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Skončilo horké léto, barevný podzim převzal vládu. Otnický zpravodaj pravidelní
čtenáři vyhlíželi ve schránkách již v září. Dlužíme vysvětlení o zpoždění. Zastupitel-
stvu končí čtyřletý mandát. Máme před sebou „volební“ víkend. 30. září se konalo
veřejné zasedání stávajícího zastupitelstva, kde současní zastupitelé hodnotili své čtyř-
leté působení. I náš čtvrtletník chce nabídnout rekapitulaci let 2006-2010, proto jsme
čekali na zápis z tohoto zasedání. Než rozhodnete o tom, kdo bude mít vaši důvěru,
kdo zasedne v čele obce a bude rozhodovat o důležitých věcech pro občany Otnic,
přečtěte si i ony zápisy. Samozřejmě kromě vážného bilancování, co se za poslední
čtyři roky podařilo a nepodařilo, obsahuje zpravodaj tradiční stránky ze života školy,
o akcích místních sdružení. Děkujeme za všechny textové i fotografické příspěvky.
Jsme vděčni i za náměty a vaše postřehy. I další podněty směle pište na adresu ot-
nicky.zpravodaj@seznam.cz nebo přineste do schránky obecního úřadu. redakce
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Krátké podovolenkové zamyšlení
Skončily prázdniny a s nimi i čas dovolených, strávených na různých místech naší

zeměkoule. Já jako každoročně u dcery ve Švédsku. Cestou domů jsem byla letos velmi
mile překvapena, jak se naše zemička se sytou zelení od Švédska téměř nelišila. Přede-
šlé roky se jevila jako utrápená, vysušená až šedivá. Letošní nádherná zeleň si však
vybírá tvrdou daň. Jak bez vody nemůže být života, tak její nadbytek dokáže vše ničit.
Tady ono „vše s mírou“ potvrzuje pravdu. Příroda nás poučuje a my? Dokážeme její
zákonitosti respektovat? Znám města, která jsou zasazena do lesů, a přesto uvnitř
města mají vysázené stromy a keře. Tak město krášlí i zevnitř. My, naše obec, jsme od
lesa daleko, a přesto zeleň v obci odstraňujeme. Jeden příklad uvedu. U Markové
hospody stávaly akáty. Dnes tam není nic, v tropických dnech je čekání na autobus
k nevydržení. I ostrůvky v silnici by mohly být osázeny stromky, jak jsem v cizině vi-
děla. On dnes již naštěstí záměr policie kácet stromořadí kolem silnic svědčil o ne-
porozumění přírodě. V naší krajině přece stromořadí slouží v zimě i pro orientaci.

Přece nelze brát neukázněnost řidičů jako důvod pro odstranění všeho, co by jejich
bláznivé jízdě překáželo.

Mohu-li nakonec vyslovit své přání, pak je to o tom, aby naše zemička, pokud ne-
bude tak příliš štědře kropena deštěm, přesto se zelenala tím, že bude mít vytvořeny
slavobrány korunami stromů pro naše potěšení z přírody. Tak přeji všem, a zejména
dětem, dobrý start do nového školního roku. Učitelům pak děti, které dokážou s vděč-
ností a ukázněně přijímat poznání zákonitosti světa. Ludmila Kaloudová

Ilustrační foto

FLORBAL
pro ŽENY a DÍVKY
Každé úterý od 20 hodin v tělocvičně ZŠ,

začínáme 19. října 2010.
S sebou hokejku a chuť si zasportovat!

Bližší informace na telefonním čísle
728 172 231



Dle sdělení investora (VaK Vyškov)
i dodavatele stavby (IMOS Brno) pokra-
čují práce dle harmonogramu. Postup
prací je také silně závislý na počasí.
I když se stavební firma snaží postupo-
vat šetrně a ohleduplně, tak rozsah prací
je tak velký, že se nás to významně do-
týká. Rozkopané silnice, omezení vjezdů
vozidel, stavební ruch. Když je sucho,
tak prach, no a když zaprší, tak bláto. Již
jsme odvykli, naposledy byla obec roz-
kopaná v roce 1997, když se plynofiko-
valo. Samotný projekt řeší novou
kanalizaci asi na polovině obce, druhá
polovina bude využívat kanalizaci stáva-
jící. Po dokončení by všechny domy
v obci měly být připojeny ke kanalizaci,
která je budována jako jednotná. Veškeré
kanalizační stoky budou propojeny
a svedeny do čistírny odpadních vod
(ČOV). Povinností majitelů všech ro-
dinných domů po dokončení kanali-
zace bude vyřadit septiky z provozu
a veškeré splašky směrovat přímo do
kanalizace. Pokud se septiky nevyřadí,
tak odpad v nich bude zahnívat a z kana-
lizace půjde zápach, bakterie v čistírně
nebudou mít dostatek živin a čistírna ne-
bude funkční. Její kapacita je stavěna na
1 500 ekvivalentních obyvatel. Tam, kde
se buduje nová kanalizace, tak ve vět-
šině případů si musí majitelé nechat
zpracovat projektovou dokumentaci
pro připojení rodinných domů ke ka-
nalizaci. Výběrové řízení na zpracování
dokumentace vyhrála firma Aqua procon
Brno. V první polovině října začnou pro-
jektanti této firmy navštěvovat majitele
rodinných domů s nabídkou vypraco-
vání dokumentace, včetně vyřízení
stavebního povolení (územního sou-
hlasu). Jednotná cena pro všechny ob-
čany je 2 160 Kč vč. DPH. Podklady
dostanou projektanti na obecním úřadě,
s každým majitelem sepíší smlouvu (do-

hodu). Majitelé nemovitosti by měli znát,
kudy jim vede odpad z domu. Mohou na-
stat případy, že se v ulici buduje nová ka-
nalizace, ale dům je spádově připojen ke
staré kanalizaci (v ulici Dědina domy
směrem k potoku, Milešovská - Kober-
ská). Pak je na majiteli, zda ponechá při-
pojení do staré kanalizace, nebo se
rozhodne připojit do kanalizace nové.
Pokud zůstane u staré kanalizace, pak
bude mít za povinnost vyřadit septik
z provozu, pokud se rozhodne připojit do
nové, bude nutná projektová dokumen-
tace a budování nové přípojky, včetně vy-
řazení septiku. 

Standartní postup budování kanalizace
je takový, že se vykope rýha, položí ka-
nalizace a provede zásyp. Po dokončení
všech úseků, jejich propojení a zprovoz-
nění vlastní čistírny, se začne s navrtáv-
kou odboček pro přípojky k jednotlivým
rodinným domům. Jsou však úseky, kde
takový postup není možný a tam se po-
stupuje individuálně dle podmínek.

Vzhledem k tomu, že i podmínky
pro připojení se v některých částech
obce (ulicích) mohou lišit, doporučuji
kontaktovat starostu osobně za účelem
upřesnění, jak bude jeho dům připo-
jen a za jakých podmínek.  

Předpokládané spolufinancování obce
na budování kanalizace bude činit asi 10
mil. Kč. Pokud vše bude probíhat dle
harmonogramu, tak na podzim příštího
roku již bude kanalizace v provozu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem těm občanům, kteří ochotně a bez
podmínek spolupracovali a spolupracují
s obecním úřadem, investorem i dodava-
telem, a to jak při prodeji svých po-
zemků pro uložení kanalizace, tak při
vlastní výstavbě. Věřme, že se nám,
našim dětem i vnoučatům tato spolu-
práce v péči o životní prostředí vrátí.

Pavel Prokop

Informace k budování kanalizace a čistírny odpadních vod
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• • STAROSTOVY STAROSTI • •

Vážení spoluobčané,
tato rubrika by se spíše měla jmenovat

„Starosti zastupitelstva obce“, protože
problémy řešíme společně a společně se
snažíme nacházet i řešení, dost často za
vydatné pomoci vás, občanů.  

Končí další volební období. Čtyři roky
uběhly jako voda. Čím jsme starší, tím
rychleji nám to utíká, alespoň mně to tak
připadá. Co se podařilo a nepodařilo, bylo
hodnoceno na posledním zasedání zastu-
pitelstva dne 30. 9. 2010. Celou zprávu si
můžete přečíst na stranách 5 až 9.

Obec, to nejsou jen investice, akce,
stavby. Obecní úřad zde má být pro ob-
čany a jejich potřeby. Samozřejmě je na
něj také kladen výkon státní správy, ale
já zastávám názor, že má hlavně pomá-
hat občanům obce. Je to i o tom, zda jste
spokojeni, když přijdete na obecní úřad
s jednáním a vystupováním těch, kteří
tam sedí, jak zaměstnanců, tak těch vo-
lených. Zda jejich odborná úroveň odpo-
vídá vašim představám, zda vám dokáží
vyřídit, případně poradit ve vašem prob-
lému. Někdy to nejde, problém je složitý,
ale i nasměrování, kam se obrátit, je
pomoc. Za celou dobu mého starostování
si obecní úřad „nehraje“ na úřední nebo
neúřední hodiny. Věnujeme se vám vždy,
když jsme na úřadě přítomni. V jednotli-
vých případech i mimo pracovní dobu.
Funkce úřadu je také o kvalitě poskyto-
vaných služeb. Vybudováním Czech
POINTU došlo k významnému posílení
těchto služeb. Pořizování výpisů z katas-
tru nemovitostí, výpisu z rejstříku trestů
a dalších na počkání, je pro každého ob-
rovská úspora času.

Klade to však nemalé nároky na úřed-
níky učit se nové věci, seznamovat se
s novou technikou, stále se školit.
Všichni jsme jen lidé a je jen na nás, jak
si se všemi problémy dokážeme poradit.
Přeji všem občanům jak Otnic, tak Bo-
šovic, Lovčiček a Milešovic (matriční
obvod), aby na náš úřad přicházeli rádi
a spokojeni z něj také odcházeli.

Pavel Prokop, starosta
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Zpráva o činnosti ZO za volební období 2006-2010
Rok 2006

Ve dnech 20. – 21. 10. 2006 se uskutečnily volby do zastupitelstva
obce s těmito výsledky:

KDU-ČSL 4 mandáty (Prokop, Bubla, Pšenáková, Mezuláník)
Moravané 3 mandáty (Lattenbergová, Muric, Klvač)
KSČM 2 mandáty (Havelka, Drabálek)
Zelení 2 mandáty (Sekaninová, Novák)
Zastupitelstvo zvolilo starostu, místostarostu a ustanovilo jednot-

livé výbory (Kontrolní, Finanční, Životního prostředí, Sociálně zdra-
votní, Mládeže a tělovýchovy, Rozvoje obce) a schválilo členství ve
výborech.

Schválilo investici do kabelové televize (nové programy + přechod
na digitální, ČT4 + ČT24, NOE + Očko a STV2 + DSF).

Byly zahájeny výkupy pozemků pro kanalizaci.
ZO schválilo souborné stanovisko ke konceptu územního plánu

obce.
Rozhodlo o zrušení poplatku za užívání internetu v knihovně. 

Rok 2007
Obec vykoupila RD č. p. 53 pro řešení středu obce.
Ve spolupráci s  Jihomoravským krajem byl zřízen bezplatně vyso-

korychlostní internet pro občany, který je umístěn v budově radnice,
a je hojně využívám hlavně mládeží.

ZO schválilo navýšení příspěvku pro nově narozené občany obce na
2 000,- Kč.

Projednalo a schválilo výjimku v počtu žáků 5. třídy, hospodaření
školy za rok 2006 a odpisový plán ZŠ.

Vzalo na vědomí „Protokol“ o provedené kontrole pracovníky Ji-
homoravského krajského úřadu, na činnost správce daně, resp. po-
platku v oblasti místních poplatků (zák. č. 565/1990 a 337/1992 Sb.).

Obec podala žádost k Pozemkovému úřadu Vyškov o provedení po-
zemkových úprav v k. ú. Otnice. (Příslib OPÚ Vyškov, že pozemkové
úpravy budou zahájeny v roce 2009).

Zastupitelstvo schválilo bezplatný pronájem místností, včetně všech
služeb, na Katolickém domě pro Občanské sdružení Otnický SAD
(spolek aktivních dětí).

ZO schválilo zařazení obce do občanského sdružení Místní akční
skupiny (MAS) Za humnama a příspěvek obce ve výši 20,- Kč/ob-
čana v roce 2007.

Projednávalo záměr obce Bošovice povolit výstavbu větrných elekt-
ráren na svém k.ú., ke kterému zaujalo negativní stanovisko.

Schválilo smlouvu o dílo s f. Atelier Fontes Brno, na vypracování
projektu pro stavební povolení MVN Žleb (rybník pod Poltňou).

Schválilo mimořádný příspěvek pro ZŠ (86 tis.) na modernizaci po-
čítačové učebny.

Byla provedena výměna čidel veřejného osvětlení  –  úspora el.
energie.

Projednávalo návrh územního plánu.
Na základě výběrového řízení schválilo ZO dodavatele na opravu

chodníků. (f. Veselý Brno).
Projednalo výsledky auditu obce za rok 2006 (nebyly zjištěny

chyby a nedostatky).
Schválilo smlouvu o dílo s f. IKA Brno na vypracování projektové

dokumentace na řešení středu obce.
Rozhodlo zadat vypracování analýzy dotačních možností rozvojo-

vých projektů obce (f. RPA Brno).
Schválilo dodatek č. 1 k projektové dokumentaci na kanalizaci

a ČOV (úpravy + posunutí ČOV o 50 m.)  
Odsouhlasilo návrh řešení přestupního terminálu IDS.
Vzalo na vědomí „Protokol“ o provedené kontrole ze strany JMK

na dotaci pro pořízení územního plánu obce – nebyly shledány nedo-
statky.

Vzalo na vědomí protokol o provedené kontrole z Moravského zem-
ského archivu Slavkov u Brna, na archivní a spisovou službu (zák.
č. 499/2004 Sb.) a uložilo starostovi provést opatření doporučené kon-
trolou.

Schválilo závěrečný účet obce za rok 2006.
Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo financí o částku 2 mil.

Kč, - výměna kovových oken na ZŠ. (Žádost nebyla úspěšná).
Projednalo zprávu o ukončení školního roku 2006 /2007, zabezpe-

čení výuky ve školním roce 2007/2008 a schválilo výjimku v počtu
žáků 7. třídy v novém školním roce.

Rozhodlo provést úhradu úvěru u České spořitelny jednorázově (1,9
mil. Kč), vzhledem k tomu, že byla uhrazena i poslední splátka úvěru
u Volksbank, zůstal obci pouze úvěr u ČMSS ve výši 5,5 mil. Kč
a bezúročný úvěr u JMK ve výši 400 tis. Kč.

Rozhodlo objednat nové letecké foto obce (19,5 tis. Kč).
Rozhodlo zadat geodetické firmě ZK Brno vypracování oddělova-

cího GP na změnu katastrálních hranic obcí Otnice – Lovčičky.
Schválilo na základě výsledků výběrového řízení dodavatele stavby

MVN Žleb (F. Hirschner Sokolnice, 5,5 mil. Kč).
Projednalo návrh zastavovací situace nových RD v lokalitě Pod Vo-

dárnou II., kterou předložila f. PROSTAVBY Brno, nový majitel po-
zemků od p. Šmídové.

Uložilo Finančnímu výboru navrhnout systém stanovení výše ná-
jemného a doporučenou výši za pronájem bytových i nebytových pro-
stor, které obec pronajímá. 

Schválilo bezúplatné přijetí požárního vozidla LIAZ CAS K25 od
Hasičského záchranného sboru JMK pro zásahovou jednotu SDH 
Otnice.
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Schválilo smlouvu s E-ON a.s. o přeložce zařízení distribuční sou-
stavy. Zařízení bylo nutno odstranit pro řešení středu obce (97 302,- Kč).

Rozhodlo zadat opravu pamětní desky z r. 1856 a její instalaci do
farního kostela. (5 tis. Kč).

Obec obdržela příslib dotace na rybník (MVN Žleb) od MŽP ve
výši 4,473 mil. Kč. Čerpání je rozloženo do dvou let (nakonec z toho
byly tři roky).  

Započala výstavba „Malé vodní nádrže“ pod Poltňou.
Vzalo na vědomí zprávu o výsledku daňové kontroly na obdržené

dotace za období 2001, 2002, 2006 provedenou Finančním úřadem
Vyškov. Z kontroly nevyplynulo porušení rozpočtové kázně.

Vzalo na vědomí protokol o výsledku finanční kontroly veřejně pro-
spěšných prací, kterou provedl Úřad práce ve Vyškově.  Dohody na
VPP byly plněny, nebyly shledány závady. 

Na základě výběrového řízení schválilo dodavatele projektové do-
kumentace zateplení základní školy (f. DEA Brno).

Schválilo návrh studie „Naučné stezky“ od Ing. Tupé, Brno.
Na základě výběrového řízení schválilo dodavatele vypracování žá-

dosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení
základní školy. Byla vybrána firma RENARDS Brno. 

Byla zahájena jednání s f. VIVO CONNECTION  Šlapanice na pro-
vozování internetu i telefonu po kabelové televizi. (Firma s prací
vůbec nezačala a nakonec obec smlouvu vypověděla).

ZO pověřilo Kontrolní výbor provedením kontroly v obecní kni-
hovně se zaměřením na vybírání poplatků a sankcí.

Obec se zapojila do projektu Czech POINT a obdržela dotaci od
JMK ve výši 50 tis. Kč.

