikateli a zákazníky.
Systém upřednostňuje smírčí řešení sporu – dohodu stran,
proto umožňuje zachování dobrých vztahů mezi podnikateli
a zákazníky.

Pokud nedojde k dohodě stran, může spor rozhodnout roz-
hodce. Rozhodčí nález je závazný a vykonatelný. Má tedy stej-
nou váhu jako rozsudek soudu.

NÁHRADNÍ DÍLY K AUTOMOBILU
Mám nové auto – musím s opravou po dobu záruky jezdit do

autorizovaného servisu? Musí výrobce auta mít k dispozici ná-
hradní díly (zadní sklo) a je někde určeno, za jakou dobu je
musí dodat? Vandal mi rozbil kamenem zadní okno  a v auto-
rizovaném servisu mi řekli, že na nové originální sklo můžu
čekat 3 měsíce, protože nejsou k dispozici. V neautorizovaném
servisu mi nabízejí údajně originální sklo, ale bez označení vý-
robce, zato je ale k dispozici ihned. Nerada bych přišla o zá-
ruku na celé auto.

Po dobu záruky je potřeba navštěvovat servis, který je
uveden v záručním listě, nebo který vám prodejce sdělí
a který je zároveň bližší vašemu bydlišti než prodejce. Pokud
takový není, reklamace se uplatňují u prodávajícího.

Prodejce a záruční servis musí po dobu záruky zajišťo-
vat náhradní díly na záruční opravy. Pokud by je nezajistil,
můžete po 30 dnech od kupní smlouvy odstoupit. Ve vašem
případě se ovšem nejedná o záruční vadu, protože sklo ne-
prasklo vinou vadné výroby nebo materiálu, takže nezbývá než
čekat, anebo nechat sklo vyměnit v jiném servisu. O záruku na

celé vozidlo nepřijdete, pouze byste nemohla uplatňovat re-
klamaci v případě, že by určitá závada, která se vyskytne poz-
ději nějak souvisela s výměnou skla. 

PROPUSTNOST VLHKOSTI V BOTÁCH 
Jako již několik spotřebitelů jsem dala na radu prodavače

s tím, že štepované – prošité boty v okraji nebudou dělat pro-
blém v podzimním vlhkém počasí. Při prvním dešti jsem přišla
do práce v mokrých ponožkách. Reklamace zamítnuta: obuv
vycházková – není vhodná do vlhkého počasí.

Pokud byla reklamace zamítnuta a vy s tímto nesouhlasíte,
můžete:

1) se znovu obrátit na prodávajícího, nejlépe písemně a žádat
nové přezkoumání reklamace, včetně způsobu vyřízení, který
považujete za nejvhodnější

2) se obrátit na prodávajícího a tvrdit rozpor s kupní
smlouvou, objevila-li se vada do 6 měsíců od zakoupení a lze
předpokládat, že na věci existovala závada již při zakoupení
a projevila se později (jedná-li se o rozpor, může spotřebitel
požadovat dle své volby opravu nebo výměnu věci a není-li
zvolený postup možný, může spotřebitel požadovat přiměře-
nou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat
vrácení peněz )

3) v případě opětného zamítnutí reklamace se můžete obrá-
tit na soudního znalce (jejich seznam naleznete na www.jus-
tice.cz ) a nechat si vypracovat znalecký posudek. Znalec
posoudí, jak byla vada způsobena. Posudek musíte nejprve za-
platit (cena se obvykle pohybuje mezi 500 – 1000 Kč dle slo-
žitosti posouzení ). Vyzní-li posudek ve váš prospěch, můžete
uplatnit opakovaně požadavek na vyřízení reklamace a záro-
veň uplatnit nárok na náhradu výloh, které jste na posudek vy-
naložila. Může se stát, že prodávající i v této chvíli reklamaci
zamítne, ale v případě možného soudního sporu riskuje ne-
úspěch, protože vy v případě posudku, který vyznívá ve váš
prospěch, máte důkaz o oprávněnosti svých požadavků.

E-CIGARETA – BATERIE
Koupil jsem si e-cigaretu, jejíž součástí jsou 2 baterie, další

jsem od prodejce dostal darem a 2 baterie si dokoupil. Pravi-
delně tak „točím v nabíjení“ 6 baterií. Při koupi jsem byl ujiš-
těn, že i 2 baterie základní sady vydrží kuřákovi minimální
záruku 2 roky. Za tříměsíční používání 1 baterie odešla úplně
a ostatní mají již sníženou kapacitu (proti novým). Chci je re-
klamovat, ale na stránkách prodejce stojí, že na baterie se zá-
ruka nevztahuje. Má prodejce právo vyloučit baterie ze záruky?

Hodně prodejců má ve zvyku tvrdit, že záruka na baterii je 
6 měsíců, případně žádná, ale občanský zákoník žádnou 6 mě-
síční záruku na spotřební zboží nezná. Záruka na baterii je
tedy rovněž 24 měsíců, ale vztahuje se stejně jako u které-
hokoliv jiného zboží na vady materiálu a výroby, naopak
nevztahuje se na běžné opotřebení. Takže pokud baterie na-
příklad za rok a půl „zkolabuje“, to znamená, že přestane zcela
fungovat, máte samozřejmě nárok na její bezplatnou výměnu
v rámci záruky. Jestliže se ale jedná o případ, kdy je baterii
nutno pouze dobíjet častěji než na začátku, jedná se o běžné
opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Toto se týká ba-
terií koupených, u těch darovaných je nutno rozlišit, zda byly
napsány na paragon nebo ne. Pokud ano, pak se na ně záruka
vztahuje, pokud vám je prodejce pouze dal do ruky jako dárek,
pak na ně nebyla uzavřena kupní smlouva a záruka se na ně
nevztahuje, tudíž je nelze reklamovat.

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
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ INFORMUJE
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ZÁŘÍ – 1. 9. 2009 
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Základní škola – „Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP“ –
schválení
Sběrný dvůr odpadů – financování projektu
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 10) – Oprava chodníku před základní školou byla provedena
f. Přístavby Brno v dohodnutém termínu.

3.  Základní škola – přijetí dotace:
Zastupitelstvo projednalo „Smlouvu č. 08011473 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na akci „Re-
generace základní školy v Otnicích“. Dále projednalo „Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace“ ze státního rozpočtu (Fond soudržnosti
EU).
Dotace z Fondu činí 884 988,75 Kč, což je 5 % z celkových způ-
sobilých výdajů (17 699 755,- Kč). Dotace ze státního rozpočtu
(Fond soudržnosti EU) ve výši 15 044 808,75 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č. 08011473 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na akci „Re-
generace základní školy v Otnicích“ a souhlasí s přijetím dotace
dle „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Ministerstva životního
prostředí ČR evid. číslo 1152220583.

4.  Sběrný dvůr odpadů – podání žádosti o dotaci:
Obec ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Jižní Mo-
ravy připravuje podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného
dvora odpadů z Operačního programu Životní prostředí. Před-
pokládané náklady 11,5 mil. Kč. Zastupitelstvo projednalo způ-
sob spolufinancování projektu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo, že podíl obce na spolufinancování pro-
jektu, bude řešen z vlastních rozpočtových zdrojů.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny. 

14. 9. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Výbor ŽP – žádost p. Ondrové 
Schválení  faktur
Základní a Mateřská škola Otnice – výjimka z počtu žáků 
Volby do Parlamentu ČR
Czech POINT – smlouva s f. Netic
Smlouva s kapelou Miločanka – babské hody
Majetkové materiály
Nabídka na brožurku – Pexeso Otnice
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 3) Dotaci na zateplení Základní školy obec doposud neob-
držela.
Bod 4) Žádost o dotaci na sběrný dvůr odpadů – zastupitelstvo
projednalo návrh smlouvy o spolupráci s obcemi Lovčičky, Mi-
lešovce, Šaratice.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Lovčičky,
Milešovice a Šaratice.

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Zedníčkovi 368 – zaháj. řízení o odstr. stavby + do-
datečné st. povolení
b) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č. 148/09, zateplení školy      
c) Zd. + Ren. Lattenbergovi 474 – Kolaud. rozhodnutí
č. 150/2009, sklad nářadí
d) Ing. Heřmanský M. 264 – souhlas s opravou RD na poz.
č. 1185 

4.  Výbor životního prostředí – žádost:
a) H. Ondrová 57 – žádost o povolení odstranění smrku před RD  

5.  Faktury k proplacení:
a) Act Vyškov – Fa: 9010102, oprava sekačky na trávu 
b) DEA Brno – Fa: 1090330, autorský dozor na zateplení školy
c) KT Veselý Křižanovice – Fa: 22/2009, úprava kabelové tele-
vize 
d) Prostavby Brno – Fa: 20092071, chodník před ZŠ 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6.  Základní a Mateřská škola Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní a Mateřské školy Ot-
nice o schválení výjimky z počtu žáků na jednu třídu Mateřské
školy, a to 25 žáků. Dále projednalo žádost o výjimku v počtu
žáků 9. ročníku Základní školy, a to na 31 žáků. Výjimka se vzta-
huje ke školnímu roku 2009 – 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků jedné třídy Ma-
teřské školy na 25 žáků, a výjimku v počtu žáků 9. ročníku Zá-
kladní školy na 31 žáků. Výjimka je platná ve školním roce 2009
– 2010. 

7.  Respono Vyškov – sběr nebezpečného odpadu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o termínu sběru ne-
bezpečného odpadu v Otnicích. Sběr se uskuteční v sobotu 19. 9.
2009.

8.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
Na základě rozhodnutí Ústavního soudu se volby neuskuteční
v plánovaném termínu 9. a 10. října 2009. Nový termín voleb
není doposud znám. Veškeré provedené úkony k zajištění voleb
zůstávají v platnosti do rozhodnutí o novém termínu voleb.

9.  Czech POINT – výběrové řízení:
Zastupitelstvo projednalo nabídky na zajištění upgrade praco-
viště Czech POINT v návaznosti na datové schránky a obdrženou
dotaci. Nejlepší nabídku podala
firma Netic Brno.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek na upgrade pracoviště
Czech POINT.
1. NETic, spol. s r.o. Brno nab. cena 69 186,- Kč
2. UNITEC CS a.s.  Praha nab. cena 78 554,- Kč
3. R.S.C., spol. s r.o. Brno nab. cena 79 459,87,- Kč

10.  Smlouva s kapelou „Miločanka“:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s kapelou „Miločanka“
na zajištění hudební produkce při konání společenské akce „Bab-
ské hody“ dne 10. 10. 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s kapelou „Miločanka“ na za-
jištění hudební produkce při konání akce „Babské hody“ dne 10.
10. 2009

11.  Záměr výkupu pozemku p. č. 675/2:
V souvislosti se zajištěním přívodu vodovodního řadu k lokalitě
B10 pro výstavbu nových RD je nutné vykoupit pozemek

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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p. č. 675/2 o výměře 116 m2. U pozemku doposud není vyřešena
pozůstalost.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemku p. č. 675/2
o výměře 116 m2.

12.  Prodej pozemku p. č. 166/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. RIDLY s.r.o. Praha o odpro-
dej pozemku p. č. 166/2 o výměře 26 m2. Pozemek je zastavěn
hřištěm ve vlastnictví firmy.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 166/2 o výměře 26 m2,
firmě RIDLY s.r.o., Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ:
28524373, za cenu 55,- Kč/m2.

13.  Nabídka na vyhotovení Pexesa:
Zastupitelstvo projednalo nabídku na vyhotovení skládačky – pe-
xesa s fotografiemi obce. Při tisku 1 000 ks by byly náklady asi
21 Kč/kus.
Usnesení:
Zastupitelstvo nabídku odmítlo.
Připomínky, interpelace: Z parkoviště před radnicí odstranit
hrubé kameny. 

ŘÍJEN – 5. 10. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
JMK – odbor ŽP, firma Beton Brož 
JMK – dotace pro SDH
Schválení faktur
Základní a Mateřská škola Otnice – zřizovací listina 
Fin. příspěvek pro Město Slavkov u Brna
Nadace PARTNERSTVÍ – dotace na výsadbu
Respono Vyškov – dodatek smlouvy
Czech POINT – kupní smlouva s f. Netic Brno
CEZAVA – zvláštní finanční příspěvek
Majetkové materiály
Žádosti o pronájem obecního bytu
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr 

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod 3) Dotaci na zateplení Základní školy obec doposud neob-
držela.
Bod 4) Žádost o dotaci na sběrný dvůr odpadů byla podána na
SFŽP.

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) J. Jochmanová 10 – Usnesení č. 147/2009, zděný plot
b) L. Cápalová + Kulhánek 31 – změna termínu kontrolní pro-
hlídky      
c) Manželé Hudečkovi 203 – odstr. stavby + dodatečné povolení,
nástavba RD
d) A. Holoubek 166 – Rozhodnutí č. 53/2009, přístavba a ná-
stavba RD
e) Manželé Naďovi Újezd u B. – Územní souhlas na FV elekt-
rárnu
f) JANEPA Brno a.s. – zahájení řízení na skladovou halu      
g) Manželé Fojtů 529 – Územní souhlas č. 165/2009, zahradní
pergola 
h) Manželé Zedníčkovi 368 – Usnesení č. 154/09 a Rozhodnutí
č. 56/09, garáž
i) Manželé Bajerovi 49 – Územní rozhodnutí č. 162/2009, prodl.
vod. řadu 
j) D. Urbanová 43 – Usnesení č. 153/2009, zastavení příst. RD

4. Městský úřad Slavkov u B., odbor ŽP:
a) Obec Otnice – Rozhodnutí, kterým se schvaluje „Manipulační
řád“ MVN Žleb
b) Beton Brož 484 – zah. řízení o změně rozhodnutí, odběr pod-
zemních vod

5.  Městský úřad Slavkov u B., odbor dopravy:
Beton Brož 484 – povolení připojení sjezdu na silnici II/418

6.  Jihomoravský kraj, odbor ŽP:
Beton Brož 484 – Záměr rozšíření skladových ploch, rozšíření
parkování atd.

7.  Jihomoravský kraj, dotace pro SDH:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na přidělení dotace ve
výši 29 025,- Kč, pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných
hasičů. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  přijetí dotace od Jihomoravského kraje
na zabezpečení akceschopnosti  jednotky SDH ve výši 29 025,-
Kč.

8.  Faktury k proplacení:
a) Protisk Slavkov – Fa: 200909095, zpravodaj č.37 
b) J. Sokol Bošovice – Fa: 09259, tonery do kopírky
c) V. Vykoukal Vážany n/L. – Fa: 0552009, oprava veřejného
osvětlení 
d) Act Vyškov – Fa: 09010123, oprava sekaček na trávu 
e) NETic Brno – Fa: 290100925, upgrade pracoviště Czech
POINT
f) Respono Vyškov – Fa:329110240, svoz a odstranění TKO za
III.Q.2009 
g) Fontes Brno – Fa: 045–09, autorský dozor MVN Žleb
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu.