Schválilo „Smlouvu o výpůjčce“ mezi JMK a obcí, na zařízení pro
vysokorychlostní veřejný internet (účetní hodnota zařízení 299 582,-
Kč).

Provedené kontroly v roce 2007 na OÚ.
1. JMK – správce daně, poplatky
2. JMK – hospodaření obce za rok 2006 (audit)
3. JMK – dotace na územní plán obce
4. JMK – dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2007
5. Moravský zemský archiv – archivní a spisová činnost
6. FÚ Vyškov – dotace 2001, 2002, 2006
7. ÚP Vyškov – dotace na VPP

Rok 2008
Zastupitelé schválili projekt „Regenerace základní školy v Otni-

cích“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí. Předpokládané náklady asi 23 mil. Kč. Současně učinili
prohlášení o zabezpečení vlastních zdrojů na financování projektu
v případě udělení dotace. 

Projednalo postup demolice RD č. p. 53 a č. p. 198 ve středu obce
a rozhodlo zadat demoliční práce f. Hirschner Sokolnice (355 tis. Kč).

Pokračovaly práce na vydání územního rozhodnutí a stavebního po-
volení rozšířeného projektu pro ČOV a kanalizaci Otnice ve spolu-
práci s projektantem (Tenza Brno) a investorem VaK Vyškov.

Projednalo rozpočtový výhled na roky 2008–2009. V rozpočtovém
výhledu byla zohledněna investice do regenerace budovy Základní
školy.

Neschválilo finanční vklad do společnosti Respono a.s. Vyškov for-
mou úpisu nových akcií.

Zastupitelstvo přivítalo návštěvu zástupců partnerské obce Ra-
bensburg z Rakouska (Velikonoční neděle) následně zástupci naší
obce navštívili Rabensburg (květen).  

Obec se zúčastnila jednání na OÚ Bošovice ve věci posouzení vlivu
větrných elektráren na krajinný ráz. Jednání svolal Městský úřad Slav-
kov u Brna na žádost investora, výsledkem bylo rozhodnutí, že větrné
elektrárny mají vliv na krajinný ráz. 

Zastupitelstvo schválilo změnu katastrálních hranic mezi obcí Ot-
nice a obcí Lovčičky (změna historických hranic).

Schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na výsadbu dřevin v lokalitě Za Strážkou. 

Schválilo nákup a výsadbu dřevin od Ing. Petláka z Milešovic
v hodnotě 40 tis. Kč, za účelem výsadby dřevin v I. okruhu naučné
stezky. Výsadbu provedlo Myslivecké sdružení Hubert a MO zahrád-
kářů Otnice.  

ZO schválilo podání žádosti o dotaci na úpravy středu obce pro-
střednictvím odborné agentury. Vybrána f. Renards Brno, žádost po-
dána na ROP Jihovýchod, osa 3. 2. – neúspěšně.

Byla zakoupena příkopová sekačka na trávu za traktor. Cena včetně
příslušenství 282 tis. Kč. 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na JMK o dotaci na projek-
tovou přípravu sběrného dvora odpadů, prostřednictvím DSO Cezava
(dotace 100 tis.).   

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi
obcí Otnice jako upisovatelem a společností VaK Vyškov a.s. Touto
smlouvou přijala obec Otnice 1 308 ks kmenových akcií na jméno,
vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-
Kč (za investice do infrastruktury Pod Vodárnou).

Pokračovalo budování rybníku Pod Poltňou z vlastních zdrojů obce. 
Obec požádala o dotaci na úpravu veřejných parků z grantového

schéma MND Hodonín Energie z přírody. Žádost nebyla úspěšná.
Jihomoravský kraj, prostřednictvím dodavatelské firmy Colas, za-

hájil budování přestupního terminálu IDS.
Obec uspěla v žádosti o dotaci na akci „Regenerace základní školy

Otnice“, tj. zateplení školy a výměnu oken. Obdržela od MŽP příslib
dotace asi 16 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo na základě výběrového řízení dodavatele
na opravu chodníku v ulici Dědina. Nejlepší nabídku podala f. Pře-
mysl Veselý s.r.o. Brno.

Zastupitelstvo schválilo instalaci příčných prahů (2 ks) v ulici Se-
verní, včetně dopravního značení.    

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek kontroly FÚ Vyškov na
obdrženou dotaci od MMR ve výši 400 tis. Kč na opravu chodníků
v roce 2007. Kontrolou bylo zjištěno, že obec neporušila rozpočtovou
kázeň a finanční prostředky použila v souladu s Rozpočtovými 

pravidly.
Zastupitelstvo rozhodlo vyčlenit z rozpočtu částku

cca 20 tis. Kč na odstranění havarijního stavu sou-
toku otnického a lovčického potoka. Současně obec
požádala ZVS Vyškov o zařazení čištění potoka
v Otnicích do plánu akcí ZVS na rok 2009.

Obec podala žádost o dotaci ve výši 20 tis. Kč
z dotačního grantu „Strom života“ na vysázení 10 ks
javorů a 10 ks jasanů na oddělení průmyslové zóny
ve spolupráci s f. HDP Trading Otnice. Bohužel žá-
dost nebyla úspěšná.

Zastupitelstvo rozhodlo využít zbylou zámkovou
dlažbu uloženou na KD (po budování přestupního
terminálu IDS) na zpevnění chodníků mezi hroby na
hřbitově. Vzhledem k tomu, že nebylo možné využít
mechanizaci, oslovila obec firmu p. Olaha z Bučo-
vic, celou akci nakonec provedla firma Přemysl Ve-
selý s.r.o. Brno.

Vzalo na vědomí „Výroční zprávu“ o činnostech
Základní a Mateřské školy Otnice ve školním roce
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2007/2008 a schválilo výjimku z počtu žáků 8. třídy
základní školy (33) a z počtu žáků jedné třídy v ma-
teřské škole (25). 

Vzalo na vědomí „Protokol“ z kontroly plnění
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití od-
padů z obalů, kterou provedla f. EKO-KOM, a.s.
Kontrola neshledala porušení Smlouvy.

Vzalo na vědomí protokol z finanční kontroly
„Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací“, kterou provedl Úřad
práce ve Vyškově. Kontrola neshledala porušení do-
hody.

Zastupitelstvo schválilo mimořádný příspěvek pro
DSO Cezava ve výši 100 790,- Kč, na spolufinanco-
vání projektové dokumentace „Sběrný dvůr odpadů
Otnice“. (Dotace 100 tis.).

Zastupitelstvo schválilo územní plán Otnice for-
mou opatření obecné povahy.  

Vzalo na vědomí výsledky voleb do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje (JMK) a Senátu Parlamentu
ČR v Otnicích. Starosta Pavel Prokop byl zvolen do
Zastupitelstva JMK. 

Dne 30. 10. 2008 v důsledku velkého větru došlo k poškození stře-
chy budovy školy. Oprava byla řešena jako pojistná událost, škoda asi
25 tis. Kč.

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zateplení Základní školy
rozhodlo ZO o vyloučení uchazeče f. Vanderlaan s.r.o. Světlá nad Sá-
zavou ze soutěže pro nedodržení zadávacích podmínek a schválilo po-
řadí uchazečů o veřejnou zakázku takto:

1. PROSTAVBY  a.s. Brno
2. IZOBAU  s.r.o. Brno
3. MORAVOSTAV a.s. Brno
4. IMOS a.s. Brno
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Inspekční zprávu“ o provedené

kontrole Českou školní inspekcí na Základní a Mateřské škole Otnice
ve dnech 3. – 5. 11. 2008. Inspekce hodnotila, až na jednotlivosti, úro-
veň vzdělávací činnosti školy pozitivně.

Zastupitelstvo také vzalo na vědomí protokol o finanční kontrole
dle zák. číslo 320/2001 Sb., kterou provedli členové Finančního vý-
boru obce na Základní a Mateřské škole Otnice. Závěr protokolu „S
výhradou“. Zastupitelstvo uložilo vedení školy předložit písemné zdů-
vodnění navýšení některých položek rozpočtu školy. 

Rok 2009
Provedena úprava projektu středu obce včetně úpravy rozpočtu –

na základě výzvy k úpravě z Úřadu Regionální rady regionu sou-
držnosti (ÚRR RS) ROP Jihovýchod.

Vzalo na vědomí sdělení SFŽP o akceptaci žádosti o dotaci na vý-
sadbu dřevin Za Strážkou.

Provedena kontrola z ÚP Vyškov na VPP – bez závad.
ZO rozhodlo o rozšíření kontaktního místa Czech POINT a podání

žádosti obce o dotaci.
Rozhodlo o rozšíření nabídky TKR o programy TV Barrandov

a Nova Cinema, Prima Cool.
Rozhodlo podat žádost o dotaci na výměnu oken v Katolickém

domě od MND Hodonín z grantu Energie z přírody. (Neúspěšně).
Schválilo vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní

školy Otnice. (Mgr. Hynek Zavřel).
Schválilo „Dohodu“ s PČR OO Slavkov u Brna o spolupráci při za-

bezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Schválilo, na základě výběrového řízení, nového správce počíta-

čové sítě na obecním úřadě, soutěž vyhrála firma Netic Brno.
Schválilo smlouvu s městem Slavkovem u Brna o poskytování slu-

žeb eGON centra.
Vzalo na vědomí „Protokol“ o výsledku kontroly odvodů na ne-

mocenské a důchodové pojištění, které provedla OSSZ Vyškov. Ne-
byly zjištěny závady.

Schválilo nákup počítačového programu „Virtuální hřbitov“ 
(26 tis. Kč).

Schválilo, na základě výběrového řízení, zpracovatele žádosti o do-
taci z OPŽP na sběrný dvůr odpadů. (Firma Regionální rozvojová
agentura Jižní Moravy RRA JM).

Schválilo smlouvu se SFŽP o poskytnutí dotace na akci „Za Stráž-
kou – výsadba dřevin“. 

Schválilo „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce geolo-
gicky rozložitelného odpadu“ s firmou Respono Vyškov a.s.

Rozhodlo o opravě přístupového chodníku do budovy základní
školy.

Schválilo smlouvu o spolupráci s obcemi Lovčičky, Milešovice
a Šaratice, které se připojily k naší žádosti o dotaci na sběrný dvůr
odpadů.

Schválilo výjimku v počtu žáků jedné třídy Základní a Mateřské
školy Otnice na školní rok 2009 – 2010 (9. třída – 31 žáků, MŠ – 25
žáků).

Schválilo, na základě výběrového řízení, pořadí uchazečů na up-
grade pracoviště Czech POINT (f. Netic Brno).

Schválilo „Smlouvu o spolupráci“ s městem Slavkovem u Brna na
sdružení prostředků a zakoupení Alkotestu pro Policii ČR Slavkov
u Brna.

Schválilo přijetí dotace ve výši 12 tis. Kč od Nadace PARTNERSTVÍ
na výsadbu dřevin. (Podél hranice s pozemky HDP Trading Otnice)

Schválilo novou „Zřizovací listinu“ Základní a Mateřské školy 
Otnice.
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Schválilo změnu v příjmu programů ČT1 a ČT2 z analogového na
digitální.

Schválilo návrh „Zadání“ změny č. 1 územního plánu obce.
Schválilo umístění zařízení pro bezdrátový internet na budovu rad-

nice od p. Fryce z Měnína za podmínky poskytování těchto služeb
i pro obecní úřad.

Vzalo na vědomí sdělení FÚ Slavkov o krácení sdílených daní (da-
ňové příjmy obce) v průběhu roku 2009 o částku 647 822,- Kč.

Schválilo zřízení a Statut sociálního fondu obce.
Vzalo na vědomí „Zápis“ z kontroly matriční agendy.
Rozhodlo udělit plaketu J. A. Komenského paní Mgr. Haně Krau-

tové za celoživotní práci a osobní přínos pro Základní školu Otnice.     
Vzalo na vědomí Protokol o výsledku finanční kontroly na Základní

a Mateřské škole, kterou provedl Finanční výbor. (Bez výhrad).
Rozhodlo o změně obálky Otnického zpravodaje (za barevnou).

Rok 2010 do komunálních voleb 15. – 16. 10.
Rozhodlo o modernizaci obecní ústředny (PC, kamera, střižna).
Schválilo finanční výhled obce na roky 2010–2013.
Rozhodlo o ukončení členství v ESOM JM.
Finanční úřad Vyškov provedl kontrolu na vyúčtování dotace ryb-

níka v Poltni, obec musela vrátit částku 5 151,- Kč, kterou ušetřila
z vlastní investice.

SFŽP zamítl žádost obce o udělení podpory na sběrný dvůr odpadů.
ZO schválilo smlouvu s městem Slavkov o zřízení technologického

centra pro spisovou službu
Vzhledem k obdržené dotaci od JMK zadala obec opravu hasič-

ského vozidla CAS K 25 (f. J. Borovička Otnice).
Rozhodlo o podání nové žádosti o dotaci na sběrný dvůr odpadů na

SFŽP. (K žádosti se ještě připojila i obec Kobeřice).
Byla provedena výměna balkonových dveří bytů nad zdravotním

střediskem – havarijní stav. 
Obec podala žádost na MND Hodonín, grant Energie z přírody,

o dotaci na výměnu oken v Katolickém domě – žádost nebyla úspěšná.
Na místním hřbitově došlo k rozšíření základů pro urnové hroby

a chodníčku ze zámkové dlažby. 
Schválilo nákup stavební buňky pro potřebu rybářů.
Zahájením zkušebního provozu sokolnického radaru nastalo rušení

televizního signálu kabelové televize u stanic Prima a Prima COOL.
(Jednání s ČTÚ, JMK, Armádou ČR).

Zpevněna cesta za dvorky na Pančavě kamennou drtí.
Započala výstavba ČOV a kanalizace v obci.
Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na SFŽP na zateplení

budovy MŠ.
Provedena výměna rozvodů vody na ZŠ. Výběrové řízení vyhrála f.

MANAG MS Brno.  
Zastupitelstvo rozhodlo, že nové zastupitelstvo bude mít ve voleb-

ním období 2010–2014 opět jedenáct členů.
Došlo ke zcizení 2 ks laviček u rybníka v Poltni, škoda 

9,5 tis. Kč.
Došlo k havárii na vodovodním potrubí na WC v I. patře Katolic-

kého domu, řešeno přes Českou pojišťovnu.
Obec zakoupila nový křovinořez. (23 tis. Kč).
Obec vypsala soutěž na vypracování projektů kanalizačních přípo-

jek pro občany (AQUA PROCON Brno, cena 2 160,- Kč).
Bylo prodlouženo veřejné osvětlení do sportovního areálu. 
Podařilo se výhodně prodat část pozemků v bývalé cihelně.

Jsme na konci volebního období – ještě malé 
zamyšlení, shrnutí toho co se nepodařilo, podařilo. 

Největším problémem, který se nedaří řešit, je střed obce. Je vy-
pracován projekt, vydáno stavební povolení. Co chybí, jsou peníze.
Celkové náklady dle rozpočtu činí asi 9 mil. Kč.

Problém je, že není kde požádat o dotaci. Jediný dotační titul byl
ROP Jihovýchod, osa 3.2.

Přestože naše žádost přesně odpovídala Výzvě a byla doporučena,
dotaci jsme pro velký počet žádostí nedostali. Údajně jsme ztratili
body na socioekonomickém hodnocení. 

Jak ale dál? Z vlastních zdrojů na celou akci nemáme, pokud by se
vystavěla jen část (např. parkoviště), tak jsme ze hry v žádostech o do-

taci na celek. Pokud stavbu neprovedeme jako celek, tak konečnou
podobu bude mít k očekávaným investicím obce za velmi dlouho.
Tady jde o dotaci ne ve statisících, ale v milionech. Musím konstato-
vat, že i když se snažilo zastupitelstvo zapojit veškeré svoje znalosti,
um, kontakty a známosti, tak se nám nepodařilo úpravu středu obce
vyřešit.

Další problém je výstavba sběrného dvora odpadů. Tady věřím, že
je situace příznivější.

I když obec v první podané žádosti neuspěla, tak jsme vše konzul-
tovali na SFŽP v Praze a využili následující novou Výzvu a přepra-
covanou žádost opětovně podali. 

Kde se obec nedokáže prosadit, je při podávání žádostí o dotaci na
Moravské naftové doly Hodonín (MND) v grantu Energie z přírody.
Již jsme podali několikrát žádost (také i Otnický SAD) a nikdy obec
neuspěla. Třeba příště. 

Co nás všechny také trápí je vandalství a „zlodějina“.  Naši občané
se velmi snaží obec zkrášlovat, udržovat a budovat. O to víc mrzí po-
ničené a zaneřáděné veřejné prostory (zastávky autobusů, hřiště),
ukradené lavičky u rybníka. Vše začíná výchovou v rodinách, škole,
společnosti.

Potěšením pro oči, ale také pro odpočinek a relaxaci, je nový ryb-
ník v Poltni a celé jeho okolí.

Troufám si říci, že toto dílo se občanům Otnic podařilo.
Také zateplení a výměna oken v základní škole celou budovu nejen

zkrášlily, ale dochází ke značným úsporám na vytápění.
Obec po celé volební období vykupovala pozemky pro uložení ka-

nalizace.
Výhodně se podařilo prodat část obecních pozemků v bývalé ci-

helně, v k. ú. Lovčičky.
Zastupitelstvo spolupracovalo se všemi složkami a podporuje spo-

lečenský, kulturní a sportovní život v obci. Zde patří poděkování všem
občanům, kteří se aktivně zapojují do všech akcí ať už jako pořadatelé,
nebo jen svou účastí. Zvláštní uznání však patří těm, kteří se věnují
mládeži.

Obec je členem  Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví
a DSO Cezava. 

Obec také výborně spolupracuje s Úřadem práce Vyškov a zaměst-
nává pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP) a také umožňuje
odsouzeným si odpracovat tresty pod obecním úřadem. Věřím, že čin-
nost těchto zaměstnanců se promítá do vzhledu obce. 

Pořádáním vánočního koncertu se připomíná, že již přichází vá-
noční čas.
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Přístavba MŠ – hasička: 1 mil. Kč – odhad
Sběrný dvůr odpadů: 2 mil. Kč, celkové 10 mil. Kč
Příspěvek ČOV: 10 mil. Kč
Střed obce: 9. mil. Kč
Splátka úvěru: 4 mil. Kč
Oprava chodníků po kanalizaci: 0,5 mil. Kč
Zastupitelstvo zasedalo každý třetí týden, účast byla vždy velmi

dobrá. Jednání probíhala klidně, v duchu argumentů. Hlasování bývala
převážně jednoznačná. Protože jsou před námi volby, složení nového
zastupitelstva bude v rukou voličů a někteří zastupitelé již nekandidují.
Dovolte, abych vám poděkoval za dosavadní spolupráci v uplynulém
volebním období. Za vstřícný a konstruktivní přístup při řešení prob-
lémů naší krásné obce. Za důstojné chování a vystupování při jedná-
ních zastupitelstva. 

Na památku i poděkování jsem zastupitelům předal upomínkovou
plaketu. Pavel Prokop

Kam by obec v dalším volebním období
měla nasměrovat svoje aktivity.

Střed obce – hledat, jak problém řešit! Najít způsob financování.
Sbor dobrovolných hasičů – podařilo se sehnat bezúplatně hasič-

ské vozidlo s cisternou, pěkně ji opravit z dotace JMK a vlastních
zdrojů, ale není je kam uschovat. Zásahová jednotka nemá odpovída-
jící zázemí. Ve spolupráci s občany se snad tento problém podaří vy-
řešit, a to přemístit po stavebních úpravách hasičku do bývalé uhelny
a kotelny mateřské školy a budovu stávající hasičky ponechat pro
stroje a zařízení obce.

Mateřská škola – v případě získání dotace budovu zateplit. V kaž-
dém případě však přebudovat kotelnu. Jsou příliš vysoké náklady na
vytápění. Změnou kotelny dojde k výrazným úsporám.

Sběrný dvůr odpadů – jen v případě získání dotace.
Kanalizace a ČOV – spolupracovat na jejím dokončení. Zajistit fi-

nancování spoluúčasti (asi 10 mil. Kč).
Katolický dům – vyměnit původní okna za nová. Vý-

měnou oken dojde k výrazným úsporám nákladů na vytá-
pění. 

Dětská hřiště – zajistit peníze na nové hrací prvky do
veřejných prostor. Původní již dosloužily. 

Pozemkové úpravy – zajistit souhlas 51 % vlastníků
půdy a jednat s Pozemkovým fondem o zahájení pozemko-
vých úprav.

Vyčištění potoka – po dokočení ČOV zahájit jednání se
Zemědělskou a vodohospodářskou správou na vyčištění po-
toka v obci, hrozí riziko povodní. 

Výsadba zeleně – dále podporovat výsadbu zeleně v lo-
kalitách dle územního plánu.

Spolky a organizace – dále podporovat činnost všech
spolků a organizací, a tím přispět k udržení vysoké úrovně
společenského života v obci.

Rozjednané akce, předpokládané náklady:
Zateplení MŠ: 1 mil. Kč, celkové asi 6 mil. Kč
Komerční část MŠ + kotelna: 1,5 – 2,5 mil. Kč

CO ZNAMENÁ BÝT OBČANEM
Žijeme v době, kdy se něco neustále mění a vyvíjí, podobně jako živý organismus. Mění se i tvář a život v obci. Některé ze

změn vítáme, jiné nám život dokáží znepříjemnit.
Hodně věcí začíná u toho, že jednou za čtyři roky jdeme k volbám a zvolíme si své obecní zastupitelstvo. Pokud v něm chceme

mít oporu, měli bychom volit toho, kdo umí ve svých programech pojmenovat problémy, které nás pálí, nabídnout jejich řešení.
Je dobré znát zastupitele osobně a hodnotit jejich práci.
Vaši zastupitelé rozhodují nejméně o dvou velmi důležitých věcech, které výrazně ovlivňují náš život. Je to rozpočet obce

a územní plán. Každoročně zastupitelstvo obce rozhodnutím o rozpočtu schvaluje rozdělení financí na jednotlivé akce a čin-
nosti placené z veřejných peněz. Proto je také tento rozpočet veřejný – vy ho jako občani můžete nejen znát, když už je hotový,
ale podílet se přímo i na jeho přípravě.

Zastupitelstvo schvaluje rovněž územní plán obce, jeho změny a doplňky. Příprava územního plánu je podle stavebního zá-
kona rovněž věcí veřejnou a musí být veřejně projednán postupem, který určuje stavební zákon.

Podle zákona o obcích je jednou z hlavních pravomocí zastupitelstva obce příprava a schvalování programu rozvoje obce.
Tento program (strategie obce) by měl stanovit to nejdůležitější v rozvoji obce, zformulovat cíle a navrhnout postupy, jak k těmto
cílům dospět. Neměl by být programem jedné nebo více politických stran, ale dohodou všech obyvatel obce, respektive zastu-
pitelů.

O podobě obce, ve které žijeme, rozhodují významně politici zvoleni ve volbách. Zvolení by mělo znamenat to, že představy,
které strana či politik předkládá, odrážejí do jisté míry potřeby občanů – voličů. Život je ale pestřejší než jakýkoliv volební pro-
gram a řada problémů, které je třeba řešit, vyvstává aktuálně, někdy nečekaně, anebo tyto problémy mají naopak tak dlouho-
dobý charakter, že je za čtyři roky velmi těžké něco s nimi udělat.

Při aktuálních záležitostech může občan využívat jednání zastupitelstva, kontaktovat samotné zastupitele, příslušné výbory,
může se účastnit veřejného zasedání zastupitelstva.

Čekají nás volby do obecního zastupitelstva. Pokud vám není osud obce lhostejný, k volbám přijďte.
Přijďte a zvolte si zastupitele, kteří budou hájit vaše zájmy a názory v životě, a uvědomte si, že ve volbách do obecního za-

stupitelstva není důležitá a prioritní sympatie k politické straně, nýbrž důvěra ke konkrétním lidem na kandidátní listině. Měli
byste si zvolit takové zastupitele, kteří jsou schopni realizovat výše uvedené.

Přeji vám správnou volbu! Dagmar Kovaříková

Foto: Zdeňka Křivánková
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24. 5. 2010
2. Kontrola minulého zápisu:

Veškeré úkoly byly splněny.
3. Stavební úřad Slavkov u Brna:

a) Rostěnice a.s. – potvrzení o odstranění části stavby 
b) Rostěnice a.s. – záv. kontr. prohlídka, sklad agrochemikálií     
c) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 80/2010, změna stavby před dokončením       
d) Beton Brož 484 – kontr. prohlídka, změna užívání stavby ocel. skladu  
e) M. Skalák 300 – Rozhodnutí č. 33/2010, půdní vestavba RD + úpravy   
f) Manželé Jamborovi 137 – zah. kolaudačního řízení, řadová garáž

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje – radar:
Zastupitestvo vzalo na vědomí informace ohledně zkušebního provozu vo-
jenského radaru v k .ú. Sokolnice. Dne 1. 6. bude provedeno měření na účinky
elektromagnetického záření. Rušení televizního signálu je nutné nahlásit na
ČTÚ odbor pro jihomoravskou oblast.

5. Faktury k proplacení:
a) Zetocha Bučovice – Fa: 10135, odvoz kontejnerů na skládku
b) RRA JM Brno – Fa: 2010010, vypracování žádosti o dotaci na sběrný dvůr
c) BSP colsulting Brno – Fa: 2010418, školení zaměstnanců 
d) Elcan Brno – Fa: 1000039, oprava veřejného osvětlení
e) Respono Vyškov – Fa: 20100137, uložení odpadů na skládku
f) KT Veslý Křižanovice – Fa: 15/2010, oprava TKR
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.   

6. Územní plán Újezd u Brna – zadání:
Zastupitelstvo projednalo návrh zadání ÚP Újezd u Brna. K návrhu zadání
nebyly vzneseny připomínky.

7. Výbor ŽP – žádost p. I. Krause 131:
a) Žádost p. I. Krause Otnice 131, o povolení vykácení lípy na p. č. 1107/11. 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2010. 

Příjmy: + 636 800,- Kč
Výdaje: + 636 800,- Kč 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010. 

9. Hospodaření obce za I. Q 2010:
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření obce za I. Q 2010.
Příjmy jsou plněny na 29,3 %, výdaje na 13,58 %.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření za I. Q 2010. 

10. Materiály základní školy Otnice:
a) Zastupitelstvo projednalo návrh na přijetí finančního daru pro Základní
školu od f. Lacík s.r.o. Lovčičky ve výši 1 000,- Kč, a od Honebního spole-
čenství Otnice ve Výši 12 100,- Kč.
b) Projednalo nabídky na montáž žaluzií oken od třech dodavatelů. 
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru od f. Lacík s.r.o. Lovčičky 265,
ve výši 1 1000,- Kč a od Honebního společenství Otnice ve výši 12 100,- Kč.
b) Schvaluje za dodavatele okenních žaluzií pro Základní školu Otnice firmu
V. Brejška Slavkov u Brna. Limit prací do 40 000,- Kč.    

11. PF ČR Brno – bezúplatný převod pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost na Pozemkový fond ČR Brno o bezúplatné
převedení pozemků dle územního plánu obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 839, 924, 1000/7
a 1123 v k.ú. Otnice, od Pozemkového fondu ČR.  

12. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1121:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1121
o výměře 168 m2 od p. Vyvadilové Drahomíry Otnice, Pančava 204. Do po-
zemku bude uložena kanalizace. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1121 o výměře 168 m2

od p. Drahomíry Vyvadilové, Otnice Pančava 204 za cenu dle znaleckého po-
sudku Ing. Matyáše.   

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 637/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 637/2
o výměře 81m2 od manželů Petra a Ing. Vladislavy Martincových, Brno Oblá
425/30. Do pozemku bude uložena kanalizace. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 637/2 o výměře 81 m2

od manželů Petra a Ing. Vladislavy Martincových, Brno Oblá 425/30 za cenu
dle znaleckého posudku Ing. Matyáše.

14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 632/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 632/2

o výměře 53 m2 od manželů Petra a Ivety Melounových, Otnice Pančava 219.
Do pozemku bude uložena kanalizace. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 632/2 o výměře 53 m2,
od manželů Petra a Ivety Melounových Otnice Pančava 219 za cenu dle zna-
leckého posudku Ing. Matyáše.

15. Úplatné nabytí pozemku p.č. 641/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 641/2
o výměře 6 m2 od manželů Pavla a Marty Kosíkových, Otnice Pančava 188.
Do pozemku bude uložena kanalizace. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 641/2 o výměře 6 m2

od manželů Pavla a Marty Kosíkových, Otnice Pančava 188 za cenu dle zna-
leckého posudku Ing. Matyáše.

16. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1768 a 1769 v k.ú. Lovčičky:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemků p.č. 1768
o výměře 1488 m2 a p.č. 1769 o výměře 1504 m2 v k.ú. Lovčičky od Rostě-
nice a.s. za celkovou cenu 6 194,- Kč. Jedná se o pozemky pod skládkou. 
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 19 ze dne 25. 2. 2008 takto:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1768 o výměře 1488
m2 a p.č. 1769 o výměře 1504 m2 v k.ú. Otnice od Rostěnice a.s. za celkovou
cenu 6 194,- Kč.

17. ÚP – žádost p. Kalivody Brno:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Kalivody Brno majitele pozemku p.č. 719/1,
v souvislosti se změnou územního plánu obce, o přeřazení pozemku č. 719/1
z kategorie Zs (zahrada) do kategorie Br (bydlení v rodinných domech). 
Na pozemku hodlá vystavět RD.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Výboru rozvoje obce žádost posoudit a závěr
sdělit ZO na příštím zasedání.

18. Byty nad ZS – výměna balkonových dveří:
Zastupitelstvo projednalo upravenou nabídku f. Karnet a.s. Brno na výměnu
balkonových dveří (6 ks) bytů nad zdravotním střediskem. Dveře jsou v ha-
varijním stavu. Celková cena včetně výměny činí 64 020,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Karnet a.s. Brno na výměnu balkonových
dveří bytů nad zdravotním střediskem.

19. ČOV a kanalizace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z kontrolního dne (20. 5.) výstavby
ČOV v obci.
Zahájení stavby v 5/2010, dokončení v 10/2011. Harmonogram prací dle jed-
notlivých ulic se zpracovává a občané budou informováni. 
Tam, kde se budou domy napojovat na novou kanalizaci, bude zapotřebí, aby
měli vypracován projekt připojení s vyjádřením dotčených orgánů a vydaným
územním souhlasem od Stavebního úřadu Slavkov u Brna. U přípojek del-
ších jak 50 bm bude nutné územní řízení a následně stavební povolení od stav.
úřadu. V ceně stavby ČOV je odbočka z hlavní kanalizace pro přípojku (asi
1 bm). Občané si hradí náklady na projektovou dokumentaci přípojky od ka-
nalizace (odbočky) k RD a tuto přípojku.
Obecní úřad vypíše výběrové řízení na zpracovatele projektů přípojek, a ti,
kteří nabídnou nejnižší cenu, doporučí občanům. Je pak na každém, jak se
rozhodne.
Připomínky, interpelace:
Starosta informoval o havarijním stavu uložení některých kanalizačních vpustí
na místních komunikacích. Jedná se o 5 ks vpustí. Oprava je objednána
u Správy a údržby silnic Slavkov.
Pan Havelka informoval o průběhu zahrádkářské výstavy, kterou letos nav-
štívilo celkem 1650 návštěvníků. 

14. 6. 2010
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 17) Žádost p. Kalivody Brno o změnu v územním plánu obce, a to zařa-
zení pozemku p. č. 719/1 do bydlení v rodinných domech (Br).
Předseda výboru rozvoje obce informoval, že Výbor nemá námitky proti
změně zařazení pozemku p.č. 719/1. V následné diskuzi byly vzaty do úvahy
veškeré dopady se změnou zařazení pozemku (nová výstavba, sjezd na sil-
nici III/4199, záplavová oblast atd.) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu zařazení pozemku p. č. 719/1 v územním
plánu obce ze zeleně do bydlení v rod. domech (Rd).
Návrh nebyl schválen.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Rostěnice a.s. – potvrzení o odstranění části stavby dle GP 559-28/2010 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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b) Rostěnice a.s. – Kolaudační souhlas č. 103/2010, sklad agrochemikálií     
c) Manželé Jamborovi 137 – Kolaudační rozhodnutí č. 96/2010, garáž       
d) J. Matušina, Lovčičky – Rozhodnutí 36/2010, změna užívání stavby              
e) T-Mobile Czech Rep. – Rozhodnutí 38/2010, kabelová přípojka     
f) E.ON Distribuce – Souhlas č. 107/2010, přípojka elektřiny pro RD  
g) E.ON Distribuce – Souhlas č. 109/2010, přípojka elektřiny pro RD  

4. Městský úřad Slavkov, odbor ŽP:
JANEPA a.s. Brno – Rozhodnutí, stavební povolení přeložky vodovodu

5. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 20100182, uložení odpadů na skládku
b) RenoCart Mladkov – Fa: 100100551, náplně do tiskáren a kopírek
c) V. Brejška Slavkov – Fa: 5/2010, žaluzie do Základní školy 
d) D. Hálová Otnice – Fa: 2010/039, zákazové tabule k rybníkům
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Územní plán obce Otnice – změna č. 1:
Zastupitelstvo projednalo Zadání změny č. 1 územního plánu Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Otnice na základě § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje Zadání změny č. 1 územního plánu Otnice i s přílohou.

7. CEZAVA – závěrečný účet:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu DSO
Regionu CEZAVA. 

8. E.ON – Smlouva, věcné břemeno:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí a firmou E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o přípojku k RD p. Jaroslava Bajera. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., k pozemku p.č. 675/1
a p.č. 1107/11 v k.ú. Otnice.

9. RADAR – rušení televizního signálu:
Dne 29. 6. 2010 se uskuteční v Hostěrádkách-Rešově jednání ohledně provozu
sokolnického radaru. Budou zveřejněny výsledky měření neionizujícího 
záření.
Činnost radaru v naší obci ruší provozování kabelové televize, a to stanice
Prima a Prima Cool.  

10. Mlíčárna – havarijní stav budovy:
Zastupitelstvo se zabývalo havarijním stavem budovy bývalé tzv. „Mlíčárny“.
Budova je v havarijním stavu a hrozí její zřícení. Pozemek pod stavbou je ve
vlastnictví obce, ale stavba je na LV1 – ČR MNV Otnice. To značí, že v sou-
časné době není ani Českého státu ani obce Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu písemně upozornit na havarijní stav budovy
na pozemku p.č. 113 Stavební úřad ve Slavkově.    

11. Úřad práce Vyškov – VPP, povodňová místa:
Zastupitelstvo projednalo výzvu Úřadu práce Vyškov k podávání žádostí 
o příspěvek na vytvoření nových pracovních příležitostí v rámci projektu
„VPP Povodně 2010“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o 3 místa na VPP za podmínek sta-
novených ve Výzvě.