9.  Základní a Mateřská škola Otnice:
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnostech
Základní a Mateřské školy Otnice za rok 2007–2008.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh nové Zřizovací listiny  Zá-
kladní školy a Mateřské školy Otnice, příspěvkové organizace
obce.

10.  Výbor životního prostředí – žádost:
a) M. Neužil Chaloupky 220 – žádost o povolení odstranění
smrku před RD.  

11.  Smlouva o spolupráci s městem Slavkov u Brna:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o spolupráci mezi měs-
tem Slavkov u Brna a obcemi, které jsou spádové pod pověřený
úřad Slavkov. Předmětem smlouvy je sdružení finančních pro-
středků na zakoupení Alkotestu 7510 pro Policii ČR, obvodní
oddělení Slavkov u Brna. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ s městem Slav-
kov u Brna na sdružení prostředků a zakoupení Alkotestu 7510
pro Policii ČR Slavkov u Brna. Schvaluje také finanční příspěvek
městu Slavkov u Brna ve výši 2 352,- Kč. 

12.  Nadace PARTNERSTVÍ  – dotace na výsadbu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o obdržené dotaci na vý-
sadbu stromů v obci ve výši 12 tis. Kč od Nadace PERTNER-
STVÍ. Výsadba bude provedena k oddělení průmyslové zóny od
prostoru pro občanskou vybavenost. Výsadba bude proveden dne
18. 10. 2009. Odpovědné osoby p. Havelka P. a pan Muric P.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  přijetí dotace na výsadbu zeleně od Na-
dace PARTNERSTVÍ ve výši 12 tis. Kč. 

13.  Respono Vyškov – dodatek smlouvy:
Vzhledem k neutěšené situaci s likvidací papíru v obci byl dodán
ke hřbitovu ještě jeden kontejner na papír. Ve čtvrtletním cyklu
bude také do obce přistavován  kontejner na papír a proveden
svoz od občanů. 
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Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 89/Sep–papír s firmou Respono a.s. Vyškov.
Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1ke smlouvě č. 89/Sep–
papír s firmou Respono a.s. Vyškov

14.  Czech POINT – kupní smlouva s f. NETic:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy s f. NETic Brno
na upgrade pracoviště Czech POINT. Smlouva navazuje na vý-
sledek výběrového řízení. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. NETic Brno s.r.o. Mlýn-
ská 70 na upgrade pracoviště Czech POINT.

15.  Mimořádné příspěvky pro DSO CEZAVA:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dotace z Jihomoravského kraje,
které obdržel DSO CEZAVA.
a) Z DT6 bude obec čerpat dotaci ve výši 2 143,- Kč na pora-
denství.  
b) Z DT7 bude obec čerpat dotaci ve výši 16 072,- Kč na vyba-
vení vycházkových tras mobiliářem. K čerpané dotaci je nutné
přidat vlastní zdroje.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádný finanční příspěvek pro DSO
Cezava:
a) K dotačnímu titulu 6 z PRV JMK ve výši  12 857,- Kč
b) K dotačnímu titulu 7 z PRV JMK ve výši  29 371,- Kč

16.  Žádost p. Sisrové o odkoupení pozemku p. č. 395:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Sisrové Otnice 276, o od-
prodej pozemku p. č. 395 o výměře 340 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje  záměr prodeje pozemku p. č. 395
o výměře 340 m2.

17.  Žádost p. J. Borovičky o odprodej části pozemku
č. 277/32:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Borovičky Otnice 482 o od-
koupení části pozemku p. č.277/32. Jedná se o zbytky pozemků
za garážemi, na které navazuje pozemek žadatele. Zastupitelstvo
konstatovalo, že tyto pozemky jsou pro obec zbytné.
Usnesení:
Zastupitelstvo vyslovuje vůli prodat částice pozemku z p. č. 
277/32. Žadatel předloží návrh geometrického plánu na oddě-
lení pozemků, který bude projednán před schválení záměru 
prodeje.

18.  Žádost o pronájem obecního bytu:
Zastupitelstvo projednalo žádosti (4 ks) o pronájem obecního
bytu (garsoniery).
Usnesení:
1) Zastupitelstvo schvaluje pronájem volného bytu (garsoniery)
v podkroví domu č. p. 480 sl. Kristýně Kadlecové, Dědina 180
Otnice.
2) Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu (po jeho uvolnění)
v obecní bytovce č. p. 480 sl. Markétě Luňáčkové, Otnice 71.
3) Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu (po jeho uvolnění)
v obecní bytovce č. p.49 p. Pavlu Václavkovi, Otnice 464.
Žádost p. Miloše Šurýna byla zamítnuta.

19.  Žádost o výpůjčku Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu zahrádkářů
Místní organizace Otnice o výpůjčku Dělnického domu dne 18.
10. 2009 za účelem uspořádání divadelního představení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku Dělnického domu dne 18. 10.
2009 Českému svazu zahrádkářů Místní organizace Otnice.

19.  Žádost o výpůjčku Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku
Dělnického domu za účelem pořádání tanečních pro dospělé,
které budou probíhat každé pondělí od 12. 10. do 14. 12. 2009

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku Dělnického domu TJ Sokol
Otnice na pořádání tanečních pro dospělé.

20.  Změna termínů zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu termínů zasedání.
Změna platí do konce roku 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva takto:
29. 10. 2009 (čtvrtek) 8. 12. 2009 (úterý)
18. 11. 2009 (středa)  28. 12. 2009 (pondělí)
Připomínky, interpelace: Oprava el. rozvaděče v parku před ško-
lou – uvolněné cihly.
Sběr železného šrotu bude pořádat TJ Sokol asi v termínu 24. 10.
2009
Od 12. 10. budou po obci rozmístěny kontejnery na suť a další
domovní odpad.   

29. 10. 2009
1.  Program zasedání:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu zasedání
Kontrola minulého zápisu
Materiály Mě. úřadu Slavkov u Brna 
Schválení faktur
Výbor životního prostředí – žádosti občanů
Rozpočtové opatření (RO) č. 1/2009
Zmocnění starosty provádět RO
Odstoupení od smlouvy s f. VIVO CONNECTION
Základní a Mateřská škola Otnice – zřizovací listina 
Dotace z JMK na hasiče
E-ON, smlouva o zřízení věcného břemene
TKR – digitalizace programů ČT1 a ČT2
Žádost p. Michalkievicze, Otnice 89
Žádost na PÚ Vyškov o přidělení míst na VPP
Otnický SAD – žádost o finanční příspěvek
Územní plán obce – změna č. 1
Ostatní + došlá pošta
Diskuze, závěr

2.  Kontrola minulého zápisu:
Bod18) Smlouva na pronájem obecního bytu (garsoniery) byla se
sl. Kadlecovou podepsána.

3.  Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – zahájení st. řízení, sklad agrochemikálií
b) Rostěnice a.s. – rekonstrukce kotelny, závěrečná prohlídka      
c) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 47/2009, sklad kameniva
d) Beton Brož 484 – potvrzení o neexistenci stavby na pozemku
č. 1459  
e) HDP Trading 447 – zah. stav. řízení na skladovací ocelový
přístřešek
f) HDP Trading 447 – Územní souhlas č. 175/2009, fotovolta-
ická elektrárna     
g) Obec Šaratice – zahájení projednání návrhu zadání územního
plánu obce
h) Ing. Kelča F. Brno – Výzva ke zjednání nápravy, stav hosp.
stavení p. č. 54
i) Manželé Tichý 223 – Kontrolní prohlídka, využití domu
č. p. 60 
j) Obec Lovčičky – společné jednání o návrhu změny č.1 územ-
ního plánu obce

4.  Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – kolaudační souhlas na zatrubnění vodoteče
b) Beton Brož 484 – Rozhodnutí, kterým se mění odběr pod-
zemních vod
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5.  Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2129980279, svoz a likvidace elektro-
zařízení 
b) Respono Vyškov – Fa: 16299000230, svoz a likvidace nebez.
odpadu
c) RRA JM Brno – Fa: 2009043, zpracování žádosti o dotaci,
sběrný dvůr 
d) Prima Otnice – Fa: 910102837, dlažba + obrubníky 
e) A. Petláková Milešovice – Fa: 1/09, výsadba zeleně za Stráž-
kou 
f) A. Petláková Milešovice – Fa: 2/09, výsadba zeleně za Stráž-
kou
g) A. Petláková Milešovice – Fa: 3/09, výsadba zeleně za Stráž-
kou
h) M. Petlák Milešovice – Fa:4/09, výsadba zeleně II. etapa
u HDP
i) Elcan Brno – Fa: 900125, oprava veřejného osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5, zápisu.  

6.  Výbor životního prostředí – žádost:
a) J. Haluza 90 – žádost o povolení odstranění 2 ks smrků před
RD.  
b) Manželé Veselí 34 – žádost o povolení pokácení ořešáku před
RD

7.  Rozpočtové opatření č. 1/2009:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2009.
Navyšují se příjmy i výdaje o 16 686 200,- Kč.
Příjmy: 16 215 400,-  Kč Výdaje: 16 686 200,- Kč
Financování: 470 800,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  rozpočtové opatření č. 1/2009.

8.  Rozpočtové úpravy – zmocnění starosty:
Zastupitelstvo projednalo návrh na zmocnění starosty provádět
rozpočtová opatření do 31. 12. 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu prováděním veškerých rozpoč-
tových  opatření do 31.12.2009. Ukládá starostovi předložit pro-
vedená rozpočtová opatření zastupitelstvu ke schválení.

9.  VIVO Connection – odstoupení od smlouvy:
Obec dne 21. 5. 2008 podepsala s f. VIVO CONNECTION spol.
s.r.o. Šlapanice smlouvu o poskytování telekomunikačních slu-
žeb (připojení do sítě internet) v obci prostřednictvím rozvodů
kabelové televize. K dnešnímu dni, i přes zaslané výzvy, však
nebylo uskutečněno jediné připojení. Starosta doporučil zastu-
pitelstvu od této smlouvy odstoupit.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje text dopisu, kterým obec oznamuje výše
uvedené firmě, že od uzavřené smlouvy odstupuje.

10.  Zřizovací listina základní školy:
Zastupitelstvo projednalo návrh textu nové zřizovací listiny Zá-
kladní školy a Mateřské školy Otnice, okres Vyškov. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Zřizovací listinu“ Základní a Mateřské
školy, Otnice, okres Vyškov, s účinností od 1. 11. 2009.

11.  Dotace od JMK pro Sbor dobrovolných hasičů:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Jihomoravským kra-
jem na neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč pro Sbor dobro-
volných hasičů Otnice.
Podmínkou přijaté dotace je podíl vlastních investice v min. výši
30 %.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 200 tis. Kč od Ji-
homoravského kraje na opravu požární techniky. 

12.  E-ON Distribuce – věcné břemeno:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení práva odpo-

vídajícího věcnému břemenu na akci „Otnice přípojka NN Ší-
rová“ mezi obcí a firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějo-
vice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni“ na akci „Otnice přípojka NN Šírová“

13.  Kabelová televize – digitalizace ČT1 a ČT2:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Veselý Křižanovice –
správce kabelové televize, a rozhodlo zadat uvedené firmě
úpravu programů ČT1 a ČT2 v souvislosti s jejich přechodem na
digitální vysílání. 
Předpokládané náklady 44 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat úpravu kabelové televize, tj.
změnu analogového příjmu, na digitální u programů ČT1 a ČT2
firmě Kabelová televize Veselý Křižanovice.

14.  Respono – sdělení o ceně na rok 2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení f. Respono a.s. Vyškov,
že cena za poskytované služby se v roce 2010 nemění a zůstává
na cenové úrovni roku 2009.  

15.  Žádost p. Michalkiewicze:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. R. Michalkiewicze Cha-
loupky 89 o souhlas obce k umístění jímky na vyvážení do
obecní parcely č. 687.
Usnesení:
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s umístěním jímky na vyvážení
do obecní parcely č. 687 před RD p. R. Michalkiewicze, Otnice
89.

16.  Žádost obce o přidělení míst na VPP:
Zastupitelstvo se zabývalo zajištěním úklidu obce a údržby
v zimních měsících. Výkon VPP ukončilo k 31. 10. 09 celkem pět
pracovníků. Rozhodlo požádat Pracovní úřad Vyškov o přidělení
3 míst na VPP
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o přidělení 3 míst na
VPP.

17.  Otnický SAD – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek pro o.s. Ot-
nický SAD ve výši 5 000,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro občanské sdru-
žení Otnický SAD ve výši 5 000 Kč.

18.  Územní plán obce – změna č. 1:
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem změn územního plánu obce
Otnice. Schválený návrh změn bude předložen Ing. arch. Sohrovi
ke zpracování „ZADÁNÍ“ změny ÚP obce. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu v těchto bo-
dech:
– Rozšíření průmyslové zóny směrem k Újezdu u Brna a změnu
trasy komunikace k průmyslové zóně.
– Úprava plochy (pásu) zeleně mezi f. HDP Trading a plochou
určenou k občanskému využití.   
– Rozšíření průmyslové plochy V2 a její propojení s V4.
– Návrh ploch pro umístění fotovoltaických elektráren.
– Pozemek p. č. 395 začlenit z Bo do Pz (zeleň).   

19.  Nabídka od f. E-ON:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. E-ON ČR ke smluvnímu
stanovení pevné ceny (1 280,- Kč/MWh + DPH) v roce 2011 na
dodávku elektřiny pro veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo nabídku odmítlo.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny.
Český rozhlas Brno natáčel v základní a mateřské škole relaci
„Moravská rodina“. Pořad by měl být uveden v rozhlasovém vy-
sílání v pátek 27. 11. 2009.
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Je předvánoční čas - čas pohody, klidu a rodinných roz-
jímání. Celý rok jsme po panu starostovi chtěli, aby pře-
mýšlel nad tím, co jej trápí, co mu dělá největší starosti.
Nutili jej tak i v dobách, kdy o těchto věcech nechtěl
vůbec přemýšlet, aby si sedl k počítači a napsal o těchto
záležitostech stranu textu.

Tentokrát uděláme výjimku a zeptáme se pana starosty
jen na věci příjemné a dáme jeho ustarané duši vánoční
klid.

Pane starosto, co se v naší obci nejvíce povedlo a nej-
lépe vyšlo, na co rád vzpomínáte?