12. Termíny zasedání ZO na II. pol. 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů na zasedání zastupitelstva ve II. po-
loletí 2010, de facto do komunálních voleb 15. až 16. 10. 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO od 28. 6. 2010 do 15. 10. 2010. 

13. Mateřská škola – zateplení:
Zastupitelstvo projednalo zadání výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace zateplení MŠ. Doposud není jasno, zda bude vypsána dotace 
z OPŽP, nebo Zelená úsporám. Velmi hrubé předpokládané náklady asi 8
mil. Kč. 

14. ČOV a kanalizace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z kontrolního dne (10. 6.)  výstavby
ČOV v obci. Stavební práce vzhledem k neustálým dešťům pokračují velmi
pomalu. Ze základové spáry musí být 24 hodin prováděno čerpání vody, na-
vyšuje se podsyp drenážní vrstvy s použitím geotextilie (oproti projektu).  

15. Základní škola - voda, schválení dodavatele akce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele
akce „Základní škola Otnice – výměna vodovodního potrubí“ Komise jako
nejlepší vyhodnotila nabídku f. MANAG MS a.s. Brno
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí dodavatelů na výše uvedenou akci v ZŠ 
Otnice
1. MANAG MS a.s. Brno
2. Bláha V. Otnice 

3. Topolář P. Lovčičky
4. VKMB, s.r.o. Brno
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s f. MANAG MS.
Připomínky, interpelace:
P. Havelka podal informace o akci „Dny komunální techniky“, která se usku-
tečnila ve Veselí n/Moravou.

28. 6. 2010 
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 10) Havarijní stav „Mlíčárny“ – Stavební úřad Slavkov svolal jednání na
den 13. 7. 2010.
Bod 11) Obec uspěla s žádostí a obdržela od Pracovního úřadu Vyškov tři
místa na VPP, délka trvání pracovního poměru 3 měsíce.
Bod 13) MŠ zateplení. SFŽP vypsal výzvu na podávání žádostí o dotace 
z Operačního programu Životní prostředí (Zelená úsporám). Příjem žádostí od
19. 7. 2010. 

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 102/2010, změna užívání ocelového skladu 
b) Mě. Úřad Slavkov – Aktualizace územně analytických podkladů     
c) Obec Otnice – projednání nařízení neodkladného odstranění stavby 
„Mlíčárna“      
d) Manželé Pavlasovi 493 – Souhlas č. 49/2010, stav. úpravy a přístavba RD             
e) Beton Brož 484 – Kolaudace příjezdové komunikace a vrátnice  

4. Faktury k proplacení:
a) Act Vyškov – Fa: 10010083, oprava motorové sekačky
b) Valášek V. Střelice – Fa: 6030, motorová pila pro zásahovou jednotku SDH
c) J. Sokol Bošovice – Fa: 10151, oprava a údržba kopírek 
d) J. Borovička 482 – Fa: 512010, oprava vozidla CAS K25
e) Netic s.r.o. Brno – Fa: 100100506, PC do ústředny
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4 zápisu.  

5. DSO Politaví – závěrečný účet:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet DSO Politaví za rok 2009.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za
rok 2009. 

6. Vánoční koncert – smlouva:
Zastupitelstvo projednalo nabídku kapely Stříbrňanky na uspořádání vánoč-
ního koncertu dne 5. 12. 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání vánočního koncertu kapelou Stříbrňankou
dne 5. 12. 2010 v 15.00 hod. Cena 22 tis. Kč.

7. Volební období 2010 – 2014, počet čl. zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo projednávalo, jaký počet členů zastupitelstva obce se bude volit
na volební období 2010 – 2014. 
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo, že zastupitelstvo obce Otnice bude mít ve volebním
období 2010 – 2014 jedenáct členů.

8. Krádež laviček u rybníka v Poltni:
V noci z neděle 27. 6 na pondělí 28. 6. 2010 došlo ke krádeži 2 ks zahradních
laviček na hrázi rybníka v Poltni. Krádež byla nahlášena Policii ČR Slavkov.
Způsobená škoda asi 11,5 tis. Kč. 

9. Záměr prodeje pozemků p.č. 1407/1 a 1409/1:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. Bořivoje Hložka o odprodej pozemků
p.č. 1407/1 a 1409/1 v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1407/1 a 1409/1 v k.ú.
Otnice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

10. Žádost TJ Sokol Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o proplacení hudby při po-
řádání tradičních hodů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ. Sokol Otnice ve výši 
33 tis. Kč.

11. ČOV a kanalizace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z kontrolního dne výstavby ČOV
v obci. Provádí se pokládka kanalizace v zahradách okolo potoka (pod hasič-
kou) a pokládka přívodního kabele el. energie pro ČOV. Pokračují práce na
výstavbě ČOV.
Připomínky, interpelace:
Rušení TKR (stanice Prima a Prima COOL) – je zaviněno provozem radaru,
obec jedná s Jihomoravským krajem a zástupci Armády ČR.
Dne 24. 7. se uskuteční rybářské závody.
Od rybníku v Hrubé dolině je potřeba odvézt odpadky z košů.
Vadný (prasklý) poklop na studni v Chaloupkách před RD manželů Bublo-
vých.
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2. Kontrola minulého zápisu:

Připomínky: Provedena výměna studničního poklopu v Chaloupkách před
RD 235 a poklopu kanalizační vpustě před domovem LILA.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Ing. Kelča Fr. Brno – výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce 
b) Ing. Matyáš L. – Územní souhlas č. 178/2010, vodovodní příp. pro RD 250     
c) Obec Otnice – stanovisko k záměru regenerace Mateřské školy      
d) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas č. 132/2010, příjezdová komunikace 
e) Beton Brož 484 – zahájení řízení o odstranění stavny (hygienické zařízení)
f) Beton Brož 484 – Usnesení o přerušení řízení č.123/2010, hygienické 
zařízení
g) Beton Brož 484 – zahájení řízení o dodatečném povolení (hygienické 
zařízení) 

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „žádost o vyjádření k udělení licence“ k pro-
vozování autobusových linek pro:
– VYDOS BUS Vyškov a.s. Vyškov, linka:

Hodějice-Němčany-Slavkov-Otnice-Lovčičky.
– BORS a.s. Břeclav, linky:

Sokolnice-Šaratice-Milešovice-Lovčičky, 
Sokolnice-Otnice-Dambořice, 
Hodějice-Němčany-Slavkov-Otnice-Lovčičky.

Obec nemá k záměru připomínky.
5. Jihomoravský kraj – přijetí dotace:

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Jihomoravským krajem na přijetí
dotace k financování výměny vodovodního potrubí na Základní škole.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Jihomoravským krajem na přijetí dotace
300 tis. Kč.

6. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 310110178, odvoz TKO za II. Q 2010
b) Protisk Slavkov – Fa: 201007005, tisk zpravodaje č. 40
c) Kabelsat Křižanovice – Fa: 9/2010, provozování TKR na II. pol. 2010 
d) Kabelová televize Veselý Křižanovice – Fa: 23/2010, opravy TKR
e) Elcan Brno – Fa: 1000060, oprava veřejného osvětlení
f) Studio Region Brno – Fa: 132010, změna územního plánu č. 1
g) J. Sokol Bošovice – Fa: 10190, údržba kopírek, tonery 
h) SÚS Vyškov – Fa: 530100103, oprava kanalizačních vpustí
i) DEA Brno – Fa: 1100395, projekt zateplení MŠ, první část
j) Renards Brno – Fa: 2100153, zpracování žádosti o dotaci, zatepl. MŠ 
k) Hložek O. Blučina – Fa: 210/159, servis plynových kotlů ÚT
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu. 

7. Mateřská škola – regenerace:
Žádost o dotaci na regeneraci Mateřské školy Otnice byla podána na SFŽP
dne 19. 7. 2010.
Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na zpracování projek-
tové dokumentace regenerace Mateřské školy.
Projednalo návrh smlouvy s f. Renards Brno na zpracování žádosti o dotaci.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení na zpracovatele projek-
tové dokumentace: „Regenerace MŠ“
1. DEA Brno, 2. Uchytil s.r.o. Brno, 3.Synerga a.s. Brno
b) Schvaluje návrh smlouvy s f. DEA Brno na projekt regenerace MŠ
c) Schvaluje návrh smlouvy s f. RENARDS Brno na vypracování a podání žá-
dosti o dotaci: „Regenerace MŠ“.

8. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2010:
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření za I. pol. 2010.

Příjmy: 7,344 mil. Kč (50,82 %)
Výdaje: 5,178 mil. Kč (35,04 %) 

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření obce za I. pololetí 2010.              

9. Rozpočtové opatření č. 2/2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2010.

Příjmy:  14 500,- Kč
Výdaje: 14 500,- Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.

10. Katolický dům – prasklé potrubí vody:
Dne 26. 7. 2010 došlo k prasknutí potrubí ke splachovači na WC v patře Ka-
tolického domu. Voda promáčela stěny a stropy až do sklepení. Pojistná udá-
lost byla nahlášena ČS pojišťovně. Likvidátor se dostavil dne 4. 8. 2010. 

11. SFŽP – dotace na sběrný dvůr odpadů:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí 
o akceptaci žádosti o dotaci na sběrný dvůr odpadů Otnice. Žádost nyní bude
posuzována z hlediska přiznání dotace. Akcept. č. 10075714.

12. MND Hodonín – dotace na KD:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Moravských naftových dolů Hodo-
nín, že naše žádost o dotaci na výměnu oken na Katolickém domě byla za-
mítnuta.

13. Základní škola – přijetí darů:
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy o schválení přijetí finančních
i věcných darů pro Základní a Mateřskou školu Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančních darů v celkové výši 6 tis. Kč 
(3+3 tis.) a schvaluje také přijetí věcných darů (sanitární zařízení) v hodnotě
46 549,- Kč.                    

14. Základní škola – výměna rozvodů vody:
Výměna vodovodních rozvodů na Základní škole je hotova. Zbývají drobné
nedodělky. Rozsah všech víceprací je vyčíslen částkou 117 358,- Kč. Zbývá
ještě vyčištění výměníku na teplou vodu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah víceprací ve vazbě na výměnu rozvodů vody
na ZŠ.

15. Koupě pozemku p. č.129/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 129/2
o výměře 98 m2, k. ú. Otnice, od Petra, Vladimíra a Anny Kalašových 
Otnice 9 a Evy Kosíkové Křenovice 44. Pozemek bude sloužit pro uložení
kanalizace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 129/2 o výměře 98 m2

od Petra, Vladimíra a Anny Kalašových Otnice Dědina 9 a Evy Kosíkové Kře-
novice 44, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše Lovčičky.        

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Lovčičky:
Zastupitelstvo projednalo žádost neziskové odborové organizace Evropského
svazu pokrokových novinářů se sídlem v Prievidzi o odprodej pozemků 
p.č. 1797, 1067, 1795, 1790 v k.ú. Lovčičky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1797, 1067, 1795, 1790
v k.ú. Lovčičky.

17. Kabelová televize – rušení signálu radarem v Sokolnicích:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o řešení závady na kabe-
lové televizi (stanice Prima a Prima COOL), která je zaviněna provozem 
sokolnického radaru. Český telekomunikační úřad provedl v Otnicích měření 
a vydal Vyjádření (2. 7. 2010) a Zprávu č. 85/2010 (červenec 2010). Oba do-
kumenty potvrzují stížnost obce. Armáda ČR (provozovatel radaru) však do-
posud nereagovala a požaduje další měření.

18. ČOV a kanalizace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z kontrolního dne výstavby ČOV
v obci. Pokládka kanalizace v zahradách okolo potoka (pod hasičkou) je do-
končena. 
Připravuje se úsek nad hasičkou vpravo proti proudu vodoteče. Pokračují
práce na výstavbě ČOV. Byly zahájeny práce v ulici Za Drahy.

19. Pronájem Kasína na Dělnickém domě:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o problémech s pronájmem
Kasína na Dělnickém domě. 
Usnesení:
Obec zašle dopis s upozorněním na úhradu všech závazků v termínu do 
25. 8. 2010. V případě nedodržení termínu bude zaslána výpověď z nájmu.

20. Nákup nového křovinořezu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení starosty o poruše křovinořezu R250
(starý typ) a jeho vyřazení z evidence. Je nutné zakoupit nový křovinořez.
Předpokládaná cena 25 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup nového křovinořezu od firmy Act Vyškov.  

21. Soutěž na projekty kanalizačních přípojek:
Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na zpracování projek-
tové dokumentace kanalizačních přípojek pro občany obce Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace kanalizačních přípojek pro občany. 
1. AQUA PROCON s.r.o. Brno.

22. Zahrádkáři – žádost o příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu zahrádkářů MO Otnice o fi-
nanční příspěvek na úhradu hudby při konání letní noci dne 20. 8. 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MO Zahrádkářského svazu
Otnice ve výši 3 500,- Kč.
Připomínky, interpelace:
Projednat novou výsadbu před základní školou (namísto vykácených bříz).
Provézt kontrolu lípy na obecním pozemku p.č. 1107/11, je částečně suchá,
hrozí zlomení kmene.
Obě připomínky projedná Výbor životního prostředí.
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2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 10) Škodní událost na Katolickém domě – škodu na materiálu nahlá-
sila nájemkyně p. Prokopová. Její pohledávka byla oznámena ČS pojiš-
ťovně.
Bod 17) Rušení programu kabelové televize radarem – Český telekomuni-
kační úřad uložil Armádě ČR provést vhodná ochranná opatření s termínem
do 10. 10. 2010.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Ing. Kelča Fr., Brno – Rozhodnutí č. 134/2010, nařízení k zjednání ná-
pravy 
b) Manželé Svobodovi 516 – Souhlas č. 59/2010, stavební úpravy RD 516     
c) Obec Otnice – společné projednání Změny č. 1 ÚP, připomínky do 
30. 9. 2010      
d) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 50/2010, dodatečné povolení na hyg.
zařízení 
e) Bc. I. Kvasničková 113 – veř. vyhláška, modernizace RD 113

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí:
Rostěnice a.s. – zahájení řízení ke zpracování opatření v případě havárie

5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH:
Dynamark Prostějov – zvláštní užívání silnic II/418 a III/4199 v rámci 
výstavby ČOV a kanalizace Otnice.

6. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnitřních věcí:
Do voleb zastupitelstva obce v komunálních volbách ve dnech 15. –16. 10.
2010 byly zaregistrovány kandidátky: KDU-ČSL, Moravané, ČSSD,
KSČM. 

7. Faktury k proplacení:
a) Act Vyškov – Fa: 10010115, nákup nového křovinořezu
b) Gordic Blansko – Fa: 2010501373, udržovací poplatek programů
c) L. Prokopová 431 – Fa: 2010047, pracovní oděvy zaměstnanců obce 
d) DEA Modřice – Fa: 210086, projekt zateplení MŠ
e) DEA Modřice – Fa: 210072, stanovisko auditora k projektu zateplení
ZŠ
f) MANAG MS Brno – Fa: 210740081, výměna rozvodů vody na ZŠ
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.

8. Dílčí přezkum hospodaření obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce
za rok 2010, které provedl JMK ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2010.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi provést opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2010.

9. Újezd u Brna – komplexní pozemkové úpravy:
Ministerstvo zemědělství v souvislosti s pozemkovými úpravami v Újezdě
u Brna oznamuje že soupis nároků vlastníků pozemků je k nahlédnutí 
v období od 3. –17. 9. 2010 na Městském úřadě v Újezdě u Brna.      

10. Policie ČR – krádež laviček u rybníka v Poltni:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis Policie ČR OO Slavkov u Brna, že
dle §159a odst. 5 trestního řádu, celou věc odkládá. 

11. Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
a) Na základě revizní zprávy elektroinstalace v budově Základní školy je
nutné provést výměnu elektroinstalace tělocvičny, šatny před tělocvičnou
a části suterénu. Předpokládané náklady 40 tis. Kč.
b) Žádost Základní a Mateřské školy o schválení výjimky z počtu dětí na
třídu mateřské školy, a to na 25 dětí pro školní rok 2010–2011.
c) Předložena výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 
2009–2010.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Opravu elektrické instalace dle revizní zprávy do výše 40 tis. Kč.
b) Výjimku z počtu dětí jedné třídy mateřské školy ve školním roce 2010
–2011 na 25 dětí.                    

12. Respono – sběr nebezpečného odpadu:
Sběr nebezpečného odpadu v obci provede firma Respono Vyškov v sobotu
dne 18. 9. 2010. V důsledku výkopů pro kanalizaci bude jediné sběrné
místo u hřbitova.

13. Kasino na Dělnickém domě (DD) – výpověď smlouvy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost p. M. Kyliána o ukončení nájemní
smlouvy na Kasino v Dělnickém domě k 30. 9. 2010. 
Současně požádal o částečnou úhradu investice do rozvodů vody a el. in-
stalace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy na Kasino v DD 
s panem M. Kyliánem k 30. 9. 2010. Žádost o úhradu investice prověří 
starosta. 

14. DEA Brno – smlouva na projekt zateplení komer. části MŠ:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na zpracování projektu zateplení
komerční části mateřské školy, včetně nové kotelny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou DEA Brno na vypracování pro-
jektové dokumentace na zateplení komerční části budovy mateřské školy
a nové kotelny. 

15. Daňhel Zb. – žádost o pronájem pozemku:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Zb. Daňhela Otnice 197 o pronájem
části pozemku p. č. 395 v k. ú. Otnice. Část pozemku již užívá p. Sisrová.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 395.      

16. Úplatné nabytí pozemku p. č. 55/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku
p. č. 55/2 o výměře 102 m2, k. ú. Otnice od Ing. Františka Kelče Brno Ve-
letržní 7. Pozemek bude sloužit pro uložení kanalizace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 55/2 o výměře 
102 m2 od Ing. Franiška Kelče Brno Veletržní 7, za cenu dle znaleckého po-
sudku Ing. Matyáše Lovčičky.

17. Úplatné nabytí pozemku p. č. 57/2:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup pozemku
p. č. 57/2 o výměře 146 m2, k. ú. Otnice od Ludmily Cápalové a Jaroslava
Kulhánka Otnice Dědina 31. Pozemek bude sloužit pro uložení kanalizace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 57/2 o výměře 146
m2 od Ludmily Cápalové a Jaroslava Kulhánka Otnice Dědina 31,  za cenu
dle znaleckého posudku ing. Matyáše Lovčičky. 

18. Úplatný prodej pozemků v k. ú. Lovčičky:
Zastupitelstvo projednalo žádost Evropského svazu pokrokových novinářů
Prievidza SR o odkoupení pozemků p. č. 1067, 1786, 1790, 1795 a 1797
v k. ú. Lovčičky. Záměr obce odprodat pozemky byl zveřejněn na úřední
desce od 10.8 do 6. 9. 2010. Připomínky k záměru vzneseny nebyly. V di-
skuzi bylo doporučeno informovat kupujícího o stavbách, které nemají jas-
ného vlastníka. Po vyhodnocení všech aspektů bylo rozhodnuto pozemky
odprodat. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatný prodej pozemků p. č. 1067 o výměře 
176 m2, p. č. 1786 o výměře 718 m2, p. č. 1790 o výměře 161 m2, 1795 
o výměře 786 m2 a p. č. 1797 o výměře 4 160 m2 v k. ú. Lovčičky za cenu
55,- Kč/m2 společnosti Europsky sväz pokrokových novinárov se sídlem
Gorkého 1, 971 01 Prievidza, SR. 

19. Finanční dar obci postižené povodněmi:
Zastupitelstvo projednalo návrh na finanční dar obci postižené povodněmi
v Severních Čechách. Byla navržena částka 20 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru vybrané obci posti-
žené povodněmi v Severních Čechách. Ukládá starostovi vybrat obec a do-
jednat podrobnosti předání daru.

20. Úprava chodníků v Chaloupkách po kanalizaci:
V návaznosti na budování kanalizace a uvedení chodníků po výkopech do
původního stavu, rozhodlo zastupitelstvo betonovou dlažbu nahradit dlaž-
bou zámkovou, včetně nových obrubníků. Dlažbu a obrubníky hradí obec,
práci a podloží f. IMOS Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup zámkové dlažby a zahradních obrubníků
na opravu chodníků v ulici Chaloupky v rámci budování kanalizace a to od
RD č. p. 70 (Jelínkovi) po prodejnu stavebnin PRIMA. 

21. ČOV a kanalizace – postup prací:
Zastupitelstvo projednalo postup prací na budování kanalizace a ČOV 
Otnice. Dle sdělení investora (VaK) i dodavatele (IMOS) je postup prací 
v souladu s harmonogramem. Firma Aquaprocon Brno započne s návště-
vou občanů z důvodu vypracování projektové dokumentace přípojek k nové
kanalizaci. Obecní úřad rozešle dopisy těm majitelům RD, kterých se vy-
pracování projektové dokumentace týká.   

22. Fryc J. – nájemní smlouva na zařízení na DD:
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s p. J. Frycem, Měnín
na umístění zařízení pro internet. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s p. Jiřím Frycem, Měnín na
umístění zařízení pro internet na střechu Dělnického domu a do kinokabiny.
Připomínky, interpelace:
Zastupitelstvo projednávalo návrh p. Popelky, který by mohl vyřešit umís-
tění požárního vozidla CAS K25. Návrh bude dále posouzen i z technic-
kého hlediska.
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DĚKUJEME 28. srpna 2010 se uskutečnila humanitární sbírka.
Za přinesené věci všem srdečně děkujeme.

Záměr pronájmu nebytových prostor v dělnickém domě.
Obec Otnice zveřejňuje

v souladu s ustanovením §39 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění

Záměr pronájmu nebytových prostor (bývalé Kasino – nyní
Hospoda na Pančavě), v dělnickém domě v Otnicích č. p. 351.

Jedná se o pronájem sálu (bývalého Kasina), nacházejícího se v prvním podzem-
ním podlaží budovy dělnického domu, se všemi součástmi a příslušenstvím o výměře
132,20 m2 (hlavní prostory) a vedlejších prostor (bývalá kuchyně, skladové prostory,
schodiště) o výměře 63,30 m2.

Nájemce bude oprávněn užívat veškeré vybavení (židle, stoly atd.)
V pronajímaném prostoru je možné provozovat hostinskou činnost.
Zájemci o pronájem si mohou vyžádat informace na Obecním úřadě Otnice u sta-

rosty obce p. Pavla Prokopa (544 240 018, 602 514 660).
Případnou prohlídku nebytových prostor je možné dojednat tamtéž.
Pronájem nebytových prostor je možný dle dohody od 1. 11. 2010.
Minimální výše nájmu  437,50 Kč/m2/rok – hlavní prostory 

328,-    Kč/m2/rok – vedlejší prostory  
Zájemci podají nabídky v zalepené obálce na Obecní úřad Otnice.

Od 15. září 2009 je účinná novela
vyhlášky o povinné výbavě automo-
bilů, která výrazně mění i složení
autolékárničky. Na doplnění mají ři-
diči čas do konce roku 2010. Nový
obsah lékárniček je totiž povinný
od 1. ledna 2011. 

Liší se povinnými komponenty
a dobou expirace. V autolékárničce
2011 přibyla resuscitační maska s vý-
dechovou chlopní a filtrem, isoter-
mická fólie. Nejpozději od ledna 2011
budou muset řidiči vozit v lékárničce
také přehledný obrázkový a textový
návod na poskytnutí první pomoci při
autonehodě. Půjde tedy o českou ob-
dobu slovenské Karty první pomoci.
„Návod je stručný, protože předpo-
kládá, že řidiči mají první pomoc
v náplni výuky v autoškole. Na místě
nehody jim má pouze připomenout
základní postup v případě zmatku či
paniky,“ řekl mluvčí ministerstva
zdravotnictví Vlastimil Sršeň. 

Expirační doba autolékárničky se
zvyšuje na 4 roky. Nové složení vyjde
každopádně dráže než dosavadní.

Páni myslivci, prosíme o odborný
zásah při ničení kun, které se u nás
velmi rozmohly, a nepoučení by
mohlo neodborným kladením náv-
nad uškodit mnohým domácím
zvířatům, jako jsou psi a v nejhor-
ším ovečky, což se již přihodilo.

Děkujeme.

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb
do Zastupitelstev obcí

Starosta obce Otnice podle § 15 odstavce b, zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Otnice se uskuteční

dne 15. října 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a dne 16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je:

budova Obecního úřadu Otnice, ul. Dědina č. 479
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České re-
publiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ZAJISTĚTE SI VČAS
novou autolékárničku!

Na obecním úřadě si stále můžete
zakoupit knihy o Otnicích

Ilustrační foto

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Na dobré hodince v Otnicích: 135 Kč

Monako: 50 Kč

Setkávání minulosti
s přítomností:
100 Kč

Z minulosti Otnic:
135 Kč

Otnice ve fotografii:
200 Kč
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Foto: Silvie Makovská Menoušková

POČÍTAJÍ SE MNOU
- věta, kterou vícekrát slyšíme. A vět-

šinou jsme za to rádi. V různé obměně se
s ní setkáváme. Ve škole ví přesně, s ko-
lika žáky počítají, jaký je seznam prv-
ňáčků, kdo nastupuje do kterého ročníku
střední školy, fakulty. „Počítám s tím, že
budu mít čas, že tě navštívím v nemoc-
nici, chci za tebou zajít“ – posila pro ja-
kéhokoliv pacienta.

Počítali s námi při odvodu branců –
nástupu do základní vojenské služby, to
už dneska takto neplatí. Ale jistě ne
všude na světě. Počítám s tím, co mu při-
nesu při oslavě narozenin, anebo jak mu
to všechno znovu připomenu, jak mu to
vytknu. Ale to už tak často není dobře
očekávané, zvláště ze strany „postiže-
ného“.

Také si někdy říkáme, uvažujeme, co
přinese nový úsek života, s čím budu

nebo bych chtěl počítat. Jako právě ne-
dávno začátek školního roku. A k tomu
bych nám doporučil povzbuzení s nadpi-
sem – Rok, kdy jsem našel svůj deníček
– (opět od Martina Holíka). „Prázdniny
jsou fajn a chtěla bych, aby byly vždycky
hodně dlouhé, ale nechci, aby byly
pořád,“ napsala nám posluchačka. Dnes
sedí poprvé po prázdninách opět ve
školní lavici.

Ano, je čas k odpočinku a k nabírání
nových zkušeností a dovedností, je čas
k učení, k osvojování si znalostí.

Čas pro babičku a dědečka a pro tábor
– čas k moření se s angličtinou a ke cvi-
čení na klavír a k poznávání Boha při ná-
boženství a s ministranty…

My „vystudovaní“ a jakoby hotoví
někdy možná vnímáme čas jako jedno-
litý, bez velkých změn. Léta a léta ply-
nou, a je to trochu škoda. Mám jeden

návrh: Co kdybyste si v malém tajném
deníčku napsali pro každý rok jednu vý-
stižnou větu?

Rok dostudování. Rok záchrany života
našeho Pavlíka. Rok, kdy jsme se sezná-
mili s dobrou rodinou Novákových. Rok
objevu krásné knihy do mého Zlatého
knižního fondu. Rok, kdy jsme se stěho-
vali do Humpolce. Rok, kdy jsem přišel
k rozumu. Rok, kdy jsem po letech našel
tento svůj ztracený deníček.

Pokud jednou budeme chtít Bohu vy-
slovit generální poděkování za život, a to
se sluší a patří, může takový sešitek po-
moci.

A ještě prosím: Stále něco studujme,
sledujme, čtěme, srovnávejme – přinej-
menším nebudeme mít čas na hlouposti.
Vám a vašim dětem i vnukům přeji do
nového školního roku dobré dny a hoj-
nost darů Ducha Svatého.

- Za takové přání pro nás děkuji také 
a připojuji se k němu.

P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

sání. Babičky přivedly svá vnoučátka a společně si popovídaly
při šálku dobré kávy a domácího zákusku. Děti větší, malé
i nejmenší našly na zahradě spoustu aktivit, díky kterým celé
prima odpoledne příliš rychle uteklo. 

Všichni se skvěle bavili, konverzovali na témata vážná i ne-
vážná a nikomu se nechtělo domů. Jakmile se rozhořelo oh-
niště, rázem bylo v obležení špekáčků. Vůně, tichý hovor 
a příjemný zpěv za doprovodu kytary – to byla ta pravá tečka
za opravdu požehnanou nedělí! 

Silvie Makovská Menoušková

Odpoledne na farní zahradě
22. srpna v 15 hodin se rozlehlá farní zahrada v Otnicích

otevřela všem lidem, kteří toužili po příjemně stráveném od-
poledni. Organizátoři tábora Srdce a kříž se ujali i této akce,
zároveň jim byl nápomocen pan farář a mnozí účastníci (místní
i přespolní), neboť nepřicházeli s prázdnou. 

Jeden přinesl něco sladkého, druhý slanou dobrotu, třetí
pití… a všichni dohromady se vybavili dobrou náladou. Toto
nejen potáborové setkání se neslo v duchu her, zábavy a ml-
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VEČERY U SVÍČKY ANEB
Čas divadelních ochotníků

V dřívější době, když nebyla ještě televize, lidé se dokázali
bavit sami. Spolky jako byl Orel, Sokol, Hasiči, Červený kříž
a jiné, dokázaly nacvičit i tři divadelní hry za zimní sezónu.
Hrávalo se hodně ve staré hospodě U Hložků na Pančavě, ale
z doslechu i v přírodě. 

V roce 1947, když se postavil Katolický dům, kde byl velký
sál, jeviště a působila tam Tělocvičná jednota Orel, začal můj
strýc Jaroslav Novák, velký ochotník, režisér, nacvičovat di-
vadla. Hráli jsme, co si tak vzpomínám: Dvě Maryčky, Jak ka-
špárek strašil Kubu, Naši Furianti, Smrt sv. Václava a jiné.
Návštěvy byly velké. Potom spolky byly zrušeny a přišla doba
Osvětové besedy. Zde působili režiséři J. Hrdlička, B. Hed-
bávný, K. Šíra, uč. Kutloch, uč. Blecha a P. Poul a hráli jsme
hry: Lucerna, Maryša, Paní Mincmistrová, Svátek pana ředi-
tele, Hody svaté Kateřiny, Radúz a Mahulena, Strakonický
dudák, Princezna Pampeliška, Hrátky s čertem. A jistě jsem na
některé zapomněl.

Každý konec roku byl zakončován Silvestrovskou estrádou.
Až po ní byla taneční zábava.

Když nastal čas televize, ochotnické divadlo začalo strádat.
I když ještě nebyla v každém domě televize, ale lidé zpohodl-
něli. Doma pěkně v teploučku nechali se bavit televizí, tím už
neměli zájem navštěvovat divadla, a tak skončil zájem ochot-
níků i u nás.

Josef Mezuláník

A přece již v roce 1902 byl v Otnicích založen zpěvácký
kroužek (ochotnická kresba v obrázkové publikaci Otnic).

A proto ještě já dodávám, že pan řídící Jan Jedlička jako
velký muzikant s již zmíněným Josefem Hrdličkou dokázali
dovést k úspěšným koncům i operety. Např. „Cigánskou krev“,
kde hlavní představitelkou s krásným hlasovým fondem ztvár-
nila Anna Dosedělová – Černá s partnerem hereckým i pěvec-
kým Josefem Dobrákem.

Perly panny Serafinky, Z českých mlýnů, Naši furianti a ještě
mnohé, na které si s lítostí už nevzpomínám. V těchto zpěvo-
hrách dominovaly: Zdena Pavlovcová, Anežka Košová – Pav-

lovcová, Růžena Menoušková – Najmanová a sboristky, které
můžeme vidět v obrázkové publikaci Otnic. Herce a zpěváky
v mužských rolích bezvadně vytvářeli: Jan Mezulánek, Jan Bo-
rovička, František Rafaj, F. Matoušek, F. a J. Mezuláníkovi a J.
Jelínek se svým úžasným basem.

Těžko se v paměti loví. Televize nás snadno usadila do po-
hodlí. Zmizelo i to draní peří nedávno připomenuté lovčič-
skými ženami, vyšustování klasů, vaření trnek. Podzim
a především zima se proto stává nekonečnou a smutnou. Ještě
že nám zůstaly „Hody“ a už jen jediný ples myslivců. Píši je-
diný, srovnávám-li až čtyři plesy, které se často těžko zařazo-
valy do doby, než byla Ostatky zábava skončena pro „půst“.
Ten byl často porušován Josefským kabaretem. 

Občas vzpomínám na bujné Šibřinky a nejvíc na ples svazu
žen, který po plese „včelařů“ byl nejkrásnější. Sál se zdobil
chvojím, zrcadly a z krepového papíru ženami vytvořenými rů-
žemi. A z té nejvzdálenější doby zejména plesy v hospodě
U Hložků na Pančavě, kdy sál voněl vydrhnutou podlahou,
chvojím a vanilkovými rohlíčky. Hrála tenkrát Zalabova ka-
pela, a ta uměla i bavit.
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Maškarní ples 2006 pohádka O Červené Karkůlce
Foto: archiv otnické kroniky

NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
K ochotničení patřilo i pořádání Benátských nocí na dnes

zrušeném rybníku, kde kouzelné osvětlení oživoval pan Jan
Daněk, který též o Vánocích rozezpívával své violoncello za ří-
zení a hry na varhany pana řídícího Jedličky. Dá se bez nad-
sázky říct, že každý, kdo alespoň trošku uměl, mohl se ukázat.
Bratři Mezuláníkovi s odborníkem panem Rudolfem Menou-
škem vytvářeli ty správné kulisy a věru ne ledajaké.

Ale abych jen netesknila po zašlých časech. Před téměř je-
denácti lety začala tradice dětského maškarního plesu. V po-
čátníc byla jeho součástí vždy krátká pohádka sehraná
pořádajícími maminkami pod vedením Dany Sekaninové.
Vtipná dramatizace, barevné kostýmy. Alespoň na krátký čas se
do Otnic vrátí divadelnický duch. Pobavil děti i dospělé. 

I škola se jeden čas snažila vychovávat malé herce. Drama-
tický kroužek pod vedením učitelek Kateřiny Halouzkové a Ivy
Benušové nastudoval nejméně dvě pohádky. Sehrály je na sále
školy pro rodiče a veřejnost. Hostovaly i v sále v Lovčičkách.
Štafetu ve vedení kroužku pak převzaly pedagožky 1. stupně
Lenka Vojáčková a Hana Veselá. Pro malý zájem ze strany žáků
bohužel dramatický kroužek již několik roků není v nabídce
zájmových útvarů školy. 