Vzpomínám na rok 1994, kdy jsem byl poprvé zvolen
starostou obce. Ing. František Hložek, můj předchůdce,
mně podal svazek klíčů se slovy „Tak teď je to na Tobě,
starej se, konečně si odpočinu“.

Co se nejvíce povedlo? Těch věcí je více, snad vybu-
dování sportovního areálu. Spolu s opravenou školou
velmi dobře reprezentuje naši obec.

Velkou radost mám i s úrovní společenského života
spolků a organizací.

Těší mě i úcta občanů k sakrálním pa-
mátkám a vztahu ke svým zesnulým, kde
důkazem je udržovaný hřbitov.   

Také mě potěšilo, že naši noví spoluob-
čané z ulice Pod Vodárnou se plně zapojili
do společenského života a já doufám, že se
jim v Otnicích líbí.  

Co Vám udělalo největší radost?
Dokončení rybníka pod Poltňou a nová

výsadba zeleně. 

Co byste rád, aby se vydařilo v příštím
roce?

Zajistit finance na rekonstrukci středu
obce. Bohužel jsme neuspěli v žádosti
o dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu. Prostor okolo radnice kazí dojem z jinak velmi
pěkné a upravené obce. Nezbývá, než doufat, že se podaří
peníze zajistit. 

Jak budete trávit vánoční svátky a nový rok? Budete
je trávit doma nebo se chystáte vyjet někam do hor za
sněhem a zimními radovánkami?

Vánoční svátky trávím výhradně doma v rodinném
kruhu. Nový rok ještě nevím, pravděpodobně také doma,

nebo u dcery v Lovčičkách. Na hory, a to
do Krkonoš, jezdíme s vnoučaty až v jar-
ních prázdninách. 

Co byste rád řekl našim občanům, co se
nevešlo do minulých čísel zpravodaje?

V naší velmi pěkné obci se podle mě žije
dobře. Občané se starají o své domy, udr-
žují přilehlé veřejné prostory. Mají zájem
o dění v obci a spolupodílí se na jejím
chodu.

Do zastupitelstva obce volí pracovité, od-
povědné zástupce. I proto si velmi vážím
jejich důvěry, podpory a chtěl bych jim za
to touto cestou poděkovat.   

Za redakční radu Otnického zpravodaje
děkuji za milý rozhovor. 

Zdeňka Křivánková

Vánoční a novoroční přání
Všem přeji požehnané vánoční svátky, klid, po-

hodu a radost v duši. Aby se každému splnila
přání a tužby, třeba i ta tajná. U vánočního stro-
mečku rozzářené dětské oči. Do nového roku pak
hlavně pevné zdraví, a abychom se dokázali ra-
dovat i z maličkostí.

Pavel Prokop, starosta

• • STAROSTOVY RADOSTI • •

Rybník pod Poltňou
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Náš předvánoční čas
Opět se přiblížil čas Vánoc a také já

bych se prostřednictvím tohoto obecního
časopisu s vámi rád rozdělil o krátký pří-
běh. Už podle názvu „Advent bez
Vánoc“ nám napovídá, co bychom si ne-
přáli a co spíše napovídá naše srdce. 

Advent bez Vánoc
Jedna osoba měla živý sen: Kristus jí

slíbil, že ji zítra navštíví. Vstala tedy brzy
ráno, natěšená uklidila, napekla a pro-
střela stůl. Konečně se ozval zvonek.

V rychlosti otevřela: dívka nabízela
bílou pastelku za příspěvek na slepce.
„Dnes mi dejte pokoj, holka, čekám
zvláštní návštěvu, přijďte jindy!“ A
bouchla dveřmi. Před polednem ji opět

domovní zvonek zvednul ze židle. Naše
osoba chvatně otevřela, leč zase zkla-
mání: sousedka prosila o trochu majo-
ránky. „Na takové hlouposti dnes nemám
čas! Víte vy vůbec, jakou návštěvu já
čekám?“ Sousedka se až ulekla, jak silně
zapadly dveře. Konečně odpoledne se
ozvalo slabounké zaklepání. Ano, řekla
si ta osoba, Pán Ježíš o sobě říkal, že je
tichý, to už bude určitě on! Zeširoka ote-
vřela s milým úsměvem, který ji ztuhnul
ve tváři: na prahu stál hošík s prosbou,
aby mohl na zahradu, kam mu vlétl při
hře míč. „Darebáku, na lumpárny máš
dost času, že? Jak si to dovoluješ obtě-
žovat nevhod?“ Chlapeček oněměl, vy-
hrkly mu slzy a rychle odběhl. Naše
osoba čekala dál, až do pozdního večera,

leč marně. Když před půlnocí usnula,
ukázal se jí ve snu Kristus a řekl: „Tři-
krát jsem tě dnes navštívil a třikrát jsi
mne vyhodila!“

Jako jsou někdy vtipy beze slov, ani
tento příběh slova nepotřebuje, je dobře,
že jádro má sám v sobě.

Přeji nám všem požehnané svátky vá-
noční, radostné setkání při nich a k tomu
tato pozvánka:
Štědrý den Bošovice 20.00

Otnice 22.00
Boži hod vánoční Bošovice  8.00

Otnice  9.30
Lovčičky 11.00

Svatý Štěpán Bošovice 8.00
Otnice 9.30
Milešovice  11.00

Svatá rodina – 27. 12. – neděle
Bošovice  8.00
Otnice  9.30
Lovčičky   11.00

Svatý Silvestr – 31. 12. – čtvrtek
Bošovice  16.00
Otnice  17.00

Nový rok – 1. 1. 2010 – pátek
Bošovice  8.00
Otnice  9.30
Lovčičky  11.00

Pavel Buchta, farář

Neodvratně se přiblížil konec roku 
a s ním i sčítání všeho pro i proti. 

Říkáme tomu bilancování. 
Tak tedy začínám tím největším obecním úkolem, kterým byla

generální oprava školy (okna, fasáda). Úkol byl splněn a dnes
nám škola svítí krásně oranžovou fasádou. Ti, kteří na rekon-
strukci pracovali, zanechali na škole velký kus práce. Proto
velké poděkování patří jim. 

Dalším velkým úkolem byl rybník pod Poltňou. Díky dešti-
vému počasí byl naplněn vodou. Jeho hladina
jako veliké oko s labutěmi jistě v každé roční
době bude lákat ke krásným procházkám. Dnes
již k oběma rybníkům, tedy i k tomu na Sadkově.
A budou? Ať se dnes vydám větrolamy, k pa-
mátníku u vodojemu, či cestou nad hájkem Drah
i kolem rušné silnice, všude plno pet lahví, obalů
i nedopalků z cigaret. Ba i hromady všeho, co
by nesvědčilo našemu domečku, mohu zde nalé-
zat. Nehledám, ale bije to do očí a přírodě
především nesvědčí. Co se to s námi děje? Co
kdybychom zpytovali svědomí a žádné takové
jednání nepřipustili! 

Jsou mezi námi takoví, kteří pro potěšení jiných věnují
spoustu svého volného času. Například takové hody – kolem je
mnoho práce. Nebo náš SAD. Těší tvůrce, ale především ty, pro
které je určen. Zkusme se zamyslet. Obecní zastupitelé také
ztrácí nemálo času nad tím, aby pro občany, tedy i pro obec,

zpracovali plány pro její vylepšení. Zatím okolí obecního úřadu
vypadá neutěšeně. Na jeho úpravu plány sice jsou, ale peníze
chybí a nebudou. Co kdybychom navrhli jeho částečnou úpravu
svépomocí? Úprava okolí školy a celá výsadba zeleně je dílem
učitelů, žáků i rodičů dětí. Stejně tak dokončení mateřské školy
i parčík u sv. Jana Nepomuckého. 

Pochvalu si zaslouží ti občané, kteří před svými domy pečují
o prostory, byť jsou obecní. Proto vyhazovat vše, co nám doma
překáží v tichosti do okolí obce, je zlořád, který je třeba opus-

tit. Děti by si pak rozmyslely, zda papír od svačiny či sladkosti
vyhodí do křoví, za sebe anebo jen tak na chodník. Odpadkové
koše jsou umístěny všude. Nechtějme, aby po nás někdo uklízel.
Věřte, bude se nám lépe dýchat a hrdost na svoji obec by byla
na místě.   Kaloudová Ludmila

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Oznamujeme, že každý pátek
v 19.00 hod probíhá zkouška

chrámového sboru.

Rybník na Sadkově

Sčítání
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY v k. ú. Otnice
Vážení vlastníci pozemků, naše obec již několikrát žádala Okresní pozemkový úřad

ve Vyškově o zahájení pozemkových úprav v k. ú. Otnice. Bohužel jsme stále od-
souváni na pozdější termíny. Další zákonnou cestou je, když o pozemkové úpravy
požádá nejméně 51 % vlastníků nemovitostí. V tom případě Pozemkový úřad musí za-
hájit pozemkové úpravy. Proto volíme tuto cestu a oslovujeme vlastníky pozemků
k podpisu žádosti o zahájení pozemkových úprav.

Co jsou pozemkové úpravy? 
V rámci pozemkových úprav se také řeší majetkové uspořádání, prostorové umís-

tění staveb a jiných opatření potřebných ke zpřístupnění pozemků, ochrana a zúrod-
nění půdního fondu, ochrana životního prostředí, zvelebení krajiny a zvýšení její
ekologické stability a stanovuje způsob využití území v obvodu pozemkových úprav.
Pozemkový úřad zadá provedení odborné firmě. Konečnou verzi schvaluje Minister-
stvo zemědělství. Práva majitelů pozemků hájí zvolený sbor zástupců vlastníků. Celý
projekt je projednáván v souladu s podmínkami vyhlášky č.545/2002 Sb., ve znění vy-
hlášky č. 122/2007 Sb. Majitelům, jejichž pobyt není znám, je ustanoven opatrovník.

Dovolím si požádat i touto cestou vlastníky pozemků o podporu žádosti obce a udě-
lení souhlasu k zahájení pozemkových úprav. Pavel Prokop starosta

UPOZORNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství ČR upozor-

ňuje všechny chovatele hospodářských
zvířat, jejichž hospodářství je evidováno
v úřední evidenci zvířat, na novou po-
vinnost ohlásit umístění objektu vy-
užívaného k chovu zvířat. Ohlášení se
provádí osobně nejpozději do 29. 12.
2009. Nesplněním povinnosti se chovatel
vystavuje nebezpečí uložení pokuty do
výše 10 000 Kč. Více informací najdete
na vývěsce obecního úřadu.

BUĎTE OBEZŘETNÍ
v naší obci i okolních obcích se roz-
mohlo vykrádání benzínu z nádrží osob-
ních automobilů. Proto věnujte více
pozornosti podezřelému pohybu u za-
parkovaných vozidel. V případě pode-
zření volejte policii nebo starostu obce.
Pro identifikaci pachatelů je nejdůleži-
tější si zapa-
matovat SPZ
vozidla, kte-
rým odjíždějí.

UPOZORNĚNÍ PRO NEUKÁZNĚNÉ ŘIDIČE
Vzhledem k neustávajícím stížnostem ze strany občanů upozorňujeme majitele, ři-

diče osobních automobilů, že chodníky slouží především k bezpečnému pohybu
chodců při frekventované silnici. Najíždění a parkování na chodníky dlažbu ničí. Ři-
diči parkující na chodnících porušují vyhlášku a vystavují se finančnímu postihu.
Dále upozorňujeme občany, že jako nepovolené lze označit i užívání veřejného pro-
stranství k odstavení, demontáži a opravám starších vozidel apod.

HLEDÁ SE
Na hranici obcí Kobeřice u Brna a Bo-

šovice byl odcizen pamětní kámen.
Jedná se o kamennou pískovcovou desku
obdélníkového tvaru. Rozměry nad-
zemní části přibližně 38 x 31 x 14 cm.
Památka je z 18. století. Na přední stěně
desky je vyryt tento český nápis, připo-
mínající zabití myslivce pytláky:

JOANNES:
ORLITCKI:
BIL 1759 RO
KU DNE 5. DU
BNA BIL R.S.
OD R.M.K.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
DĚKUJEME

Dne 14. 11. 2009 se uskutečnila hu-
manitární sbírka ošacení. Diakonie
Broumov a Obecní úřad Otnice dě-
kuje všem občanům jak za přinesené
věci, tak za poskytnutí pomoci lidem
v krizových životních situacích for-
mou získání zaměstnání při třídění 
a úpravě těchto oděvů.

Vážení občané, v posledních něko-
lika měsících neustále upozorňujeme
na zákaz venčení psů v prostorách
parků a sportovního areálu. Nevíme,
jak to říct, ale již jsme vyčerpali
všechny dostupné možnosti, jak tuto
záležitost sdělit – každodenní hlášení,
upozornění v obecním zpravodaji, upo-
zornění na info kanálu.  

V poslední době se shromažďují stíž-
nosti na psí exkrementy i na místním
hřbitově. Několikrát jsme upozorňovali
návštěvníky místního hřbitova, aby za-
vírali na hřbitov branku a nedali tak

možnost potulným pejskům označit
takto hroby jejich blízkých. Návštěv-
níci hřbitova si stěžují i nadále, ale na
zavírání branky někteří neberou zřetel.
Čekáme na den, až se ráno probudíme,
a napadne nás další způsob, jakým
tento zákaz sdělit. 

Způsob, který zapříčiní, že konečně
tento zákaz nebude jen nějakými slovy,
které si denně broukáme do rozhlasu,
ale hlavně a KONEČNĚ obecním pra-
vidlem, které se naučíme dodržovat
i bez každodenního hlídání, sledování
a pokutování od policistů.

NEVÍME, JAK TO ŘÍCT…
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VÍTE, ŽE 50 použitých PET lahví stačí na výrobu nové fle-
ecové bundy? A víte, že baterie jsou nebezpečným odpadem,
který vybírají elektroprodejci bezplatně, stejně jako lékárny od
vás bezplatně přijmou nepoužité léky?

VÍTE, ŽE kdyby se všechny kelímky od jo-
gurtu, které se v ČR za jeden jediný rok spotře-
bují , položily vedle sebe, vznikla by řada dlouhá
74 900 km, což je téměř dvakrát kolem dokola
zeměkoule? Je lépe odvézt je na skládku nebo
z nich ještě něco dalšího vyrobit? Odpověď je
zřejmá.

VÍTE, ŽE recyklace skla není nijak omezená? Sklo se dá
znovu a znovu použít téměř
donekonečna… a že už z 3 kg
vytříděného skla se dá při ne-
zanedbatelné úspoře energie
vyrobit úplně nová sada 6 skle-
niček?