Malý záblesk otnického ochotničení se mihl vloni v Otnic-
kém Sadu. Pod taktovkou Andrey Malé nacvičovaly maminky
s nejmladšími dětmi pohádku Jak zvířátka našla domov (foto
na zadní straně obálky). Zahrály ji dětem v mateřské škole
i dětem v Dětském domově Lila. Dokonce vytvořily celostátní
rekord ve věku nejmladších ochotníků a jsou zapsáni v České
knize rekordů. 

Druhou pohádku s hádankami odehrály v otnické školce před
zahájením prázdnin. Jaký bude další osud malých ochotníků
z Otnic? Záleží na „ochotě“ amatérských režisérů a herců. Čas
ukáže, zda-li se někdy podaří navázat na přetrhlou nitku di-
vadla otnických rodáků a jejich ochotnickou slávu z minulého
století. 

„Pohádková cesta“, kterou podle sdělení Dany Sekaninové
stvořily samotné maminky a jeden tatínek našich nejmenších
občánků, potěšila všechny. Že jste dokázaly takto krásně při-
blížit dětem pohádku, to tedy milé maminky před vámi sme-
kám. Zablýsklo se na lepší časy? Že by televize byla dobrá, jen
když by byl čas, kdy by bylo kruté psa vyhnat? Uvidíme.

Ludmila Kaloudová s přispěním Dagmar Kovaříkové

Vrchol otnické éry
O vánocích 1955 se v Otnicích sešla rada Osvětové besedy,

organizace, která pod sebou od roku 1954 soustředila veškerý
otnický ochotnický potenciál. Rada tehdy rozhodla, že se di-
vadelní soubor přihlásí do soutěže lidové umělecké tvořivosti,
což navrhl Osvětový dům ve Slavkově ochotnickým divadel-
ním sborům z okolních obcí. A to právě s Maryšou bratří Mrš-
tíků. Pro zajímavost dodejme, že Bošovice sáhly po obdobné
látce v dramatu Její pastorkyňa (pod tímto titulem je známější
Janáčkova opera, která vychází z divadelní hry Gabriely Preis-
sové). Původně byly ve hře ještě další obce, žatčanský soubor
měl hrát Pražského flamenga a Lovčičky Sluhu dvou pánů, ale
nakonec spolu v následujícím roce na otnické ochotnické scéně
soutěžily jen Otnice s Bošovicemi. Pro soutěžní představení
vytvořili Rudolf
Menoušek ob-
zvlášť propraco-
vané kulisy,
p ř e d s t av i t e l k a
Maryši Zdena Po-
peláková-Kosí-
ková vzpomíná, že
scéna „byla tak
krásná a sku-
tečná“. Přesvěd-
čivě a s nadšením
hráli tehdy všichni. B. Rožnovský Francka, L. Hrubý Vávru,
manžele Lízalovi V. Václavková-Hložková a K. Šíra, služku L.
Kaloudová-Zalabová. Otnice vyšly s Maryšou z uměleckého
zápolení vítězně, ale stanovy soutěže nebyly zcela jedno-
značné, mluvilo se o výhodě domácího prostředí – zkrátka zů-
staňme u konstatování, na němž se shodují pamětníci i kritika,
že totiž vysokou uměleckou úroveň měla obě představení. Sál
byl vyprodaný do posledního místa. Následovaly vlídné ohlasy
v krajské Rovnosti a okresních Slavkovských novinách. Po-
slední verze Maryši se hrála v Otnicích dokonce dvakrát. Jed-
notné zemědělské družstvo tenkrát zakoupilo pro své členy
vstupenky, diváci přijeli i z okolních obcí. Znova, potřetí, pak
hráli otničtí divadelníci tuto Maryšu v sousedním Újezdě.

Úryvek z knihy Marty Králové Na dobré hodince v Otnicích
Zdeňka Křivánková
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

jsme navštívili mořské akvárium. Nejvíce pozornosti přitaho-
vala chobotnice a žraloci. Odtud jsme se lodí přeplavili přes
moře na ostrov Krk do Vrbniku, což je krásné středověké měs-
tečko na skalnatém útesu. V odpoledních hodinách jsme přejeli
na druhou stranu ostrova do turistického letoviska Baška. Azu-
rové odpoledne strávené na krásné pláži a spojené s koupáním
v průzračné vodě potěšilo a hlavně osvěžilo nás všechny.

Třetí den pokračoval celodenní prohlídkou národního parku
Plitvice. Ta začala jízdou vláčkem do horní oblasti jezer, odkud
jsme prošli podél vodopádů a jezera Gradinsko k jezeru Koz-
jak (Kozí). Lodí jsme přepluli toto jezero a pěším přesunem
přírodní rezervací jsme se dostali k dolním jezerům, která jsou
známá hlavně z filmů o Vinnetouovi. Po prohlídce tzv. Stříbr-
ného jezera a jeskyně, ve které byl ve filmu uschován poklad,
jsme vystoupali na vrchol kaňonu. Tím naše vícedenní exkurze
skončila. Po večeři jsme se vydali domů Slovinskem a Ra-
kouskem. 

Tento výlet se všem velice líbil, viděli jsme spoustu zajíma-
vých a úžasných kulturních a přírodních památek, na které
hned tak nezapomeneme. Jan Novák a Hana Třetinová

Dne 10. června 2010 se žáci naší školy vydali na vícedenní
výlet do Slovinska a Chorvatska. Doprava byla zajištěna lu-
xusním autobusem a průvodkyni delegovala CK VOMA Tře-
bíč. Po nočním přejezdu Rakouska a části Itálie jsme se ocitli
ve Slovinsku v Julských Alpách, kde začala naše exkurze.

První den jsme tedy začali návštěvou Julských Alp – Triglav-
ského národního parku, kde jsme si mohli v Planici nejen pro-
hlédnout, ale dokonce i vylézt na největší skokanský můstek
(můstek s kritickým bodem K-180). Zastavili jsme se v Kranj-
ské Goře v horském středisku mezi Karavankami a Julskými
Alpami. Pak jsme se přesunuli do hojně navštěvovaných lázní
Bled ve Slovinsku. Zde nás okouzlilo malebné Bledské jezero
s teplou vodou a s ostrůvkem, na němž je poutní kostel P. Marie.
Následoval přejezd do Postojny na prohlídku mimořádných
krápníkových jeskyní – Postojnska Jama. Postojnská jeskyně je
nejdelší známou krasovou jeskyní ve Slovinsku a bylo zde ob-
jeveno kolem 20 km suchých, vodních i trvale zatopených pod-
zemních chodeb. Vlakem jsme jeli 2 km do nitra jeskyně
a pěšky jsme si prohlédli kilometr nejhezčí části jeskyně. Ar-
cheologové zjistili, že tyto jeskyně navštěvoval už pračlověk
před více než 50 000 lety. Úžasné! Nezapomenutelné! 

Ve večerních hodinách jsme dojeli na chorvatské pobřeží,
kde jsme se ubytovali v hotelovém komplexu Uvala Sčoty.
Komplex je rozložen v těsné blízkosti od Kraljevice v zátoce
zvané Dubno 20 km pod Rijekou s výhledem na most spojující
pevninu s ostrovem Krk. Všechny pokoje měly vlastní WC,
sprchu a nádherný výhled na moře. Stravování bylo zajištěno
formou švédského stolu.

Druhý den hned po snídani jsme se vydali na prohlídku měs-
tečka Opatije, které je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším
místem na Jadranu. Pak následovala prohlídka Selce, které se
těší velké oblibě českých letních turistů. V městečku Crikve-
nice, které je nejvýznamnějším centrem Kvakerského pobřeží,

Malé ohlédnutí
za červnovou exkurzí

V loňském roce došlo k celkové re-
konstrukci naší školy, což byla výměna
oken a zateplení celé budovy včetně
pěkné fasády. Pro ještě lepší vzhled
vchodu do budovy chybělo osazení za-
budovaných květinových nádob. Na le-
tošní výstavě jsme se domluvili s paní
Ivou Benušovou, zástupkyní ředitele
školy, že do zahájení letošního školního
roku tyto nádoby osadíme.

V srpnu jsme se domluvili s panem
Václavem Hejtmánkem, pěstitelem kva-
litních dřevin nízkého vzrůstu, že prove-
deme výsadbu. Ve spolupráci manželů
Havelkových s panem Hejtmánkem byla
výsadba uskutečněna. Jak dřeviny vstup
do školy oživily, můžete posoudit při
návštěvě naší školy.

Za ZOČZS Otnice Antonie Bočková

Otničtí zahrádkáři škole

Pinus nigra „Brepo“
Borovice na kmínku zakrslá

Gingo biloba „Mariken“
Jinan dvoulaločný zakrslý kmínek

Foto: Zdeňka Křivánková

Foto: Svatuška Slabotínská
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Foto: Dagmar Stejskalová

Zkusím-li se podívat do budoucnosti,
devět let je pro mě nepředstavitelně dlou-
hou dobou. Ovšem při pohledu zpět se
mi tento uplynulý čas, celá povinná
školní docházka, jeví jako jeden jediný
rok. Stejně jako v září 2001, jsme s oba-
vami z nového prostředí vstupovali do
nic neříkající budovy, letos, v červnu
2010 jsme dotáhli posledními krůčky de-
vátý ročník. A tímto článkem bychom
chtěli poděkovat všem našim učitelům.

Jak jsem již psala, všechno to vypuklo
1. září 2001, kdy jsme my, školáčci, mu-
seli vyměnit hračky za aktovky a školní
lavici a nikdo ještě tenkrát netušil, co za
těch devět let zažije a co všechno se
naučí. První stupeň utekl jako voda a my
jsme se zatím naučili číst, psát a počítat.
V páté třídě nám náš kolektiv ,,narušili“

nově příchozí žáci z Milešovic a Bošovic
a rozpůlili jsme se na dvě třídy. Na dru-
hém stupni se spousta věcí změnila, zvy-
kali jsme si na nové učitele, na to, že se
musíme víc učit a připravovat do hodin
i na to, že nás po dvou letech znovu spo-
jili do jedné velké třídy. I přesto jsme si to
na různých školních výletech, zájezdech
do zahraničí i na školních akcích užili.
Čas šel dál a my jsme se každý rok už od
1. září těšili na prázdniny. 

Ale když jsme přišli do deváté třídy,
vše se změnilo. Všichni jsme si uvědo-
mili, že nebude snadné rozloučit se
s lidmi, které známe pět nebo dokonce
devět let. V prvním pololetí devítky se
všichni ještě snažili co nejvíce zlepšit
známky. Potom přišlo to nelehké rozhod-
nutí, kde strávíme následující čtyři roky

našeho života. Slovo přijímačky se sklo-
ňovalo ve všech pádech. Téměř všichni
se nakonec dostali na své vysněné školy
a jistě na tom měla nemalou zásluhu i pří-
prava od učitelů.

Ovšem teď už můžeme na základní
školu jen vzpomínat. Na to, co se nám
podařilo, co jsme vyvedli, na kamarád-
ství, na společné průšvihy a na naše
skvělé učitele. Tímto jim děkujeme za
všechno, co pro nás celých těch devět let
dělali. I když jsme někdy zlobili a bylo to
s námi k nevydržení, chtěli bychom,
abyste i vy, naši milí kantoři, na nás
vzpomínali v dobrém a ještě za další léta
si řekli, jakou jste měli skvělou třídu. Bu-
deme rádi, když se budeme moci za vámi
občas zastavit a zavzpomínat na ty staré
dobré časy.

Miroslava Stejskalová jménem všech
loňských deváťáků

Neučíme se pro školu, ale pro život…

Žáci 9. třídy
Hamala Roman -ISŠ Kudelova, Brno-tiskař
Hudeček Vladimír -SPŠ stavební-Brno, Kudelova
Kozák David -SŠ polytechnická-Brno, Jílová
Kraut Lukáš -ISŠ Olomoucká, Brno

-mechanik elektrotechnik
Krejzl Karel -ISŠ Olomoucká, Brno

-mechanik elektrotechnik
Marek Tomáš -ISŠA Brno, Křižíkova

-automechanik
Opletal Michael -ISŠA Brno, Křižíkova-autotronik
Staňa David -SŠ potravinářská, Brno, 

Charbulova-kuchař
Vojáček Tomáš -ISŠ Olomoucká, Brno

-mechanik elektrotechnik
Žilka David -ISŠ Olomoucká, Brno

-mechanik elektrotechnik
Boháčová Simona -Moravské gymnázium s.r.o., Brno
Burianová Petra -Moravské gymnázium s.r.o., Brno
Doleželová Zuzana -SŠ sociálně správní, Brno, 

Purkyňova
Foersterová Jitka -SOU Bzenec-cukrář
Hamplová Martina -ISŠ Slavkov-hotelnictví
Hornová Pavlína -Moravské gymnázium s.r.o., Brno
Husárová Terezie -ISŠ Slavkov-kuchař-číšník
Kaňová Denisa Sára -SŠ informatiky a spojů, Brno, 

Čichnova
-bankovnictví a pojišťovnictví

Lorenzová Jitka -ISŠ Slavkov-hotelnictví
Navrátilová Simona -Gymnázium Slovanské náměstí, Brno
Neumanová Lucie -SZŠ Merhautova, Brno

-laboratorní asistent
Petláková Gabriela -ISŠ polygrafická, Brno, Šmahova

-grafik
Polášková Romana -ISŠ Slavkov

-kuchař-číšník
Pospíšilová Tereza -Gymnázium Křenová, Brno
Rafajová Monika -ISŠ Slavkov -kuchař-číšník
Řípová Radka -SŠ informatiky a spojů, Brno, 

Čichnova 
-poštovní a finanční služby

Slabotínská Svatoslava -Gymnázium Křenová, Brno
Sokelová Lucie -SOU Jánská, Brno-aranžér
Stejskalová Miroslava -Gymnázium Křenová, Brno
Šuterová Olga -SOŠ Jánská, Brno -obchodník
Turková Michaela -Gymnázium Elgartova, Brno
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Prvního září začal opět nový školní rok
a v letošním školním roce opět, jak už bývá
tradicí, v sále školy. Jsme rádi, že si na školu
našli čas i paní starostka z Lovčiček Jaro-
slava Hrozková a pan starosta z Otnic Pavel
Prokop. 

Nejdříve jsem přivítal všechny žáky,
hlavně ty, kteří do naší otnické školy přišli
úplně poprvé. Prvňáčkům byl předán nový
slabikář a každý dostal malou kytičku. Ro-
diče si pak mohli své děti vyfotit přímo na
školním pódiu. Bylo to velmi příjemné, ani
jedno z dětí neplakalo. Také proč by mělo,
když už školu několikrát navštívily. Poprvé
to bylo při zápisu, poté jsme předškolákům
ukázali vzorovou hodinu v 1. třídě, na které
dostali i malý dáreček a také si mohli pro-
hlédnout ty třídy, které je nejvíc zajímaly.
Zajímavé však bylo, když jsem v 1. třídě
z 20 dětí napočítal jen 5 chlapců, holčičky
budou mít velkou převahu.

Poté jsem pozdravil všechny další nově
příchozí žáky z Milešovic a Bošovic, kteří od 5. ročníku pře-
chází do naší školy. Jsme velmi rádi, že v letošním roce přišlo
z Bošovic všech 9 dětí a z Milešovic všechny 3 děti. Věřím, že
se jim u nás ve škole bude líbit stejně jako všem ostatním
žákům.

Rodičům i žákům následně zpříjemnili zahájení školního
roku Michal Dufek a Daniel Kurdík, kteří zahráli dvě písně,
Tereza Doležalová a Lucie Kaloudová přednesly dvě básně.

Poděkování patří také otnickým zahrádkářům, kteří nám
krásně vyzdobili truhlíky před budovou školy, čímž naše škola

ještě více zkrásněla a patří jim od nás velké poděkování. Také
došlo k opravám vstupních schodů do školy, opravě elektroro-
zvodů do tělocvičny a vodovodního řadu včetně výměny ně-
kterých vodovodních baterií na sociálním zařízení. Vše pro
větší spokojenost těch nejmenších, tedy našich dětí.

K 1. 9. 2010 naši školu navštěvuje celkem 231 dětí, z toho
116 dětí z Otnic, 43 z Bošovic, 42 z Lovčiček a 24 z Milešo-
vic. Zbývající děti mají trvalý pobyt nahlášen mimo náš spá-
dový region.

Pro lepší přehled uvádím tabulku s počty dětí v jednotlivých
třídách a jménem třídní učitelky.

Na měsíc září jsme pro žáky připravili několik zajímavostí. Nejdříve to byl výchovný pořad o hudebních nástrojích, který se
dětem velmi líbil. Také pro ně připravujeme tradiční štafetový závod na počest Emila Zátopka „Zátopkova štafeta“. Snad nám bude
29. září přát počasí. Úplnou novinkou pro žáky II. stupně je projektový den evropských jazyků, který připadl na 24. září. Více se
o něm dočtete na straně 00.