VÍTE, ŽE novinový papír
může být až z 80 % vyroben ze
starého papíru, který vytřídíte
do modrých kontejnerů? Nebo

že z jediného kilogramu starého papíru lze vyrobit celou kar-
tónovou krabici?

VÍTE, ŽE na Vysočině je 12 094 kontejnerů na tříděný
odpad? Jakpak by ne, když 92 % dotázaných obyvatel pokládá
třídění odpadu za moderní
a vskutku důležité. Nejste vy jed-
nou z těch posledních černých
vran?

VÍTE, ŽE zahodíte-li v přírodě
slupku od banánu, bude se rozklá-
dat po dobu 4 měsíců, zatímco filtr
z cigarety celých 15 let? Igelitové
tašce to potrvá 25 roků, PET lahvi
možná až 70 let a polystyren – ten
už z přírody nezmizí možná nikdy. Přitom vhodíte-li ho do žlu-
tého kontejneru, poslouží k výrobě speciálních cihel.

VÍTE, ŽE každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg od-
padů? Při počtu obyvatel ČR 10 403 136 lidí to představuje až
2 080 627,2 tun odpadu. Tříděním umožníte recyklaci více než
třetiny tohoto množství. Zdeňka Křivánková

E.ON VÁM PŘISPĚJE
NA DOMÁCNOST

Máte doma také žrouty
energie? Ne každý ví, kde
se mohou skrývat. Ne
každý je dokáže jedno-
značně rozpoznat. Mluvíme
o žroutech energie, tedy do-
mácích spotřebičích, které
utrácejí vaše peníze více,
než je nezbytně nutné pro pohodlný život
v moderní domácnosti.

Příspěvek až 3 000 Kč na energeticky
úsporné spotřebiče značky Whirlpool

Nabídka platí pouze pro zákazníky
E.ON a vztahuje se na vybrané energe-
ticky úsporné chladničky, mrazničky,
pračky, sušičky, myčky nádobí a vestavné
trouby, které si koupíte do 31. 12. 2009
v kterémkoli klasickém nebo interneto-
vém obchodě v ČR. 

Sleva až 15 % na ener-
geticky úsporné výrobky
v prodejnách Baumax

Nabídka se vztahuje na
vybrané výrobky dle aktu-
ální nabídky.

Nyní jsou pro zákazníky
E.ON cenově zvýhodněné výrobky pro
vytápění, ohřev vody a regulaci. Od 1. 11.
2009 máte možnost také využít akční na-
bídku úsporného osvětlení. Zajímá vás
jaké žrouty energie můžete mít doma
a kolik vás stojí?

Více na www.energieplus.cz

NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ!
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a sil-

ničního hospodářství se obrací na všechny držitele
řidičských průkazů, aby zodpovědně a v dostateč-
ném předstihu přistoupili k 3. a 4. etapě výměn ři-
dičských průkazů, vydaných od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000 – výměna nejpozději do konce
roku 2010, a vydaných od 1. ledna 2001 o 30. dubna
2004 – výměna nejpozději do konce roku 2013. 

Od 1. ledna 2014 již bude v České republice platný
pouze 1 typ řidičského průkazu, který byl vydán na
území České republiky. 

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést platný doklad totožnosti (OP nebo
CP), jeden kus fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku 
a lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15 – 20 dní. 

CO LZE VYROBIT Z PET LAHVÍ? VÍTE, ŽE…?
Z použitých PET lahví lze vyrábět oblečení, vlasce, výplně spacích pytlů, psí boudy,

i v každém autě je značné množství součástí z recyklátů ... ALE!! Má-li to mít smysl,
je třeba třídit pořádně: například není bezpodmínečně nutné vypláchnout kelímek od
jogurtu, než ho vhodíte do žlutého kontejneru, ale uděláte-li to, prospěje to všem,
kteří s ním přijdou dále do styku. 

PET lahve je třeba důkladně sešlápnout. Důvod je zřejmý z následujících řádků:
když na červnovém mezinárodním festivalu Pelhřimov – město rekordů dokázal tým
EKO-KOMU a Agentury Dobrý den za 15 minut se-
šlápnout a umístit do popelnice o objemu 110 litrů re-
kordní počet 138 dvoulitrových PET lahví, zkoumalo
se následně, kolik se do stejné nádoby vejde PET lahví
nesešlápnutých. Vešlo se jich tam pouhých 31. Tedy
více než 4x méně! A to v praxi znamená například i roz-
díl jedné nebo čtyř jízd svozového nákladního vozu.
Rozdíl je i v přeplněnosti – nepřeplněnosti kontejnerů.
Pamatujte na to!

MÁ TO SMYSL! TŘIĎTE ODPAD.

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve třídě Koťátek Mateřské školy v Otnicích se udál další za-

jímavý den, tentokrát Jablíčkový. Uskutečnil se v rámci pod-
tématu s názvem Podzim létu vládu vzal, pěkné barvy
namíchal. Děti nosily jablka všech barev a velikostí, ale
i ostatní věci a výrobky, které s jablky souvisejí. V rámci tvo-
řivého dopoledne vznikala nádherná papírová jablíčka. Domů
si všechny děti odnášely červíky vyrobené ze sušených jableč-
ných plátků, které do školky přinesla maminka Adélky Pavlo-
sové. Paní učitelky pak pomáhaly děvčatům i chlapcům
s výrobou dózy na křížaly či jiné potraviny. Na přinesené skle-
nice děti lepily barevné jablíčko, které samy namalovaly bar-
vami na sklo. Během dne si všichni zacvičili při říkadlech
a písničkách o jablíčkách, učili se tancovat mazurku. Maminky
napekly spoustu jablkových dobrot. Děti tak měly celý den
možnost vybrat si z opravdu pestré nabídky činností. Po obědě
nechyběla ovocná pohádka. Třídní učitelky Veroniky Škrhá-
kové jsem se zeptala: Co se dětem líbilo nejvíce?

„Nejvíce se dětem líbila hra na návštěvu jablíčkové galerie.
Při ní s paní průvodkyní navštívily koutek potravin, předmětů
denní potřeby, knih,výrobků dětí,výstavu jablek a jablíčkovou
cukrárnu, ve které oslavily narozeniny Terezky Jelínkové. Ja-
blečný dort od Terezčiny maminky byl tou nejlepší tečkou na

konec.“ Čím vás děti tento den překvapily? „Nikdy by mě
nenapadlo, že obrovský úspěch u dětí bude mít Atlas tržních
odrůd ovoce či mýdlo s jablkovou vůní. Překvapili mě i rodi-
čové, kteří vzali úkol přinést do školky něco jablečného k po-
dívaní, ochutnání či ovonění opravdu vážně a jejich nápaditost
byla úžasná. Jablíčkový den se vydařil právě díky přístupu ro-
dičů. Poděkování na nástěnce v šatně patřilo tentokrát opravdu
všem. Jsem přesvědčena, že děti si z mateřské školy tentokrát
odnesly skutečný prožitek dle rámcově vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.“

Nejen moje dcera odcházela ze školky plná dojmů a nadšení.
I u nás doma jsme pak v jablíčkovém dnu pokračovali. Okenní
parapet nám dodnes zdobí skleněná dózička a červík Pepík.
Poděkování náleží oběma učitelkám třídy Koťátek, které se na
nápadu, výběru činností a tvorbě programu podílely.  

Dagmar Kovaříková

20. ledna 2010 bude
zápis dětí do 1. třídy

Maminky s nejmladšími dětmi z Klubu Sluníčko při Občanském sdružení Otnický SAD-spolek aktivních dětí přichystaly pře-
kvapení pro starší kamarády. Dva měsíce nacvičovaly divadelní pohádku Jak zvířátka našla domov. Za hudby obecního rozhlasu
si to ve středu 21. října ráno vyšlapovaly do otnické mateřské školy. Tam již na malé herce netrpělivě čekali. Po nachystání re-
kvizit, kulis a převlečení do kostýmů (jevištní i kostymérskou práci vzládly maminky na výbornou) krátká pohádka dle scénáře
začala. Z rozzářených a usměvavých tváří všech zúčastněných lze vyčíst spokojenost. Premiéra nejmladších amatérských diva-
delníků v České republice se zdařila. Hlavní organizátorce Andree Malé a maminkám malých ochotníků patří poděkování za to,
že nápad nezůstal jen nápadem, ale byl proměněn v milý nevšední kulturní zážitek.

I. patro MŠ se proměnilo  v jeviště a hlediště



Od 1. října jsem byl na základě
konkurzního řízení vybrán na post ře-
ditele Základní a Mateřské školy
v Otnicích. Než vám nastíním své zá-
měry, chtěl bych nejprve za zaměst-
nance školy i obecního úřadu
poděkovat mé předchůdkyni, paní
Haně Krautové, která řídila otnic-
kou školu mnoho let. V posledních
letech vedla také školu mateřskou. 

Mnoho věcí se za působení paní ředitelky změnilo a posu-
nulo směrem kupředu. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Ot-
nicích došlo ke dvěma významným rekonstrukcím školního
objektu, školní jídelny a celé školní budovy základní školy. Paní
Krautová vybudovala tvůrčí tým zaměstnanců, kteří svou obě-
tavou prací pomáhají rozvoji vzdělání a slušného chování našich
žáků, ať už ve škole základní či mateřské. Těmi zaměstnanci
mám na mysli nejen pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ, ale
také zaměstnance ve školní kuchyni i správní zaměstnance. Po-
vedlo se navázat spolupráci s několika kulturními institucemi:
např. se Základní uměleckou školu ve Slavkově u Brna, hudební
školou pana Meluzína.

Vždy podporovala výchovné poradenství. Pomáhala a nabá-
dala učitele, aby byli nápomocni žákům, kteří byli znevýhod-
něni poruchami učení. Za působení paní ředitelky vznikl také
školní vzdělávací program Škola pro všechny. Podpora kari-
érového poradenství přispěla a nadále přispívá k snazšímu
uplatnění našich vycházejících žáků na trhu práce.

Určitě by bylo možné ve výčtu událostí, které proběhly za ve-
dení paní ředitelky, nadále pokračovat. To by nám, ale jedna
stránka tohoto zpravodaje nestačila. Paní Haně Krautové přeji
zdraví, radost z vnoučat a elán v další výchově a vzdělávání
žáků na postu paní učitelky německého jazyka a dějepisu. 

Předpokládám, že řada osob očekává, co se bude v souvislosti
se změnou ředitele měnit, kam budu chtít naši školku a školu
směřovat dále. Rozhodl jsem se svou vizi představit, aby i ve-
řejnost mohla posoudit správný směr dalšího vývoje školy. 

Prvním mým cílem bude zlepšit prezentaci školy na veřej-
nosti. Naše škola základní i mateřská uskutečňuje mnoho akti-
vit v rámci zájmového vzdělávání, ale veřejnost se o těchto
aktivitách často ani nedozví. Například rozhlas či regionální ti-
skoviny jsou k tomuto účelu velmi vhodné. Pokud prolistujete
poslední čísla Otnického zpravodaje, můžete sami posoudit, že
o škole a školce se dozvídáte daleko více, než tomu bylo dříve.
Aby i ve spádových obcích Lovčičky, Milešovice, Bošovice lidé
věděli, co všechno naše škola umí a nabízí, budeme i v jejich
periodikách otiskovat aktuální dění ze života školy. 

Dalším cíl je zlepšit komunikaci mezi školou a veřejností,
aby nedocházelo k nedorozuměním a nepochopením. Názor ve-
řejnosti a občanů nás velmi zajímá, je však třeba věci řešit bez
emocí a s chladnou hlavou. V opačném případě se většinou nic
nevyřeší. Pokud by měl někdo z občanů jakýkoli smysluplný
podnět, žádost, názor, či jen dotaz, může ho zaslat na e-mailo-
vou adresu školy: zs.otnice@bm.gin.cz či přímo na moji vlastní
e-mailovou adresu: zavrel.hynek@seznam.cz. Jakmile mi to čas
dovolí, odpovím, zda daná věc jde zrealizovat či nikoli a také
případné zdůvodnění. 

V současné době se již pracuje na aktualizaci a přehlednosti
internetových stránek školy, aby nejen rodiče byli dostatečně
informováni a našli na www.zs.otnice.indos.cz veškeré důležité
informace o škole a její činnosti. Na stránkách je detailně roz-

pracován školní řád, kde jsou shrnuty veškerá práva a povin-
nosti žáků školy a jejich zákonných zástupců. Ve školním vzdě-
lávacím programu základní školy můžete najít veškeré údaje
o počtu hodin v jednotlivých předmětech a ročnících, nabídku
zájmových útvarů, nabídku povinně-volitelných předmětů
a také projektovou činnost, která má velkou budoucnost. Při
práci na jednotlivých projektech se žáci učí spolupracovat, in-
formace samostatně získávat a vyhledávat. Je to příprava na bu-
doucí povolání, kde se předpokládá, že právě týmová práce
bude hybným motorem našeho hospodářství.

Pro lepší přehlednost jsem bodově zpracoval některé mé zá-
měry, které se budu snažit prosazovat v obou institucích. Aby
mé záměry bylo možné uskutečnit, neobejdu se bez spolupráce
celého pedagogického sboru, učitelů školy mateřské i základní.
Prozatím cítím jejich podporu a za mnohými z nich je vidět
velmi dobrá práce, včetně té, kterou dělají nad rámec svých po-
vinností. To dokazuje i nabídka zájmového vzdělávání a růz-
ných aktivit, které pro žáky připravují. 

Pro přehlednost jsem své některé záměry zestručnil do něko-
lika bodů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. školní vzdělávací program „Školička plná pohody, her

a zábavy“
2. angličtina a hudebně – dramatická produkce
3. projektová činnost dětí
4. plavání a herní sportovní aktivity
5. logopedická prevence
6. komunikace mezi ředitelstvím základní školy, vedoucí

učitelkou v MŠ a rodiči
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. čtenářská gramotnost
2. rozvoj partnerských vztahů mezi vedením školy, učiteli

a rodiči
3. projektové a terénní vyučování
4. maximální využití obou učeben informatiky a výpočetní

techniky před vyučováním, během polední přestávky před od-
poledním vyučováním i po skončení vyučování 

5. posílení výuky tělesné výchovy od 6. ročníku
6. kariérové poradenství u žáků v 8. a 9. ročníku
7. zájmové vzdělávání
8. zapojování žáků se specifickými poruchami učení do

běžných tříd
9. zkvalitnění výuky jednotlivých pedagogických pracov-

níků formou dalšího vzělávání a předávání zkušeností
Na závěr chci říci, že mám mnoho dalších myšlenek a ná-

padů, které směřují daleko do budoucnosti. Nejsem však ten
typ člověka, který něco slíbí, a pak danou skutečnost nesplní.
Jsem nyní v nové pozici, na novém postavení, které vyžaduje
určitý čas, než se seznámím s fungováním celé instituce, a proto
žádám o trpělivost. Přesto jsem se rozhodl některé mé myšlenky
představit, aby rodiče i veřejnost mohli sami posoudit, zda se
škola pod mým vedením vydá správným směrem. 