Všem žákům i vám ostatním bych chtěl za vedení školy popřát úspěšný školní rok 2010/11 a všem učitelům hodně vitality
a zápalu do naší práce. Hynek Zavřel, ředitel školy; foto Zdeněk Koša

Třída Třídní učitelka Chlapci Dívky Celkem žáků

1. p. uč. Hana Veselá 5 15 20
2. p. uč. Dana Matyášová 8 11 19
3. p. uč. Kateřina Korcová 8 11 19
4. p. uč. Lenka Vojáčková 13 10 23
5. p. uč. Miroslava Bočková 12 17 29
6. A p. uč. Dana Skaláková 8 8 16
6. B p. uč. Hana Šťastná 8 9 17
7. p. uč. Zdeňka Swierková 14 16 30
8. p. uč. Ivana Čermáková 12 16 28
9. A p. uč. Drahomíra Floriánová 10 4 14
9. B p. uč. Ludmila Vojáčková 8 8 16

Další pedagogičtí pracovníci:
Učitel přírodopisu: Jan Novák
Učitelka německého jazyka a dějepisu: Hana Krautová
Učitelka I. stupně: Jana Březinová
Výchovné poradkyně: Hana Třetinová a Hana Veselá
Vychovatelka ve školní družině: Martina Tomašíková
Zástupkyně ředitele: Iva Benušová

Základní škola Otnice – zahájení školního roku
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Že máme v otnické škole výborné zpěváčky, víme
všichni. Dokazují to především výsledky v různých pě-
veckých soutěžích okresního rázu, kde stabilně obsa-

zujeme čelní místa. Proto jsme se rozhodli zúročit tyto výsledky a uchovat záznam
o krásných hlasech našich žáků. V nahrávacím studiu pana Javůrka v Kobeřicích (ve-
doucí známé skupiny Bokomara, ve které zpívá Naďa Urbánková) jsme letos v červnu
natáčeli lidové písničky na CD. V celkem 13 skladbách se střídají sólové písně s dvoj-
hlasy a sborem. Klavírní doprovod nám zcela nezištně nahrála paní učitelka ZUŠ Fr.
France ze Slavkova u Brna Lenka Kurdíková. Velké poděkování patří panu Zdeňku
Martináskovi a panu Ivo Turkovi z Lovčiček, bez kterých by CD nevzniklo. Oba spon-
zoři uhradili nejen podstatnou část nákladů spojených s nahráváním CD, ale také po-
mohli s organizací. Pokud by někdo z občanů měl o toto CD zájem, může si ho za
úhradu 30 Kč (výrobní náklady) objednat ve škole u zástupkyně ředitele Ivy Benu-
šové, tel.: 544 240 078. Iva Benušová, foto Hynek Zavřel

ZPÍVÁNÍ

22. listopadu
SCHŮZKA RODIČŮ

k 1. čtvrtletí

24. listopadu
DEN OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

V naší škole se společně s novým školním rokem rozbíhá projekt „Pohybem ke
zdraví“. V minulém školním roce jsme některé jeho části ověřovali v praxi a zdál se do-
cela životaschopný, proto se letos zaměříme na jeho úplné absolvování. Bohužel mož-
ností, jak se sportovně vyžít v letošním školním roce ubylo. Z rozvrhu zmizely dvoje
volitelné sportovní hry a prozatím i florbalový kroužek. Za to pro malé děti přibyla at-
letika, což je opravdu dobrá zpráva.

Projekt se především zaměřuje na zvýšení pohybové aktivity všech žáků naší školy.
Navazuje na činnosti, které se žáci naučí v povinné tělesné výchově, ve volitelných
sportovních hrách a nepovinných kroužcích (pro II. stupeň dvakrát týdně volejbal, pro
5. a 4. třídu sportovní hry a pro malé holčičky gymnastika). Dává jim příležitost si tyto
pohybové dovednosti vyzkoušet během roku v různých soutěžích a sportovních ak-
cích. Nabízí jim také možnost se podílet na přípravě, spolurozhodování a prezentaci
soutěží na nástěnkách školy, ve školním a obecním časopisu. Zároveň si žáci osvojují
vědomosti o různých sportovních odvětvích a slavných sportovcích nejen České či Če-
skoslovenské republiky, ale i celého světa.

Tento projekt je určen všem žákům naší školy. Mohou se postupně zúčastnit všech
aktivit během školního roku, nebo si vybrat tu, která jim nejvíce vyhovuje.

Praktické části projektu se budou konat většinou ve volném čase žáků, někdy v prů-
běhu vyučování, jindy v tělesné výchově. Dalším předmětem, do kterého se bude pro-
jekt prolínat, je informatika (popř. výchova k občanství a ke zdraví a výtvarná výchova).

Jednotlivé akce budou ukončeny vyhodnocením úspěšnosti žáků v rámci základní
školy, případně postupem do kola okrskového nebo okresního.

Cílem projektu je začlenit tyto aktivity do běžného života dětí a naučit je vhodně vy-
užívat volný čas.

Seznam sportovních akcí, které děti mohou v průběhu školního roku absolvovat, na-
jdete na školních internetových stránkách. Drahomíra Floriánová

SPORTOVNÍ KUKÁTKO

BÁSNIČKY
PRO DĚTI

od paní Drahomíry Tišerové

Datel
Lesním tichem rozléhá se
tlukot ptačích zobáčků
to pod kůrou datel hledá
plno malých chrobáčků.

Datel s žlutým zobáčkem
doktor lesa, říká se mu,
čistí stromy každý den
až je tma tak letí domů.

Nechce, aby malé larvy
snědly stromům kabátek
čepičku má rudé barvy
zdraví vrací nazpátek.

Stromy potom radují se,
že už je nic nebolí
listí krásně zelená se 
vítr v lese ševelí.

Straka
Malá straka zvědavá
sbírá všechno co se třpytí
do hnízda si odnese
zrcátko co v slunci svítí.

Sbírá svoje poklady,
celou noc pak na nich sedí,
sotva slunce vykoukne
nové přinést zase hledí.

V hnízdečku má korálky
od zmrzliny malou lžičku
čtyři zlaté knoflíky
Olinčinu náušničku.

Všechno co se strace líbí
domů hbitě odnese
obrala už spoustu lidí
pod vousy jim směje se.

Projekt
„Pohybem ke zdraví“



Foto: Hana Třetinová
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Světem křížem krážem v Otnicích
Každoročně se na konci září v mnoha zemích slaví

Evropský den jazyků. Rozhodli jsme se jej netradičně
oslavit i u nás. Nic jsme neponechali náhodě a na den
„D“ se začali připravovat už s příchodem nového škol-
ního roku. 

8. září se děti o velké přestávce seznámily se slavným
otnickým rodákem Ferdinandem Světošlápkem. Zá-
stupci jednotlivých tříd si vylosovali státy, které tento
cestovatel kdysi navštívil. 6.A se vydala za dobrodruž-
stvím do Číny, 6.B do Itálie, 7. třída do Francie, 8. třída
do Egypta, 9.A do Austrálie a 9.B do Ruska.

V následujících dnech začaly přípravy. Každá třída
měla za úkol ostatním co nejzajímavěji představit
„svoji“ zemi. V tomto směru měly děti volnou ruku,
a i když to pro ně bylo něco nového, zhostily se svého
úkolu s nadšením. Vymýšlely scénky, naučili se bás-
ničky a písničky v daném jazyce, tvořily panely s in-
formacemi,… Stihly se mnohokrát pohádat a zase
udobřit, prostě spolupracovaly. A to byl hlavní záměr.

V pátek 24. září před desátou hodinou dopoledne vše
vyvrcholilo na sále základní školy. Výpravy z jednotli-
vých zemí postupně představovaly to nejlepší, co si při-
pravily. Pozdravit zúčastněné nejprve přijela královna
Alžběta II. se svými poddanými z Austrálie, následně
zaznělo čínské „NIHAO“ a přenesli jsme se do Asie.
Mumie povstala ze sarkofágu a všechny pozdravila
egyptská královna Kleopatra. Poté jsme putovali pod
Eiffelovu věž a pokochali se krásnými modelkami.
Rychlá auta nás zavezla do Itálie za Romulem a Remem
a naše putování končilo v Rusku společnou ochutnáv-
kou boršče.

I když by se mohlo zdát, že si děti celou dobu hlavně
hrály, není tomu tak. Vyhledávaly a zpracovávaly in-
formace a následně se je učily předávat zajímavou for-
mou ostatním. Někteří možná poprvé v ruce držely
mikrofon a vystupovaly před publikem.

Podle poroty se prezentace nejlépe podařila výpravě
z Francie. Sedmáci, gratulujeme!

Díky podpoře manželů Jedličkových bylo možné
všechny „cestovatele“ po zásluze ocenit. Tímto chceme
za sponzorský dar ještě jednou poděkovat.

Věřím, že bylo letošní putování zajímavé nejen pro
děti, ale i pro všechny kolegy. Snad se zapíše do paměti
a třeba společně v budoucnu opravdu nějakou zemi nav-
štívíme. Dana Skaláková
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Foto: Lenka Sloupová

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí
Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Hurá na prázdniny
Poslední den školy, vysvědčení v kapse

a hurá na hřiště oslavit začátek prázdnin.
Naše sdružení připravilo pro „mateřátka“

i školáky hravé odpoledne se spoustou soutěží
a hlavně diskotéku s DJ Oggym, který hrál pro
děti a večer pro dospělé samé hity. Odpoledne
na tanečním parketu s dětmi neúnavně řádila
Kristýna Kadlecová, které za její skvělý výkon
patří velký dík. Dokázala strhnout k tanci nejen
děti, ale i nás, dospěláky, a v rytmu zumby
jsme se nakonec vlnili úplně všichni. Skotačící
děti se za odměnu na závěr zchladily ledňáčky
a někteří vytrvalci v tanci si odnesli i pěkné
věcné ceny. Podobnou akci jsme plánovali i na
závěr prázdnin, ale bohužel nám nepřálo po-
časí. Nevadí, už teď vám můžeme slíbit, že pro
vás chystáme zumbu s Kristýnou v dělnickém
domě. Dana Sekaninová
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Otnický SAD Před čtyřmi lety, 27. července 2006, vzniklo Občanské sdružení Otnický SAD – spolek
aktivních dětí. (1. listopadu 2010 oslavíme Dnem otevřených dveří 4. výročí otevření

centra volného času v 1. patře nad poštou). Snad symbolickým dárkem byla hojná účast právě během prázdnin: pro všechny děti
bez rozdílu věku byl Otnický Sad otevřen v pondělí a v úterý dopoledne. Prázdninový rekord toto léto padl. Dvakrát bylo uvnitř
Sadu pěkně veselo a hodně těsno: když jsme příchozí maminky s rozjásanými dětmi spočítali, bylo jich celkem 19!

Nový školní rok v Sadu jsme zahájili též v novém: obě místnosti jsou čerstvě vymalovány, včetně sociálního zařízení, na kte-
rém byla nejvíce znát havárie vodovodního potrubí. Na generálním úklidu včetně mytí oken, třídění hraček se podílely maminky,
kterým za pohotovou spolupráci moc děkuji. Dagmar Kovaříková, foto Dana Jochová

PRASÁTKA NAVŠTÍVILA ŠKOLKU V OTNICÍCH
Dvě malá prasátka navštívila děti v mateřské

školce. A nebyla to jen tak ledajaká prasátka.
Tito maňáskoví kamarádi měli i jména. Byli

to Kvído a Pepina. Pohádkové dopoledne neslo
název „Kouzelná hádanka“. Obě prasátka spo-
lečně s dětmi odčarovaly zakleté děti, které za-
čarovala zlá čarodějnice. Pomocí hádanek,
které děti dostávaly od Kvída a Pepiny, se jim
podařilo všechny děti zachránit. Napřed měly
děti hádanky jen na zkoušku, za jejichž správné
uhodnutí dostaly malou odměnu v podobně
omalovánek a pastelek. Atmosféra byla skvělá.
Děti se radostí překřikovaly, protože každý
znal tu správnou odpověď. A každý také toužil
po odměně.

Ale ve druhém kole už se jelo naostro. Naši
malí divadelníci postupně vystupovali z kou-
zelného paravánku a ukázali dětem ve školce,
jaké mají úžasné kostýmy. Setkali jsme se s fot-
balistou, vojákem, uklízečkou, Křemílkem 
a Vochomůrkou, elektrikářem, paní doktorkou,
pošťákem a s paní kuchařkou. Nutno říct, že
žádná hádanka nebyla pro děti dost těžká.
Všechny byly moc šikovné, takže si pro ně na
příště musíme vymyslet mnohem těžší oříšek.
Na závěr každý z dětí dostal dřevěný už druhý
v pořadí medailónek na památku a vzpomínku
tak báječného dopoledne. Věřím, že jsme všem
přítomným udělaly radost a brzy se zase spo-
lečně sejdeme. Možná při nějaké další po-
hádce. Kdo ví?

Ale co vím jistě, je, že ti naši malí divadel-
níci jsou ve společnosti dětí rádi. Pomalu se

z nich stávají malí ochotníci a třeba z některého z nich vychováme filmovou
hvězdu. Ale to nám ukáže čas. 

Děkuji hlavně maminkám za originální převleky, za fantazii, za jejich čas.
Doufám, že vás všechny elán podniknout další podobné akce neopustí. A snad
se zase brzy společně vydáme za dětmi do školky za dalším dobrodružstvím
Kvída a Pepiny. Andrea Malá, foto Božena Kosíková

Divadýlko Sluníčko

Opět začínáme vybírat víčka od PET lahví i tonery.

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Otnice zveřejníme
v příštím Otnickém zpravodaji.

HARMONOGRAM
PO 9 – 11 MIMIKLUB pro děti od 4 měsíců do 1 roku

ST 9 – 11 MINIŠKOLKA pro děti od 1 roku do 2 let
15.45 – 16.45 angličtina s COOKIEM 
17 – 18.30 angličtina pro dospělé

ČT 16 – 17 DESKOVÉ HRY (od listopadu)

PÁ 9 – 11 MAMINAKLUB pro všechny děti
13 – 15.50 angličtina s COOKIEM
16 – 17.30 TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

PODZIMNÍ AKCE:
14. – 16. října BURZA dětského oblečení
21. října Zájezd do divadla
1. listopadu DEN otevřených dveří

12. listopadu Lampionový průvod
20. listopadu Taneční odpoledne v dělnickém domě
11. prosince Andělská šou
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Foto: Jan Jančálek

POHÁDKOVÁ CESTA
ZA POKLADEM

Jistě se ptáte, jak je možné, že Otnice byly
jednu sobotu plné pohádkových bytostí?

Inu to bylo tak… hluboko v lese za Lovčič-
kami žije hrozně nešťastná a závistivá čaroděj-
nice Čaramůra. Má tam v koruně nejvyššího
stromu postavenou dřevěnou chaloupku. Bydlí
s ní tichý pavouk Nitka, ochraptělý krkavec
Čulibrk, ospalý netopýr Radar a vypelichaná
kočka Klotylda. Vidíte, kamarádů má hodně,
a přesto je nešťastná a víte proč? 

Nešťastná je proto, že nemá kamarády mezi
dětmi a že není u dětí oblíbená, tak jako třeba
Maková Panenka.

A nejenže byla nešťastná, ona navíc byla i zá-
vistivá. A víte, komu záviděla? Záviděla po-
hádkovým postavičkám. A víte proč? No
protože pohádkové postavičky mají všechny
děti moc rády a často si na ně hrají. 

A tak se ta čarodějnice pořád trápila a pře-
mýšlela, co by udělala. A co myslíte, že udě-
lala? Doufáte, že se rozhodla, že se promění
v hodnou pohádkovou babičku a půjde do světa
konat dobro, pomáhat slabším a rozdávat ra-
dost kolemjdoucím? Ba ne, ona se bohužel roz-
hodla a udělala to úplně naopak. Vymyslela, že
se pomstí těm oblíbeným pohádkovým posta-
vičkám, že je přenese ze Světa pohádek do ně-
jaké vesnice nebo města a nechá je tam tak
dlouho, dokud je nevysvobodí alespoň dvacet
dětí, které neodhazují na chodník odpadky od
bonbonů, neskáčou dospělým do řeči a umí
pěkně děkovat, když od někoho něco dostanou.

A tak ty pohádkové postavičky Čaramůra za-
nesla k nám do Otnic. Postavičky nejprve po-
bíhaly sem a tam a byly úplně zmatené, protože
nechápaly, kde se ocitly. Až potkaly maminky,
které chodily se svými malými dětmi každé
úterý dopoledne nad poštu do Centra volného
času, do Otnického sadu. Postavičky jim řekly,
co se stalo a společně vymyslely plán, jak zvrá-
tit zlé kouzlo čarodějnice Čaramůry a jak do-
stat postavičky zpět do Světa pohádek.

Pohádkové sobotní odpoledne 18. září 2010 se opravdu vydařilo. Na startu
se sešlo více jak sto dětí, které s nadšením plnily všechny úkoly, aby zlé kouzlo
čarodějnice Čaramůry zmařily. Na konci cesty si děti vyzkoušely rýžovaní zlata
se zlatokopem Standou, který víc jak tři hodiny trpělivě učil, jak se zlato rý-
žuje. Odměnou pro všechny byly malé šupinky pravého zlata, které si děti od-
nesly s sebou domů přilepeny na malém diplomu. Na konec se všechny děti za
odměnu občerstvily na hřišti sladkostmi, které si nasbíraly během cesty a za
splnění všech úkolů dostaly pitíčko a špekáček, který si na ohýnku opekly do-
zlatova a s chutí si ho snědly. Večer usínaly všechny děti v Otnicích s dobrým
pocitem, že zachránily pohádkové postavičky, které se mohly zase vrátit do
Světa pohádek. Na závěr bych ráda poděkovala sponzorům, kteří přispěli na
odměny pro děti a všem maminkám i tatínkům, kteří nejen pro svoje děti při-
pravili pěkné odpoledne, na které budou děti ještě dlouho vzpomínat.