Důkazem toho bylo např. vystoupení našich žáků pěveckých
kroužků v pátek 27. 11. na vlnách Českého rozhlasu Brno. Také
výborné výsledky žáků v soutěžích a olympiádách jsou dobrým
startem do budoucnosti. 

Místní široká veřejnost i obecní zastupitelstvo mně určitě zná
jako člověka, za kterým je vidět kus dobré práce. Udělám vše,
co bude v mých silách, abych všechny dobré myšlenky a zá-
měry s naší školou uvedl do praxe a důvěru, kterou mi zastupi-
telstvo dalo, nezklamal. Hynek Zavřel
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Budoucnost Základní a Mateřské školy v Otnicích
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V úterý 29. září 2009 již po třetí v historii naší školy
proběhly Zátopkovy štafety. Smyslem této akce je neje-
nom uctít památku nejlepšího atleta a nejlepšího spor-
tovce minulého století Československa, ale také si
protáhnout svaly a předáváním štafetového kolíku i vzá-
jemným povzbuzováním utužit třídní kolektivy.

Hned ráno v 8:00 hod začal 1. stupeň. Nejprve změřili
síly žáci 5. A a 5. B, potom nastoupili prvňáčci a čtvr-
ťáci. Po nich štafetové kolíky převzali žáci 6. a 7. třídy.

Pak jsme běhání přerušili, protože se na hřiště dosta-
vili hosté s překvapením. A jaké to překvapení bylo?
Vnuk paní učitelky Březinové Radek Klein je velice
úspěšným juniorským reprezentantem České republiky
v páce. Spolu se svým kamarádem Matějem Svobodou,
také úspěšným prezentantem, přijeli našim žákům uká-
zat, co to vlastně závody v páce jsou, co je k jejich usku-
tečnění potřeba a jak třeba takový zápas a trénink vypadá.
Už jen stůl vzbuzoval pozornost žáků. Rozhodně nepři-

Zátopkovy štafety a ukázka závodů v páce • • •

pomínal žákovskou lavici, kterou děti tak
důvěrně znají. A pak už se ke slovu dostali
oba úspěšní závodníci. Radek Klein byl sice
trochu handicapován sádrou na noze, ale
bylo na něm vidět, že ani taková nepříjem-
nost ho nemůže rozhodit a neúnavně dětem
odpovídal na jejich dotazy, vysvětloval
a předváděl, jak se správně k zápasu posta-
vit a jak reagovat na soupeře. Děti se do-
zvěděly o pravidlech zápasů v páce a také
to, že délka zápasu může být určena nejen
momentem překvapení, ale i vyrovnaností
soupeřů. Může se stát, že zápas skončí za
několik málo sekund, jindy zase může trvat
několik i minut. Další novinkou pro některé
žáky bylo, že závodníci netrénují pouze
svaly na rukou, ale i na nohou, protože se
o nohy potřebují v zápase pořádně opřít. Sa-
mozřejmou součástí každého tréninku je
i pravidelné posilování v posilovně. Pak oba
aktéři vyzvali děti, aby si přišly zápas vy-
zkoušet. Zápasy mezi žáky by trvaly snad
až do večera, jak byly děti nadšené, ale my
jsme museli pokračovat v bězích. Vždyť nás
čekalo poslední soupeření mezi osmáky
a deváťáky. Opět se ukázalo, že mnozí žáci
osmých tříd naší školy nejsou příliš spor-
tovně založení, anebo že by se jim snad
běžet nechtělo? Pravdou je, že skončili
v celkovém pořadí tříd II. stupně na posled-
ním místě. Což znamená, že je porazili 
i šesťáci.

Nejrychlejší třídou pak byla třída 7. paní
učitelky Ivany Čermákové, na I. stupni se
vítěznou třídou stala třída 5. A paní učitelky
Dany Skalákové.

Drahomíra Floriánová
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VÝUKA PLAVÁNÍ PRO DĚTI
základní a mateřské školy

Každý rok škola zajišťuje dětem v mateřské škole a dětem
ve 2. a 3. ročníku základní školy výuku plavání ve vyškov-
ském Aquaparku za finanční spoluúčasti školy. Poněvadž je
plavecký kurz součástí povinné školní docházky, žákům ZŠ
jej hradí škola. Rodiče žáků si hradí pouze dopravu zvláštním
autobusem. Výuka plavání je nabízena i dětem z MŠ. Rodiče
těchto dětí hradí plavecký kurz i dopravu. 

Plavání probíhalo letos každé úterý od září do listopadu.
Děti se na plavání velmi těší, plavání přispívá k rozvoji zdraví
dětí, upevňuje třídní kolektiv a umožňuje získat základní pla-
vecké návyky. Kurz vedou odborné učitelky plavání z Vyš-
kova, naše paní učitelky dozorují. 

Mým cílem bude výuku plavání podporovat i nadále.
Nejen mě, ale i paní učitelky mrzela letošní vysoká nemoc-
nost dětí. A to se snažíme, aby děti s výukou začínaly již od
září, kdy je ještě počasí velmi pěkné. Ve fotografiích můžete
najít některé naše spokojené žáky při výuce plavání. Snad
těch spokojených dětí příští rok bude víc a těch „nachlaze-
ných“ méně. Hynek Zavřel

MALÁ KOPANÁ
Bučovice - 2. 10. 2009
Na turnaj v malé kopané jsme se všichni, já

i chlapci, velice těšili. Byla to první okrsková
akce v novém školním roce a my jsme si ji chtěli
pěkně užít. Chlapci si chtěli zahrát pěkný fotbal
a já chtěla mít radost z pěkného výkonu. 

Jenže ne vždy je „posvícení“ a tentokrát se
ukázalo naplno, že i když někdo umí hrát velmi
dobře fotbal a je šikovný na velkém hřišti, ještě
nemusí být stejně dobrý v malé kopané. 

Z mého pohledu chyběl našim vybraným hrá-
čům důraz na hřišti, lepší zpracování a pokrytí
míče a hlavně větší rychlost. Všichni soupeři po-
třebovali na jednotlivé fotbalové úkony daleko
míň času, jejich přihrávky byly přesnější
a pohyb po hřišti lepší. 

Mrzelo mne, že si náš brankář zapomněl bran-
kářské rukavice. Některá utkání hrál ve vypůj-
čených, jindy musel chytat bez rukavic, což mně přišlo při
razanci soupeřových střel jako docela riskantní.       

Zkrátka jsme si museli přiznat, že soupeři byli lepší a cel-
kové deváté místo odpovídá realitě. Kde hledat příčiny? Ně-
které už jsem popsala. Nemůžu říct, že by se chlapci nesnažili

a jednotlivá utkání vypustili nebo soupeře podcenili. Snažili
se, bojovali, ale tentokrát byli soupeři úspěšnější. 

Budeme všichni společně věřit a hlavně usilovně pracovat,
aby příště bylo líp.

Drahomíra Floriánová

Úspěšní stolní tenisté
V úterý 10. listopadu se konal ve vyškovské škole na Tyršově ulici okresní přebor starších žáků ve stolním tenisu. 
Z naší školy se turnaje zúčastnilo družstvo chlapců i děvčat z osmých tříd. Otnickou školu tak reprezentovali Jaroslav

Bubla, Michal Dufek, Michael Špunar, Michaela Marková a Nikola Jadrná. Všichni tito žáci byli vybráni na základě škol-
ního kola, které se uskutečnilo v místní tělocvičně. O postup do okresního kola soutěžilo 20 chlapců a děvčat.

Ve Vyškově se sešlo celkem 21 družstev – 12 skupin chlapců a 9 skupin děvčat, takže konkurence byla velká a naše děti
mezi tímto okresním výběrem zazářily. Svým nasazením chlapci vybojovali 3. místo a děvčata dokonce vyhrála a zajis-
tila si postup do krajského kola v Hodoníně. Přejme jim, aby se v krajském kole co nejlépe umístila. 

Iva Benušová
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Rozhovor s Radkem Johnem
25. listopadu nás navštívil publicista Radek John. Zeptaly

jsme se ho na pár otázek týkajících se jeho života i jeho lite-
rární, publicistické a scénáristické tvorby.

Jako novinář jste byl pověstný velmi odvážnými a pro ko-
munistickou dobu i nepřijatelnými články. Nebál jste se, že
si na vás komunisté nebo STB zasednou?

Je pravda, že mě STB vyšetřovala a zapsala si mě jako pro-
tisocialistický živel.

Sice jsem svými články některé lidi pobouřil, ale více lidem
se líbily.

Jaké jste měl dětství?
Můj tatínek byl profesorem na Karlově univerzitě a maminka

byla nakladatelka. Tatínek chtěl, abych šel na medicínu. Ale
když jsem viděl, jak moc se moje sestra na medicíně musela
učit, rozhodl jsem se pro jinou školu.

A vy jste už od dětství chtěl být spisovatelem?
Ano. Když jsem si přečetl Vinetoua, nelíbilo se mi, že Vine-

tou na konci zemře, a tak jsem vytrhl poslední stránky a konec
jsem si přepsal. Dokonce jsem začal psát i své povídky, ale ten-
krát nebyla žádná vysoká škola zaměřená na literaturu, proto
jsem vystudoval scenáristiku.

Prý jste několik let žil mezi narkomany?
Žil jsem mezi narkomany rok. Sbíral jsem náměty pro na-

psání knihy Memento. Do narkomanského doupěte mě dostal
můj bývalý spolužák z gymnázia, který v té době vařil nejlepší
pervitin v Praze.

Jak probíhal takový den v narkomanském doupěti?
Chodili tam už hodně závislí lidé. Nijak moc si mě nevší-

mali, a když jsem si chtěl s nimi ,,popovídat“, tak mi většina z
nich ani neodpovídala. Ten můj spolužák mi vlastně dělal ta-
kovou ,,ochranku.“

Nelákalo vás dát si také nějaké drogy?
No, rozhodně v tom feťáckém doupěti bych si určitě žádnou

drogu nedal. Ale jednou jsem drogu vyzkoušel a opravdu jsem
se cítil docela dobře. Ovšem když jsem si vzpomněl, jak do-
padli narkomani, které jsem poznal, radši jsem s drogami dál
nepokračoval.

Tenkrát se o drogách skoro vůbec nemluvilo. Jak tedy
byla vaše kniha Memento přijata?

O drogách se tehdy nesmělo mluvit vůbec. Nejdřív jsem na-
psal o drogách článek v časopisu Mladý svět a potom jsem
vydal knihu Memento. Na tu knihu se před obchody čekalo už
den před jejím vydáním. Byla přijata velmi dobře a za chvíli se
z ní stalo nedostatkové zboží.

Spousta lidí se mnou začalo vyjednávat, například jsem šel
kupovat pneumatiky a prodavač mi řekl, že mi prodá pět pneu-
matik, jen když mu prodám pět výtisků Mementa.

Je postava Michala (hlavní postava Mementa) opravdu
skutečná?

Michal byl vlastně ten můj spolužák z gymnázia, který vařil
pervitin. Celý jeho příběh byl pravdivý, jenom nezemřel tak,
jak je v knize popisováno, ale za pár let po vydání Mementa do
něj uhodil blesk. Dnes už jsou všichni, kteří vystupovali v Me-
mentu mrtví.

Jak dlouho jste pracoval v televizi Nova?
Pořad Na vlastní oči jsme točili 15 let.
Jaká reportáž z pořadu Na vlastní oči byla pro vás nej-

významnější?
Byla to reportáž o korupci v Čechách, kdy tajemník premi-

éra žádal o úplatky.

Jste i známý scénárista. Ke kterým filmům jste psal scé-
nář?

Sněženky a machři, Tankový prapor, Prachy dělaj člověka,
Proč?, Bony a klid a Sněženky a machři po 25 letech.

Děkujeme panu Johnovi za rozhovor.
Miroslava Stejskalová, Simona Navrátilová,

Svatoslava Slabotínská, 9. třída

Z natáčení do rozhlasu
Pokud jste si v pátek 27. listopadu naladili po poledni či

v podvečerních hodinách stanici Český rozhlas Brno - pořad
Moravská rodina, mohli jste se zaposlouchat do zpěvu našich
dětí z mateřské či základní školy.

Natáčení pěveckých vystoupení probíhalo již na konci října
v budově mateřské školy a v hudebně základní školy. Pan dra-
maturg Jaromír Ostrý působil velice příjemným dojmem,
a snad i proto byla tréma dětí minimální a natáčení probíhalo
v pohodové atmosféře. Děti v mateřské školce zazpívaly pís-
ničky My jsme malá koťátka a Jaro, léto, podzim, zima, také
zarecitovaly říkanku Vezmi žlutou tužku pod vedením paní uči-
telky Veroniky Škrhákové. Ve škole základní žáci secvičili
písničky Rozvíjej se poupátko a Pod našim okýnkem ve hře na
flétnu, kterou učí paní učitelka Dana Matyášová. Sbor mlad-
ších žáků pod vedením paní učitelky Kateřiny Korcové za-
zpíval píseň Muzikantská rodina. Sbor starších žáků pod
taktovkou zástupkyně ředitele Ivy Benušové zazpíval otnické
lidové písně Otnická dědina a Čí sú hode. Žáci 8. tříd Michal
Dufek a Kamila Ondrová zazpívali pěkný duet Voda živá
a Michal navíc profesionálně a bez trémy přidal s vlastním ky-
tarovým doprovodem píseň Nad stádem koní. Duety Kysuca,
Kysuca, Široký, hluboký a Teče voda, teče krásně zněly v podání
Terezy Pospíšilové a Michaely Turkové, žákyň 9. tříd. 

Dramaturg má výsostné právo vybrat sklad písní dle svého
výběru, a proto je zcela možné, že jste některou z uvedených
písní v rozhlase neslyšeli. (Uzávěrka zpravodaje byla před
tímto vystoupením - pozn. red.) Pan Ostrý však po skončení na-
hrávání velmi kladně hodnotil všechny pěvecké i hudební vý-
kony našich dětí. Velmi mne zajímalo, na které místo by
otnické vystoupení pan dramaturg zařadil. Bez váhání odpo-
věděl, že je nadšen a po krátkém zamyšlení řekl, že nejhůře na
2. místo ze všech dosud natočených pořadů, kterých byly již ur-
čitě desítky, možná i stovky a to je vysoké ocenění. Domnívám
se, že máme být na co pyšní.

Původně měli naši žáci vystupovat po 12. a 18. hodině, tak
nám to bylo při natáčení oznámeno a já jsem o tom následně in-
formoval rodiče žáků. Pouze den před vysíláním odpoledne
pan dramaturg z českého rozhlasu poslal e-mail, že trošku změ-
nil skladbu jednotlivých vystoupení a rozložil je do celého dne.
Nebyl už následně čas a prostor to rodičům oznámit. Proto si
rodičům dovolujeme nabídnout CD s nahrávkou jednotlivých
vystoupení dětí za nákupní cenu CD. Jakmile bude nahrávka
sestříhána, umožní škola rodičům nákup CD s nahrávkou vy-
stoupení našich žáků za cenu prázdného CD.

Děkuji za vstřícnost a pochopení rodičům těch dětí, které se
z důvodu nahrávání nemohly zúčastnit plaveckého výcviku.
Poděkování náleží všem vyučujícícm, kteří se na nácviku pě-
veckých vystoupení podíleli i všem dětem, které natáčení pro-
žívaly s nadšením a odhodláním.  Snažily se o nejlepší hudební
výkon. Věřím, že jste měli naladěno a tóny z vašeho rádia zněly
alespoň tak skvěle, jako v hudebně a ve školce při nahrávání.

Hynek Zavřel



17OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 38 - prosinec 2009

Velkou podzimní akcí našeho sdružení byla
již tradiční drakiáda. Za krásného slunného po-
časí a mírného vánku se sešlo 55 malých i vět-
ších dětí s rodiči a prarodiči. Statečně
a společnými silami se pokoušeli vznést do
výšin své papírové krasavce všech barev, tvarů
a velikostí. Všichni účastníci dostali zdravou
pochoutku - piráty, ti úspěšní pak drobné ceny
za vlastnoručně vyrobeného draka, za draka,
který vzlétl nejvýše a který létal nejdéle.

Zdravá pochoutka jako odměna za účast na
akci byla první, nikoli však poslední. Sdílíme
a podporujeme tak názor odborníků ve zdra-
votnictví o nezdravé výživě a přemíře konzu-
mace nevhodných potravin u většiny dětí.
I proto jsme se rozhodli na našich akcích roz-
dávat zdraví neohrožující sladké odměny místo
tradičních bonbonů, lízátek a oplatků. O tom
se přesvědčili i ti, jenž přišli měřit své hráčské
síly ve Dni plném her spolupořádaném Herním
klubem Mensy ČR. 

Poslední akcí na čerstvém vzduchu byl v lis-
topadu (také již tradiční) lampionový průvod.
Kuriozní je shodný počet dětských účastníků
jako na drakiádě-55.

1. listopadu jsme oslavili 3. výročí otevření
Centra volného času Otnický SAD Dnem ote-
vřených dveří. Každé úterý dopoledne v rámci
integrace docházejí do Sadu děti z Dětského
domova Lila se svou paní učitelkou. V centru
se dopoledne v pondělí až středu setkávají ma-
minky s nejmenšími dětmi. 

Právě na těchto setkáních se mísí nápady
s následnou realizací některých z nich:burza
sezónního oblečení a potřeb pro děti, divadélko
s batolaty a další. V Sadu se také domluvily tři
maminky na vedení cvičení rodičů s dětmi,
jenž probíhá každý čtvrtek pod záštitou TJ
Sokol Otnice v místní tělocvičně. Zdárně po-
kračuje angličtina pro děti, dokonce ve večer-
ních hodinách i pro maminky. Tvořivé dílničky
patří stále k nejnavštěvovanějším, velké oblibě
se těší jejich vedoucí Lenka Sloupová za asis-
tence Dagmar Rábové. Zájem o tvoření je
i mezi dospělými, a tak několik večerů se
v Sadu svítilo při výrobě šperků z fima, tvoření
z pedigu či výrobě adventní výzdoby. Jelikož
se nám nepodařilo zajistit pravidelný dozor ve
středu odpoledne, od ledna bude volné odpo-
ledne vždy pouze jednou v měsíci, za to však
s programem. Žáci se tak mohou těšit na tur-
naje např. v piškvorkách, šipkách či stolním
fotbálku.

Podařilo se nám zajistit odvoz všech pytlů
s vršky od PET lahví na recyklaci. Ve sběru
stále pokračujeme. Stejně tak i nadále sbíráme
tonery (viz. minulý zpravodaj). Finanční výtě-

žek za ně dostane Dětský domov Lila. Jihomoravský kraj je po Praze nej-
úspěšnější ve sběru a následném odevzdání tonerů, Lila tak zatím za tonery zí-
skala částku přesahující 15 tisíc korun. 

Děkuji všem, kteří činnost Občanského sdružení Otnický SAD podporují,
připravují a zajišťují pravidelný program, podílejí se na organizaci akcí. Bez
vás, nadšených dobrovolníků, by děti a mládež v Otnicích přicházely o spoustu
krásných chvil. Krásné Vánoce a na shledanou v novém roce.

Za Občanské sdružení Otnický SAD Dagmar Kovaříková

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Stále sbíráme prázdné tonery a víčka od PET lahví

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

V tvořivé pátky je v  SADU vždy plno

Takle děti ze Sluníčka zamávaly v SADU listopadu
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Otničtí občané si ozdobit domečky a jejich okolí opravdu umí, o čemž
svědčí nejen mnoho fotografií, které byly v rámci této soutěže pořízeny,
ale i slova pana starosty a pochvala paní Kaloudové v tomto i minulých
číslech Otnického zpravodaje. 

Pro letošní ročník nastala jedna změna, a tou je hodnocení květinových
krás v celku, to znamená, nerozlišovali jsme květinová okna a balkóny
zvlášť. Vítězové vzešli tři a ani tentokrát jsme nezapomněli na cenu poroty,
čili ocenění těm, kteří mívají krásné květinové výzdoby každoročně.

Ani letošní druhý ročník soutěže Rozkvetlé Otnice
nebyl v rozhodování o vítězích jednoduchý. Květi-
nové krásy všech barev kam se člověk jen podívá.

Cena poroty, B. Němcové č.p. 400

B. Němcové č.p. 400

Cena poroty, Dědina č.p. 272

Dědina č.p. 383

Milešovská č.p. 282

Milešovská č.p. 287

Rozkvetlé Otnice
❀❀ 2009  ❀❀
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Vítězi druhého ročníku soutěže
Rozkvetlé Otnice,

kterou každoročně pořádá
Občanské sdružení Otnický SAD,

se stávají:

Dům č.p. 184, ulice Dědina
Dům č.p. 450, ulice Za drahy
Dům č.p. 246, ulice Dědina

Všichni tito výherci získávají knihu
Dvouletky a letničky z nakladatelství
Computer Press. Tuto knihu si výherci
mohou vyzvednout v Centru volného
času Otnický SAD

Cenu poroty získávají:
Dům č.p. 400, ulice B. Němcové
Dům č.p. 272, ulice Dědina

Cenu poroty v podobě
knihy Plody našich i ci-
zokrajných rostlin z na-
kladatelství Grada si
mohou občané z těchto
domů vyzvednout opět
v Centru volného času Ot-
nický SAD.

Blahopřejeme všem oceněným. Samozřejmě
květinových výzdob bylo mnohem více, ale
místa ve zpravodaji je omezeně. 

A nyní se již kocháme výzdobami vánoč-
ními. Třeba někdy v budoucnu vypíšeme
novou soutěž Vánoční Otnice, kdo ví.

Těšíme se na další ročník soutěže Rozkvetlé
Otnice, na vaše nové nápady květinových vý-
zdob, květin nových jako takových. Ale to bude
až za dlouho. I když, ono to uteče zase jako
voda.

Dědina č.p. 184

Dědina č.p. 246

Za drahy č.p. 450
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OTNICE V ČESKÉ
KNIZE REKORDŮ
HNED DVAKRÁT

OTNICE – Devátý prosinec 2009, středa, ta-
kový naprosto obyčejný den v roce. Na první
pohled ničím zajímavý, ale na ten druhý pohled
již plný očekávání, nervozity, ale jistě a hlavně
dobré nálady.

Dopoledne zacinká zvoneček. Maminky
s dětmi z klubu Sluníčko, které docházejí
v úterý a ve středu do Centra volného času Ot-
nický SAD, odehrály pro děti z Dětského do-
mova LILA pohádku „Jak zvířátka našla
domov“. Pohádka byla krásná, však ji také se-
hrálo spolu s maminkami 11 dětí. A jelikož
průměrný věk dětí je 1 rok a 10 měsíců, zapsali
se malincí ochotníci pod dozorem pana Mar-
tina Jonáše z Agentury Dobrý den z Pelhři-
mova do České knihy rekordů jako nejmladší
ochotníci. Děti měly s tímto představením pre-
miéru v říjnu v mateřské školce.

Do odpolední 17. hodiny napětí ještě více
rostlo. Aby ne! Vždyť Otnice toužily po dalším
zápisu do České knihy rekordů. Občanské
sdružení Otnický SAD a výbor pro mládež, tě-
lovýchovu a rodinu totiž pořádal Andělskou
šou, na kterou bylo samozřejmě pozváno velké
množství dětí jak z Otnic, tak i z okolních obcí,
ale také opět Agentura Dobrý den z Pelhřimova
se zástupcem panem Martinem Jonášem. V 18
hodin započalo počítání všech andělů v děl-
nickém domě a za 10 minut poté stanul Martin
Jonáš na pódiu, aby oznámil, že s celkovým
počtem 86 andělů opět Otnice zazáří v České
knize rekordů. V tu chvíli nastala v dělnickém
domě vřava výskotu, radosti a tleskání.
A MÁME TO V KAPSE! 

Šou to byla překrásná. Dělnický dům byl
plný dětí i dospělých v překrásných kostý-
mech. Andělskou šou kromě zástupců Agen-
tury Dobrý den navštívil i štáb České televize,
který přímo z místa odvysílal živý vstup v Ji-
homoravském večerníku a brněnská televize
RTA. Podmínkou pro zápis do knihy rekordů
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byl bílý oděv, křídla a světlé vlasy a myslím,
že naprosto všichni andělíčci podmínky splnili.
Hrála svižná hudba, andělíčci poletovali po
sále, zpívali, tančili a usmívali se. Kolem nich
se blýskaly zlaté a stříbrné vlasy a odlesky kří-
del, neustále se rozsvěcovaly blesky fotoapa-
rátů. Dětem se na krku houpali stříbrní
andělíčci, z vršků od PET lahví stavěly hvězdy.
Zápis do České knihy rekordů přijeli podpořit
i andělíčci z Lovčiček a Bošovic, za což velmi
děkujeme a věříme, že vám tu pomoc budeme
moci někdy vrátit. 

A nakonec přišel do dělnického domu za
dětmi i Mikuláš s andělem, jejichž čert doma
jistě velmi křičel, protože na andělskou šou byl
čertům vstup zakázán. Rozdali všem hodným
dětem balíčky plné zdravých dobrot od břec-
lavské firmy RACIO a pražské firmy Rupa,
kterým ještě jednou velmi děkujeme. Organi-
zace tak velkolepé akce s širokou mediální
účastí včetně agendy s Agenturou Dobrý den,
zajištění mikulášské nadílky, účastnických an-
dílků a dalších nutností byla jistě časově ná-
ročná a na úkor rodinných záležitostí.

Troufám si říci, že největší poděkování, pot-
lesk a údiv bychom tak měli věnovat organizá-
torkám Lence Sloupové, Daně Sekaninové,
jenž pod vedením nápadité Dagmar Kovaří-
kové a za spolupráce dalších maminek všechno
zorganizovaly ke spokojenosti nás všech. Ma-
minky, bylo to opravdu skvělé. I já jsem si to
i přes veškeré starosti o focení a natáčení velmi
užila a přišla domů plná nových zážitků
a emocí. Nejraději bych zveřejnila všechny
fotky, ale je jich na 200 a bohužel by se sem
všechny nevešly. Přináším alespoň několik
z nich, výběr byl opravdu velmi, velmi těžký.

Zdeňka Křivánková
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OTNIČTÍ
CHOVATELÉ
Okresní výstava okrasného ptactva
v Otnicích ze dne 19. a 20. září 2009

Na výstavě bylo předvedeno celkem 181 růz-
ných okrasných ptáků – zejména rozely, korely,
papoušci, ara, alexandři, neofémy a žebřičky.
K zhlédnutí byli i zástupci dalších exotů –
želvy, hadi, leguáni a pavouci. Své miláčky po-
skytlo 15 chovatelů. 

Exempláře ohodnotili akreditovaní posuzo-
vatelé.

Výstava takové úrovně a rozsahu v Otnicích
už dlouho nebyla. Akce se líbila funkcionářům
Českého svazu chovatelů z Vyškova, i starosta
obce přidal slova chvály. 

Podle množství příchozích a jejich reakcí vý-
stava sklidila úspěch nejen u vystavovatelů, ale
i u návštěvníků. 

Hlavně děti byly nadšeny. Dalším zpestřením
byla i bohatá tombola, ze které si většina účast-
níků odnesla zajímavé dárky. Snad i tato akce
přiměje děti a mládež věnovat se tomuto krás-
nému koníčku.

Děkujeme všem organizátorům, sponzorům
a návštěvníkům za zdar této výstavy. Jste sr-
dečně zváni na další akce Českého svazu cho-
vatelů.

Za základní organizaci Otnice
Jaroslav Zehnal
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BABSKÉ HODY
Babské hody se letos konaly 10. října 2009.

Přes veškeré obavy z malé účasti stárek jsme se
radovaly ze 14 párů. Předání „Hodového práva“
před radnicí v 15 hodin se zúčastnilo velké
množství diváků. Za doprovodu kapely Milo-
čanka jsme prošly jen část obce, neboť nám po-
časí opět nepřálo. V dělnickém domě nám už nic
nebránilo z radosti hodového veselí. Jako každý
rok jsme zpívaly nové písně. Letošním hitem
hodů byla písnička „Ani já, ani ty…“, kterou
jsme se učily pár dní před začátkem hodů. Ne-
smíme opomnět na půlnoční „Trnky brnky“. Zá-
bava končila nad ránem. Otnické stárky
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Stolní tenis má v Otnicích dobré základy a dlouhodobě
patří k nejúspěšnějším oddílům v tomto krásném sportu
v okrese Vyškov. Věřím, že následující informace o vý-
sledcích doloží pravdivost úvodní smělé věty a přesvědčí
vás o kvalitní práci oddílu.

Nejdříve bych rád vyzvedl účast našich žákovských re-
prezentantů na všech soutěžích pořádaných okresním
svazem stolního tenisu v tomto roce. Jako jediný oddíl
v okrese jsme se zúčastnili všech turnajů. Pozitivní je, že
nezůstalo jen u účasti, ale že se ze všech akcí  žáci vra-
celi s medailovým umístěním.

Naše vynikající dvojice mladších žáků - Radim
Cupák a Honza Šebeček - společně vybojovala titul
okresní přeborník v soutěži dvojic. Krásné druhé a třetí
místo přivezli hoši z přeboru jednotlivců. O jejich kva-
litě svědčí i fakt, že patří v soutěži k úplně nejmladším,
a tudíž mohou hrát a kralovat okresu ještě další dva roky. 

Také dva starší žáci - Jaroslav Bubla mladší a Mi-
chael Špunar - dosahují ve své kategorii dobrých vý-
konů. Zcela suverénní v letošní sezoně žákovské ligy jsou
žáci z Drnovic. Naše družstvo je v konkurenci 10 druž-
stev na pěkném druhém místě. Druzí jsme také skon-
čili na okresním přeboru starších žáků v družstvech.
Největšího úspěchu v této kategorii dosáhl Míša Špunar,
jenž dokázal využít neúčast největších favoritů na okres-
ním přeboru jednotlivců a získal zaslouženě titul pře-
borník okresu. Jako trenér mládeže bych chtěl všechny
čtyři výše uvedené žáky pochválit za jejich přístup k tré-
ninku, poděkovat za předvedené výkony a vzornou re-
prezentaci obce. Je pro mě radost s nimi pracovat a vidět,
jak se zlepšují. Zároveň bych chtěl vyzvat další děti ve

věku od 8 do 10 let, aby přišly v pondělí do tělocvičny
a vyzkoušeli si zahrát ping pong. Možná objevíme další
talenty pro tento nádherný sport.

Nyní bych opustil mládežnickou část oddílu a přešel
k hodnocení seniorské kategorie. Náš oddíl reprezentují
celkem tři družstva dospělých. Všechna se můžou letos
pochlubit svými skvělými výkony. 

„A“ MUŽSTVO
Začněme u našeho výkladního „A“ mužstva. Toto

družstvo již třetí rok hraje krajskou soutěž
a patří, dle výkonnosti, k horní polovině ta-
bulky. Po odehrání prvních sedmi kol pod-
zimní části drží 5. místo, pouze s malou
ztrátou na vedoucí tým. Jejich výkony jsou
stabilně na vysoké úrovni a je skutečně záži-
tek sledovat jejich rychlost, postřeh a přesnost
v domácích soubojích. Současnou oporou
a jedničkou mužstva je Filip Horák. V těs-
ném závěsu za ním je náš obětavý předseda
TJ Sokol Otnice, vedoucí oddílu stolního te-
nisu a taktéž vedoucí oddílu tenisu, vše
v jedné osobě – Marek Šebeček. Družstvo
může být dobré jen když je tvořeno vyrovna-
nými hráči. Tuto skutečnost zajišťují a kvalitu
doplňují Antonín Šebeček a Mirek Vojáček.
Jsem přesvědčen, že již v letošní sezoně
budou v kraji atakovat nejvyšší mety a zod-
povědně se budou připravovat na brzké cel-

kové vítězství v krajské soutěži, snad již v příštím roce.
„B“ MUŽSTVO
Rezervu našemu nejlepšímu družstvu zdárně vytváří

„B“ mužstvo. A není to v žádném případě mužstvo ma-
lých ambicí a nějaké jen „béčko“. Již několik let patří
mezi špičku v okresním přeboru. V letošním roce jde
zodpovědně za svým cílem – zvítězit v okresním přeboru.
Po již odehraných devíti podzimních kolech mužstvo na-
bralo správný směr a všechna dosavadní utkání vyhrálo
a vede tabulku. Letošní výraznou oporou týmu je
Honza Kalouda. Ve srovnání s předcházejícími sezo-
nami se výrazně zlepšil Jaroslav Salajka mladší. Oba
tito mladí hráči mají velkou perspektivu výkonnostního
růstu a předpoklady hrát krajskou soutěž. Značnou deví-
zou družstva je i velká vyrovnanost hráčů. Zbývající dva,
již zkušení hráči, Jaroslav Bubla a Zdeněk Rafaj, také
neradi prohrávají a často získávají s kvalitními soupeři
rozhodující body, které jsou  nutné pro vítězství celého
týmu.

„C“ MUŽSTVO
Dobrý vstup do letošní soutěže má rovněž „C“ muž-

stvo. Po vlažné až rozpačité loňské sezoně má skvělé vý-
sledky a bez jediného zaváhání vede tabulku okresní
soutěže II. Dlouholetou oporou mužstva je Jaroslav
Salajka. Je obdivuhodné, co během necelého roku do-
kázal. Zvítězil v nelehkém souboji s vážnou nemocí

OKÉNKO DO ODDÍLU
STOLNÍHO TENISU

Michael Špunar, Radim Cupák, Jan Šebeček, Jaroslav Bubla ml.
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a poté se dobře připravil na předvádění dobré hry v tomto
rychlém sportu. Všichni mu přejeme, ať mu zdraví a elán
vydrží a ještě několik sezon drží prapor tohoto týmu.
Dvojku v mužstvu, se stabilními parametry, hraje
Pavel Kalouda. Tým doplňuje bratrská dvojice Mar-
tin a Pepa Heřmanští. Je potěšitelné, že po delší odmlce
začal hrát Tomáš Smetana a svými výbornými výkony
si výrazně říká o pevné místo v sestavě.

Na závěr okénka do otnického stolního tenisu bych
chtěl zmínit ještě několik zajímavostí. Nejdůležitější je

přátelská atmosféra v celém oddíle, kterou utužujeme na
pravidelných pozápasových soustředěních a rozborech
úspěchů, méně často neúspěchů, v Pohostinství u Marků.
Motivující pro všechny hráče je vzájemná podpora týmů
na mistrovských utkáních. Zodpovědný je přístup hráčů
k tréninku. Účast na trénincích je tak vysoká, že někteří
zkušení hráči raději nezabírají místo za stolem a nechá-
vají přednost mládí. Jsme dobrá parta a všichni hrajeme
stolní tenis pro radost a potěšení.  

Jaroslav Bubla

tvrtek Pátek
VOLNO VOLNO
CVI ENÍ RODI S D TMI, pí Rosendorfová, pí Rábová, pí Kosíková VOLNO
CVI ENÍ RODI S D TMI, pí Rosendorfová, pí Rábová, pí Kosíková VOLNO
FOTBAL P ÍPRAVKA, p. Pšenák, p. Polášek VOLNO
FOTBAL P ÍPRAVKA, p. Pšenák, p. Polášek VOLNO
STOLNÍ TENIS, p. Bubla STOLNÍ TENIS, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS, p. Bubla STOLNÍ TENIS, p. Šebe ek
AEROBIC, pí Bublová FLORBAL, p. Zední ek
VOLNO FLORBAL, p. Zední ek

Ned le
9.00 12.00 STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
VOLNO
VOLNO
VOLNO
FLORBAL, p. Vyvadil
FLORBAL, p. Vyvadil
VOLNO
VOLNO
VOLNO

Pond lí Úterý St eda
VOLNO VOLNO VOLNO
VOLNO FOTBAL P ÍPRAVKA, p. Pšenák, p. Polášek VOLNO
STOLNÍ TENIS, p. Bubla FOTBAL P ÍPRAVKA, p. Pšenák, p. Polášek VOLNO
STOLNÍ TENIS, p. Bubla FOTBAL P ÍPRAVKA, p. Pšenák, p. Polášek VOLNO
STOLNÍ TENIS, p. Bubla FOTBAL, p. Kašpa ík STOLNÍ TENIS, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS, p. Bubla FOTBAL, p. Kašpa ík STOLNÍ TENIS, p. Šebe ek
CVI ENÍ ŽENY, pí Holubová FOTBAL, p. Kašpa ík STOLNÍ TENIS, p. Šebe ek
VOLEJBAL ŽENY, pí Matoušková VOLNO VOLEJBAL MUŽI, p. Pšenák
VOLEJBAL ŽENY, pí Matoušková VOLNO VOLEJBAL MUŽI, p. Pšenák

15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00
17.00 17.30
17.30 18.00
18.00 19.00
19.00 20.00
20.00 21.00
21.00 22.00

Pro ostatní je stanovena ástka 20 K /hod.
Pro TJ Sokol ve využití t locvi ny zdarma.

15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00
17.00 17.30
17.30 18.00
18.00 19.00
19.00 20.00
20.00 21.00
21.00 22.00

15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00
17.00 17.30
17.30 18.00
18.00 19.00
19.00 20.00
20.00 21.00
21.00 22.00

Sobota
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
STOLNÍ TENIS SOUT ŽE, p. Šebe ek
VOLNO
VOLNO

Časový rozvrh tělocvičny

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi
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V ROCE 2009 TO V OTNICÍCH OPRAVDU ŽILO!
Vážení přátelé, 
když jsem kolegyním z Otnického zpravodaje při naší „zpra-

vodajské“ schůzce sdělila svůj záměr dát dohromady otnické
dění za celý rok 2009, jen pokývaly hlavou se slovy: „Budeme
ti moc fandit“. Fandily mně dostatečně … a POVEDLO SE.

A touto cestou mnohokrát děkuji za pomoc, dodané materi-
ály a strávený čas nad splněním mých požadavků následujícím
lidem, bez kterých by tato dlouhá škála akcí konaných v naší
obci otnické, nemohla nikdy vzniknout: Anna Lattenbergová,
Dana Sekaninová, Dagmar Kovaříková, Marek Šebeček, pan
Havelka, pan Ocásek, Karel Lattenberg, Josef Muric, Pavel Ka-
louda, Miloš Ondra, Lenka Sloupová, Zdeněk Procházka.

Ráda bych všem níže uvedeným organizacím, obecnímu
úřadu a dalším složkám poděkovala za jejich celoroční práci
v pořádání všech akcí. A věřte, že údaje v závorce by při ba-
revném zpravodaji byly psané zlatým písmem, protože si to
všichni, bez výjimky, zasloužíte. DĚKUJEME!

Přináším vám přehled všech kulturních, společenských
i sportovních akcí, akcí pro děti, činností podporujících zdravé
životní prostředí a okolní přírodu, jubileí, oslav, výstav a ostat-
ních akcí. Zdeňka Křivánková

LEDEN
9. 1. Kino: James Bond (obec Otnice)
10. 1. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Drno-

vice A (TJ Sokol Otnice)
10. 1. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Pohořelice B (TJ Sokol Otnice)
11. 1. VÁNOČNÍ KONCERT pro dětský domov LILA (obec

Otnice)
17. 1. MYSLIVECKÝ PLES (MS Hubert Otnice)
17. 1. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Slovan

Hodonín B (TJ Sokol Otnice)
17. 1. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Slatina B (TJ Sokol Otnice)
17. 1. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Hodonín B (TJ Sokol Otnice)
18. 1. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice - ČSAD

Hodonín D (TJ Sokol Otnice)
18. 1. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Bučo-

vice B (TJ Sokol Otnice)
20. 1. Beseda s p. Hanákem – výrobcem zdravotní obuv a s pí

Matyášovou – pedikúra nohou (otničtí zahrádkáři)

23. 1. Kino: Mamma Mia (obec Otnice)
24. 1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES Ať žijí duchové (Otnický

SAD)
25. 1. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Rou-

sínovec A (TJ Sokol Otnice)
31. 1. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (Obec Otnice)
31. 1. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Bošo-

vice A (TJ Sokol Otnice)

ÚNOR
7. 2. DISKOTÉKA
7. 2. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Hos-

těrádky A (TJ Sokol Otnice)
8. 2. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –

Ostrava A (TJ Sokol Otnice)
13. 2. Kino: Hlídač č. 47 (obec Otnice)
14. 2. TRADIČNÍ OSTATKOVÁ ZÁBAVA (TJ Sokol Otnice)

14. 2. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –
Rajhrad B (TJ Sokol Otnice)

14. 2. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –
Brno C (TJ Sokol Otnice)

14. 2. Okresní žákovská liga ((TJ Sokol Otnice, oddíl stolní
tenis)

14. 2. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – ČKD
Blansko B (TJ Sokol Otnice)

15. 2. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –
Olomouc A (TJ Sokol Otnice)

Ostatky

Ostatky

Vítání občánků
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15. 2. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Orel
Ivančice A (TJ Sokol Otnice)

15. 2. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Drno-
vice C (TJ Sokol Otnice)

22. 2. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Bučo-
vice A (TJ Sokol Otnice)

27. 2. Výroční členská schůze s volbami (otničtí zahrádkáři) 
27. 2. Kino: Sněženky a Machři (obec Otnice)
27. 2. Kino: Nebezpečný cíl (obec Otnice)
28. 2. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Ponětovice B (TJ Sokol Otnice)
Zabíjačka na hřišti (rodiče žáků kopané)

BŘEZEN
1. 3. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Orlo-

vice B (TJ Sokol Otnice)
6. 3. Kino: Madagaskar (obec Otnice)
7. 3. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Slaví-

kovice A (TJ Sokol Otnice)
7. 3. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Pohořelice C (TJ Sokol Otnice)
8. 3. Zájezd do loutkového divadla Radost, O pejskovi a ko-

čičce (Otnický SAD)
8. 3. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –

Kroměříž A (TJ Sokol Otnice)
11. 3. Den plný her (Otnický SAD)
12. – 14. 3. Burza dětského oblečení a sportovních potřeb (Ot-

nický SAD, Klub Sluníčko)
13. 3. Kino: Peklo s princeznou (obec Otnice)
14. 3. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Lanž-

hot A (TJ Sokol Otnice)
14. 3. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Moravská Slavia Brno  (TJ Sokol Otnice)
14. 3. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Olšany

A (TJ Sokol Otnice)
14. 3. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Brno D (TJ Sokol Otnice)
15. 3. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice –

Znojmo B (TJ Sokol Otnice)
21. 3. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Vele-

šovice B (TJ Sokol Otnice)
23. 3. Sběr papíru (obec Otnice)
24. 3. Beseda s pí Kohoutkovou – Rudolfovou – přírodní čín-

ská a tibetská medicína (otničtí zahrádkáři)
27. 3. Kino: Deník nymfomanky (obec Otnice)
28. 3. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Mikulov (TJ

Sokol Otnice)
28. 3. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Lov-

čičky A (TJ Sokol Otnice)
29. 3. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Tuřany

(TJ Sokol Otnice)
29. 3. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Mile-

šovice (TJ Sokol Otnice)
Jarní sběr železného šrotu (Sbor dobrovolných hasičů)
Odvoz stavební sutě a nepotřebného materiálu z do-
mácností (obec Otnice)

DUBEN
4. 4. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Něm-

čany A (TJ Sokol Otnice)
11. 4. Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

(obec Otnice)

11. 4. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Lovčičky
(TJ Sokol Otnice)

11. 4. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Blížkovice
(TJ Sokol Otnice)

12. 4. 10. výročí Sdružení otnických vinařů, košt vín (Sdru-
žení otnických vinařů)

12. 4. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Letonice (TJ
Sokol Otnice)

12. 4. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo – Moutnice (TJ
Sokol Otnice)

19. 4. Tenis: Otnice A – Otnice B (TJ Sokol Otnice)
25. 4. Zájezd členů a zájemců na výstavu „Flora Olomouc“

(otničtí zahrádkáři) 
25. 4. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Velešo-

vice (TJ Sokol Otnice)
25. 4. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo – Šlapanice B

(TJ Sokol Otnice)
26. 4. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Měnín (TJ

Sokol Otnice)
26. 4. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Velešovice (TJ

Sokol Otnice)
26. 4. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Neso-

vice B (TJ Sokol Otnice)
29. 4. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Rašovice (TJ

Sokol Otnice)
30. 4. ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD SE SVĚTLUŠKAMI

(Otnický SAD)

Čarodějnický průvod se světluškami

Košt vín s cibálovou muzikou
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KVĚTEN
2. 5. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Křiža-

novice (TJ Sokol Otnice)
3. 5. Tenis: Otnice A – CEMO Mokrá (TJ Sokol Otnice)
3. 5. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Vážany

B (TJ Sokol Otnice)
3. 5. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Vážany (TJ

Sokol Otnice)
9. 5. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Hostě-

radice (TJ Sokol Otnice)
9. a 10. 5.Jarní prodejní výstava květin (otničtí zahrádkáři)

10. 5. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Hrušovany
(TJ Sokol Otnice) 

10. 5. Tenis: Otnice B – Křenovice (TJ Sokol Otnice)
16. 5. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Nížko-

vice (TJ Sokol Otnice)
17. 5. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Slavkov

B (TJ Sokol Otnice)
17. 5. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Křižanovice

(TJ Sokol Otnice)
21. 5. Kolečkové odpoledne (Otnický SAD) 

23. 5. Dvouhodinovka aerobicu (TJ Sokol Otnice)
23. 5. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Višňové

(TJ Sokol Otnice)
24. 5. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Novosedly

(TJ Sokol Otnice)
30. 5. Humanitární sbírka (obec Otnice)
30. 5. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Křeno-

vice (TJ Sokol Otnice)

30. 5. Kopaná na otnickém hřišti: dorost Otnice – Tasovice (TJ
Sokol Otnice)

31. 5. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Úna-
nov (TJ Sokol Otnice)

31. 5. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Zbý-
šov B (TJ Sokol Otnice)

31. 5. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Hodějice (TJ
Sokol Otnice)

31. 5. Tenis: Otnice B – Velešovice B (TJ Sokol Otnice)

ČERVEN
3. 6. Křídové malování (Otnický SAD)

5. 6. DĚTSKÝ DEN (TJ Sokol Otnice)

OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 38 - prosinec 2009

Dětský den

Dětský den

Kolečkové odpoledne

Výstava květin
Křídové malování
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6. 6. Rybářské závody (otničtí rybáři)
7. 6. Tenis: Otnivce A – Křenovice (TJ Sokol Otnice)
10. 6. Otničtí hasiči: prověřovací cvičení zvláštního stupně
14. 6. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Křiža-

novice (TJ Sokol Otnice)
14. 6. Tenis: Otnice B – Vinohrady (TJ Sokol Otnice)
15. 6. Vyhlášen 2. ročník Rozkvetlé Otnice
17. 6. Rozloučení s předškoláky (obec Otnice)
20. 6. Otničtí hasiči: Taktické cvičení
20. a 21. 6. ALOISKÉ HODY (TJ Sokol Otnice)
25. 6. Kino: Příběh O Zoufálkovi (obec Otnice)
25. 6. Kino: Rychlí a zběsilí (obec Otnice)
26. 6. Kino: Pátek 13tého (obec Otnice)
27. 6. Kino: Válka nevěst (obec Otnice)
27. 6. TURNAJ ČTVEŘIC V NOHEJBALE 

(TJ Sokol Otnice)
28. 6. Kino: Marlen a já (obec Otnice)
28. 6. Tenis: Otnice B – Velešovice A (TJ Sokol Otnice)
29. 6. Kino: Muzikál ze střední 3 (obec Otnice)
30. 6. Kino: Proměny (obec Otnice)

ČERVENEC
11. 7. 2. SRAZ NAPLAVENIN (místní naplaveniny)

SRPEN 
1. 8. PŘED POTOKEM, ZA POTOKEM (TJ Sokol Otnice)
7. 8. Napouštění rybníka pod Poltňou (obec Otnice)
17. 8. Humanitární sbírka (obec Otnice)
22. 8. Taneční zábava pro členy a veřejnost POSEZENÍ POD

LÍPOU (otničtí zahrádkáři)
23. 8. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Křiža-

novice B (TJ Sokol Otnice)
23. 8. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Jaro-

slavice (TJ Sokol Otnice)
28. 8. Dvouhodinovka aerobicu (TJ Sokol Otnice)
29. 8. Tenisový turnaj čtyřher – OTNICE OPEN 2009 (TJ

Sokol Otnice)

29. 8. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Slavíko-
vice (TJ Sokol Otnice)

30. 8. Duchovní odpoledne (Farnost Otnice)
30. 8. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Křižanovice

(TJ Sokol Otnice)

Dokončena rekonstrukce Základní školy v Otnicích

ZÁŘÍ
3. 9. Sběr papíru (obec Otnice)
6. 9. Rytířské odpoledne (Rytíři země moravské)

6. 9. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Šaratice
(TJ Sokol Otnice)

6. 9. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Šaratice
B (TJ Sokol Otnice)

11. 9. Zájezd do Městského divadla v Brně, MOZART (Ot-
nický SAD)

13. 9. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Slavíkovice
(TJ Sokol Otnice)

17. – 19. 9. Burza ošacení a sportovních potřeb (Otnický SAD,
Klub Sluníčko)

19. a 20. 9. Výstava exotů (otničtí chovatelé)
19. 9. Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

(obec Otnice)
19. 9. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Hodě-

jice (TJ Sokol Otnice)
20. 9. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Vážany

B (TJ Sokol Otnice)
20. 9. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Měnín

(TJ Sokol Otnice)
23. 9. Výjezd otnických hasičů: požár v Holubicích
25. 9. Kino: Stáhni mě do pekla (obec Otnice)
26. 9. DRAKIÁDA (Otnický SAD)
27. 9. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Šaratice (TJ

Sokol Otnice)
28.9. Zájezd do Divadla Radost – O Honzovi a zakleté prin-

cezně (Otnický SAD)
Podzimní sběr železného šrotu (TJ Sokol Otnice)

Rytířské odpoledne

Rytířské odpoledne

Dvouhodinovka aerobiku
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ŘÍJEN
3. 10. Kopaná na otnickém hřišti: přípravka Otnice – Křeno-

vice (TJ Sokol Otnice)
3. 10. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Slav-

kov C (TJ Sokol Otnice)
4. 10. Zájezd do divadla v Boleradicích, hra Cikánský baron

(otničtí zahrádkáři)
4. 10. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Rajhrad A (TJ Sokol Otnice)
4. 10. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Vele-

šovice B (TJ Sokol Otnice)
4. 10. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo  Otnice – Ko-

beřice B (TJ Sokol Otnice)
4. 10. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Za-

stávka (TJ Sokol Otnice)
10. 10. BABSKÉ HODY (TJ Sokol Otnice)
10. 10. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Ho-

dějice A (TJ Sokol Otnice)
11. 10. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Vicemilice

(TJ Sokol Otnice)
11. 10. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –

Pohořelice A (TJ Sokol Otnice)
11. 10. Zájezd do Městského divadla Brno – rockový muzikál

Mozart (Otnický SAD)
17. 10. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Orel

Silůvky
17. 10. Sběr železného šrotu ((TJ Sokol Otnice, oddíl tenis

a stolní tenis)
18. 10. Výsadba stromků před plotem TDP Trading (obec Ot-

nice, MS Hubert Otnice, otničtí zahrádkáři

18. 10. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Tuřany
(TJ Sokol Otnice)

18. 10. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Hoš-
tice A (TJ Sokol Otnice)

18. 10. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – Hru-
šovany (TJ Sokol Otnice)

18. 10. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Neso-
vice B (TJ Sokol Otnice)

18. 10. Divadelní představení spolku DŽO Velatice Kašlu na
lásku (otničtí zahrádkáři)

21. 10. Den plný her (Otnický SAD)

23. 10. Kino: Doba ledová 3 (obec Otnice)
24. 10. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Rou-

sínovec A (TJ Sokol Otnice)
24. 10. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Rosice D (TJ Sokol Otnice)
25. 10. Kopaná na otnickém hřišti: žáci Otnice – Hodějice (TJ

Sokol Otnice)
25. 10. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Znojmo A  (TJ Sokol Otnice)

Výsadba stromků

Výsadba stromků

Den plný her

Den plný her
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LISTOPAD
1. 11. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Her-

špice (TJ Sokol Otnice)
1. 11. Stolní tenis, okresní soutět: C mužstvo Otnice – Kr. Vá-

žany (TJ Sokol Otnice)
1. 11. Kopaná na otnickém hřišti: A mužstvo Otnice – Viš-

ňové (TJ Sokol Otnice)
4. 11. Den otevřených dveří v Otnickém SADu (Otnický

SAD)
7. 11. Myslivecký hon v Lovčičkách (MS Hubert Otnice)
7. 11. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Vyškov B (TJ Sokol Otnice)
7. 11. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Něm-

čany A (TJ Sokol Otnice)
8. 11. Kopaná na otnickém hřišti: B mužstvo Otnice – Bošo-

vice B (TJ Sokol Otnice)
8. 11. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –

Hodonín A (TJ Sokol Otnice)
12. 11. Začal odvoz stavební sutě a nepotřebného materiálu

z domácností (obec Otnice)
13. 11. Kino: Veni, vidi, vici (obec Otnice)
14. 11. Humanitární sbírka (obec Otnice)
14. 11. Myslivecký hon v Otnicích (MS Hubert Otnice)
14. 11. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – KST

Oltec Brno (TJ Sokol Otnice)
15. 11. Stolní tenis, krajská soutěž: A mužstvo Otnice – TJ Ho-

lásky (TJ Sokol Otnice)¨
15. 11. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice A –

Rosice A (TJ Sokol Otnice)
15. 11. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Hlu-

bočany B (TJ Sokol Otnice)
16. 11. Podzimní lampionový průvod se světluškami (Otnický

SAD)

18. 11. Výjezd otnických hasičů: požár osobního automobilu
na silnici II/418

20. 11. Kino: Hodinu nevíš (obec Otnice)
21. 11. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Vele-

šovice B (TJ Sokol Otnice)
28. 11. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice C –

Rosice C (TJ Sokol Otnice)
29. 11. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Lov-

čičky (TJ Sokol Otnice)
29. 11. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Ponětovice C (TJ Sokol Otnice)

PROSINEC
5. 12. Myslivecký hon v Otnicích (MS Hubert Otnice)
5. 12. Stolní tenis, okresní přebor: B mužstvo Otnice – Bu-

čovice A (TJ Sokol Otnice)
6. 12. Vánoční koncert VLKOŠÁCI (obecní zastupitelstvo)
9. 12. ANDĚLSKÁ ŠOU (Otnický SAD)

11. 12. Kino: Ulovit miliardáře (obec Otnice)
13. 12. Stolní tenis, okresní soutěž: C mužstvo Otnice – Vá-

žany A (TJ Sokol Otnice)
13. 12. Mistrovské utkání kulečníkového oddílu: Otnice B –

Brno C (TJ Sokol Otnice)
18. 12. Kino: 2Bobule (obec Otnice)
19. 12. DISKOTÉKA
19. 12. Myslivecký hon v Milešovicích (MS Hubert Otnice)
24. 12. TROUBENÍ TRUBAČŮ (Petr Kalouda, Josef Gargoš,

Jiří Jochman, Zdeněk Žilka)
26. 12. Myslivecký hon v Lovčičkách (MS Hubert Otnice)
26. 12. Vánoční turnaj v kulečníku (TJ Sokol Otnice)

Andělská šou

Lampionový průvod se světluškami
Andělská šou



24. prosince 2009

TROUBENÍ
TRUBAČŮ

10. ledna 2010

VÁNOČNÍ
KONCERT
PRO DĚTSKÝ
DOMOV LILA
kostel sv. Aloise
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8. ledna  ve 20 hod.

Muži v říji

22. ledna ve 20 hod.

Jánošík

29. ledna ve 20 hod.

Chceš mě, chci tě

5. února ve 20 hod.

Samec

16. ledna 2010

MYSLIVECKÝ
PLES
V dělnickém domě ve 20.00 hod.

Pořádá:
Myslivecké sdružení Hubert Otnice

23. ledna 2010

10. MAŠKARNÍ PLES
Ve 14.00 hod v dělnickém domě.
Pořádá: Občanské sdružení Otnický SAD

30. ledna 2010

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Obřadní síň radnice 10.00 hod

13. února 2010
TJ SOKOL Otnice Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ
OSTATKOVOU
ZÁBAVU
ve 20.00 hod., hraje Na dvě fáze Hustopeče
Masky jsou vítány

20. února 2010

DISKOTÉKA
Dělnický dům ve 20.00 hod

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 13052

KINO OTNICE

SOKOLNICE
27. 12. O SOKOLNICKÝ POHÁREK

2. ročník turnaje ve stolním tenisu
(TJ Sokol Sokolnice)

ŠARATICE
31. 12. SILVESTROVSKÁ

BLACK&WHITE PARTY
20.00 hod. Sál tělocvičny OÚ

TELNICE
26. 12. TURNAJ JEDNOTLIVCŮ

V KUŽELKÁCH
Orlovna Telnice, pořádá: Orel jednota Telnice

31. 12. SILVESTROVSKÝ VEČER PRO DĚTI
Orlovna Telnice, pořádá: Orel jednota Telnice

ÚJEZD U BRNA
19. 2. 2010 MĚSTSKÝ PLES

V sále restaurace na Rychtě

❃ POZVÁNKY Z OKOLNÍCH OBCÍ ❃

Pozvánky