Za maminky z Klubu Sluníčko Marta Rosendorfová
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Foto: Petr Havelka

Tento výrok zaujal otnické zahrádkáře a informovali se
o firmě Naděje paní Mgr. Jarmily Podhorné z Brodku
u Konice. Po velmi zajímavých poznatcích si domluvili
návštěvu s přednáškou. Poučná a poutavá beseda s promí-
táním pořadu, který natočila Česká televize Brno, dokonce
i s kávovým pohoštěním, byla vynikajícím začátkem zá-
jezdu otnických zahrádkářů dne 20. srpna 2010.

Firma Naděje vyrábí výtažky (tinktury) bylinné, pupe-
nové a výtažky s betaglukanem. Výtažky jsou doplňky
stravy, harmonizují, čistí, posilují a užívají se hlavně jako
prevence. Mají širokou účinnost: zvyšují obranyschopnost
organismu, zlepšují funkci centrální nervové soustavy, cel-
kově posilují a omlazují organismus, přináší pozoruhodné
výsledky a mnozí nadšenci o gemmoterapii hovoří jako
o moderní terapii třetího tisíciletí.

Pokračováním zájezdu byla návštěvy výstavy Flora Olomouc s krás-
nými zážitky a také nakupováním květin, semen a sazenic pro příští
rok. Počasí bylo velmi příznivé a občerstvení bylo bohaté. Na závěr
zájezdu jsme se sešli na „Posezení pod lípou“ v zahradě restaurace
U Marků. K tanci a poslechu hrála skupina MAJA ze Sokolnic.

Dalším kulturním zážitkem zahrádkářů bude zájezd do divadla
v Boleradicích na představení Babička. Antonie Bočková

„Není bylina, aby na něco nebyla“
ZAHRÁDKÁŘI

SOUSEDSKÉ VZTAHY aneb BUĎME OHLEDUPLNÍ
Říká se, že rodiče ani sousedy si nevybíráme. A právě sou-

sedské vztahy bývají leckde zapeklité. Divák, jenž v televizi sle-
duje pořady typu Černé ovce anebo Občanské judo, mi dá
zapravdu. Tam soused nechce povolit vjezd na příjezdovou
cestu, tu ze sousedova stromu padá listí na zahrádku druhého
souseda, a onde se dva přou o to, kdo spraví chátrající plot mezi
sousedními pozemky.

Na vysvětlenou: osobně nemám se sousedy žádný problém,
snažíme se být vzájemně ohleduplní. Ale ne všude v naší ves-
nici jsou lidé k sobě pozorní. O volně pobíhajících psech na uli-
cích i o psích trusech na obecním trávníku či předzahrádce
souseda jsme psali v minulosti několikrát. A stále se někteří ma-
jitelé psů tváří jako hluší a slepí. Pokud byste hledali ve Slov-
níku spisovné češtiny význam slova „ohleduplný“, našli byste:
šetrný, pozorný, taktní.

Napsali jste nám do rubriky Velké ucho aneb Vyslechly jsme
v ulicích, abychom znovu zopakovali návrh o stanovení dne či
dnů na pálení suché trávy. Stěžovali jste si právě na bezohledné

chování některých sousedů. Ti např. o prázdninách v době nej-
větších veder, kdy nešlo nemít otevřená okna, aby se v domě
dalo dýchat, v noci klidněji spát, pálili za domem a několika-
hodinový kouř obtěžoval celou ulici. Smutné. V některých měs-
tech se snaží vyhláškou o pálení suchého klestí ve stanoveném
termínu častý kouř a dým omezit. V Otnicích se o takovéto vy-
hlášce neuvažuje. 

Tak se alespoň snažme apelovat na zdravý rozum, na lidské
pochopení a nedávejme si klapky na oči. Dívejme se kolem
sebe. A třeba se konečně vyspíte po noční, protože si na dvoře
nezapne soused rádio na maximum. Třeba se děti po obědě v
kočárku vklidu prospí, protože soused odloží sekání trávy na
později. A možná, než škrtnete sirkou nad shrabaným kopcem
suché trávy za domem, rozhlédněte se, jestli sousedka nevěší
voňavé ložní prádlo. A pokud zrovna se sousedy nejste za dobře
a nekomunikujete spolu, mějte na mysli alespoň prastaré: 

„Nečiň druhému to, co nechceš, aby činil tobě.“
Dagmar Kovaříková
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U většiny ovocných stromů s výjim-
kou broskvoní, popř. meruněk, dáváme
přednost výsadbě podzimní před jarní.
Stromky či keře by však měly být dosta-
tečně vyzrálé ve dřevě.

V této době vysazujeme i keřový nebo
stromkový rybíz a angrešt, protože brzy
zjara raší. Keře sázíme tak hluboko, aby
byly nejspodnější pupeny zakryty zemi-
nou, tj. 10 až 15 cm pod místem rozvě-
tvení. Při jakékoliv manipulaci nesmí
u stromku přeschnout kořeny. Je jistější,
když na dobu 24 hodin před výsadbou
ponoříme rostlinu s kořeny do vody.

V zeleninové zahradě
Sklízíme hlavně košťáloviny a listovou

zeleninu, dočistíme prakticky zahradu od
všech sezónních druhů s výjimkou odol-
ných kapust, ale také je jistější zakrytí
netkanou textilií.

Zeleninu uložíme po drobném očištění
do chladu, ideálně do vlhkého písku při
0–3 °C. nelze ji skladovat v uzavřených
nádobách – musí dýchat, aby nezačala
podléhat hnilobám.

Veškeré posklizňové zbytky ukládáme
do kompostu. Přitom je posypeme pále-
ným vápnem, které upravuje pH a záro-
veň působí jako dezinfekční prostředek.

Kořenová zelenina je odolnější, proto
může vydržet na pozemku až do závěru
října. Můžeme ještě dosklízet letní
pórek, suché luskoviny nebo poslední
plody tykví. Zkontrolujeme, zda jsou se-
mena nebo plody v pořádku a nebudou
po uložení někde skrytě zahnívat.

Sklizené zelí můžeme krouhat a na-
kládat, případně další nevyužitou zele-
ninu zamrazíme či sterilujeme. Před
příchodem silnějších mrazíků (pod -5
°C) raději zeleninu – například salátovou
čekanku, štěrbák – vyryjeme v celku
a založíme, dříve než přistoupíme k spo-
třebování. Rostliny s kořenovým balem
vydrží poměrně dlouho.

Dostatečně hluboko (minimálně 20
cm) zryjeme záhony, aby půda v nich
mohla dobře promrznout a současně se

přes zimu zničila semena a škůdci. Při
rytí zapravíme hnůj nebo kompost, běžná
dávka je kolem 30–50 kg na 10 m2, při-
tom hnůj nesmí po rozházení na záhoně
proschnout, protože se může zničit pří-
znivá mikroflóra hnojiva.

Pokračujeme ve výsadbě ozimého čes-
neku nebo hlávkového salátu. Rostliny
by měly být umístěny mírně hlouběji,
protože mráz jejich srdéčka vynáší na
povrch. Vyséváme černý kořen – osivo
snadno přezimuje a následně na jaře
záhy klíčí.

Přehled prací
v okrasné zahradě

Začínáme s výsadbou opadavých
okrasných a živých plotů. Můžeme pro-
řezat pnoucí růže. K choulostivým
keřům přihrneme zem, rašelinu nebo
štěpku, a následně po opadu listí či pří-
chodu mrazů je zakryjeme chvojím.
Nové výsadby můžeme ochránit vzduš-
ným obalem z bílé netkané textilie, která
stromky stíní a chrání je proti mrazovým
trhlinám na kůře. Shrabané listí nemul-
čujeme k choulostivějším stálezeleným
dřevinám, čímž zpomalíme promrznutí
půdy. Nemulčujeme ale listy napade-
nými chorobami. Když je suchý podzim,
pořádně zalijeme stálezelené dřeviny
a jehličnany. Před příchodem mrazů ukli-
díme závlahovou techniku a nezapome-
neme uzavřít hlavní přívod vody a vodu
vypustit ze systému. 

Polovina října je hodná pro výsadbu
růží. Růže vysazujeme do poloviny lis-
topadu. Pokud je nestihneme v tomto ter-
mínu vysadit, založíme je a vysadíme až
na jaře. Stromkové růže vysazujeme ra-
ději na jaře. Pře výsadbou vyhloubíme
jámu hlubokou asi 30 cm. Růžím mírně
zkrátíme kořeny, poškozené kořeny od-
střihneme. Větve zkracujeme až na jaře
před rašením. Kořeny rovnoměrně roz-
prostřeme a zasypeme dobrou půdou
s kompostem. Místo očkování má být ne-
patrně pod povrchem půdy. Po výsadbě
zalijeme a mírně přitlačíme.

Zdroj: časopis Zahrádkář

V ovocném sadu
Ve správné sklizňové zralosti postupně

češeme a vhodně uskladníme všechny
zimní odrůdy jablek a hrušek.

S plody zacházíme velmi opatrně.
Malé, mechanicky poškozené nebo de-
formované ovoce vytřídíme při česání
a co nejdříve je zpracujeme na šťávy,
mošty nebo využijeme v kuchyni.

Sledujeme předpovědi počasí a podle
potřeby uděláme taková opatření, aby
nám předčasný mráz neznehodnotil
úrodu.

Skladovací prostor pro jádrové ovoce
má být vlhký, ale chladný, větraný, ne-
příliš světlý a přirozeně se v něm nesmějí
vyskytnout žádní škůdci. Zvláště je třeba
zamezit přístup drobným hlodavcům.

Ideální je ukládat jablka a hrušky na
police v jedné vrstvě. Na první pohled
pak odhalíme každé ohnisko hniloby.

Zaskladníme-li ovoce v bednách, pak
pro lepší uchování můžeme také postavit
bednu s jablky, navlečenou do fólie, na
dřevěné špalíčky.

Při obrývání půdy pod korunami
stromů v extenzivních výsadbách do-
dáme do půdy organickou hmotu, nej-
lépe kompost, příp. průmyslová hnojiva
fosforečná a draselná.

Pamatujme, že přehnojení může být
pro ovocné dřeviny často škodlivější než
mírný nedostatek některého prvku.

Před sklizní pečlivě posekáme trávu.
Krátce před opadem listů aplikujeme

na stromy jabloní a hrušní postřik krys-
talického dusíkatého hnojiva – močo-
viny, a to v 5 až 7% koncentraci. Vlivem
zvýšené mikrobiální činnosti po „při-
hnojení“ močovinou dojde k rychlému
rozložení listů, a tím omezíme šíření zá-
važné houbové choroby – strupovitosti.
Vzhledem k vysokému obsahu organic-
kého dusíku v močovině snížíme potřeb-
nou dávku dusíkatého hnojení
v následném roce.

Ve druhé polovině měsíce začíná ob-
dobí výsadeb. Nakupujte pouze naprosto
zdravý a kvalitní sadbový materiál.

RÁDCE V ZAHRÁDCE UPROSTŘED PODZIMU
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Začíná nová fotbalová sezona 2010-2011

Po letní pauze opět začínáme novou sezonu, ve které máme ně-
kolik změn. Dorostenci budou opět hrát u nás, naše A mužstvo se-
stoupilo do okresního přeboru. Po sestupu bývá následující
sezona vždycky složitá, ale musíme se s tím nějak poprat.

Naše přípravka, vedená jako obvykle panem Pšenákem a Po-
láškem, hraje svoji skupinu s nadšením a na nedostatek hráčů si
nemohou stěžovat. Máme tam několik nadějných hráčů a oprav-
dových talentů.

Žáci mají nové vedení: pan Daňhel a pan Bělohoubek. Od-
chodem starších hráčů do dorostu a příchodem hráčů z přípravky
se budou nějaký čas sehrávat a hledat pro hráče posty, na kterých
se jim bude dařit. Přichází ale doba, kdy se začíná projevovat ne-
dostatek hráčů, protože počty kluků ve třídách školy klesají.
Hlavní problém máme v tom, že ani dospělí, potažmo tatínci na-
šich žáků, se nechtějí zapojit do práce jako trenéři a vedoucí.
Tady mají naši bývalí hráči velký dluh ke svému fotbalu, který tak
dlouho sami hrávali! Obsazení vedoucích u žáků se podařilo za
minutu dvanáct. 

Dorostenci hrají pod vedením: pan Dufek, Fiala a Ondra. Po-
sílením družstva, příchodem nových hráčů na hostování, máme
celkem silný kádr na dobrou sezonu. 

B mužstvo se u nás dávalo velmi těžko dohromady, bylo to do-
konce tak daleko, že jsme uvažovali o nepřihlášení do soutěže.

Vedení trénování mužstva nechce nikdo dělat, pan Zední-
ček L. už druhým rokem vede mužstvo sám a nikdo další

nemá zájem stabilně a zodpovědně mu pomá-
hat. I proto se uvažovalo o zrušení béčka.

A tým sestoupil do okresního přeboru,
z družstva nikdo neodešel, přesto nebude jed-
noduché nastartovat motivaci hráčů. Každý se
chce na nás vytáhnout, jako na účastníka kraj-
ského přeboru. 

Sezony v KP byly pro nás všechny dobrým
poznáním toho, že kvalita jak rozhodčích, tak
všeho kolem opravdu stoupá s vyššími patry
soutěží. 

Z našeho pohledu velice dobrá škola. 
Uvidíme, za jak dlouho se podaří do této sou-

těže vrátit.
Do nastávající sezony přeji všem hodně

zdraví, což je pro sportovce to nejdůležitější,
ale také hodně sportovního štěstí!     

Pavel Pažebřuch, předseda odd. kopané

Atletická přípravka v Otnicích
Zaujal nás projekt Atletika pro děti s podtitulem Běhej, ská-

kej, házej rád, atletem se můžeš stát! Atletické oddíly a kluby
v rámci tohoto projektu zavádějí po celé České republice atle-
tické kroužky, volnočasovou aktivitu pro děti od 5 do 11 let.
Zjišťovali jsme bližší informace přímo ve vedení atletické aso-
ciace, kontaktovali jsme nejbližší atletický oddíl Vysokoškol-
ský sportovní klub (VSK) Univerzity Brno a naše úsilí
o založení atletické přípravky v Otnicích nebylo marné. Le-
tošní školní rok zaštítí atletickou přípravku Tělovýchovná jed-
nota Sokol Otnice. (O působení v dalších letech rozhodnou
trenéři a především zájem z řad dětí.) Atletickou přípravku po-
vede vyškolený trenér Petr Klus. Náborový leták s podrobnými

informacemi o nové sportovní aktivitě byl rozdán malým zá-
jemcům v mateřské i základní škole. Rodičům se tak dostaly do
rukou bližší informace o náplni atletických tréninků, o oddílo-
vých příspěvcích, o možnosti zvolit si variantu, zda-li bude dítě
navštěvovat atletickou přípravku jednou či dvakrát týdně. Zá-
kladní škola vyšla této sportovní aktivitě vstříc - do rozvrhu
vyučující zařazovali pohybové aktivity tak, aby žáci mohli nav-
štěvovat co možná nejvíce sportovních kroužků. Paní učitelka
Lenka Vojáčková tak letos povede gymnastiku, místo sportov-
ních her, a tím se rozšíří především nabídka tělovýchovných
aktivit pro dívky. 

Věříme, že další možnost sportovního vyžití v naší obci po-
těší děti i rodiče.     

Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu
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Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma. Pro ostatní stanovená částka 20 Kč za hodinu.

ROZVRH TĚLOCVIČNY

Dne 24. 7. 2010 se na našich kurtech pořádal
4. ročník turnaje trojic v nohejbalu.

Letos se do turnaje přihlásilo 25 mužstev. Vzhledem k nepřízni počasí se na
sobotní turnaj dostavilo 15 týmů. Tyto týmy byly rozlosovány do třech skupin,
kde se bojovalo o umístění. Vítězové skupin a nejlepší tým z druhého místa se
kvalifikovali přímo do čtvrtfinále. Ostatní týmy musely projít nepříjemným
předkolem, které  pro poražené znamenalo konec v turnaji. Samotné play-off se
letos vyvedlo otnickým týmům. Do semifinále se probojovaly hned dva týmy.
Tým Růžovky se dostal až do finále, kde
se musel sklonit pře suverénním týmem
Exitus ze Slavkova. Další otnický tým
Číňani se srdnatě pral o třetí místo 
s týmem Lachtan z Brna a i přesto, že
prohrál, zanechal velmi dobrý dojem.
Vypadá to, že náš turnaj začíná v okolí
mít nějaké jméno a doufáme, že za rok
bude ještě větší účast.

Za nohejbalový oddíl Boudný Leoš

Foto: Zdeňka Křivánková

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

od 15,00 CVIČENÍ VOLEJBAL VOLEJBAL
PONDĚLÍ ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA VOLNO ŽENY ŽENY ŽENY

p. Klus p. Klus p. Klus p. Klus p. Klus pí. Holubová pí. Matoušková pí. Matoušková

FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL STOLNÍ STOLNÍ FLORBAL FLORBAL
ÚTERÝ VOLNO PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA TENIS TENIS ŽENY ŽENY

p. Pšenák p. Polášek p. Pšenák p. Polášek p. Bubla p. Bubla pí. Fialová pí. Fialová

od 14,00 VOLEJBAL VOLEJBAL
STŘEDA ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA VOLNO STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS MUŽI MUŽI

p. Klus p. Klus p. Klus p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Pšenák p. Pšenák

FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL STOLNÍ STOLNÍ 
ČTVRTEK VOLNO PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA TENIS TENIS AEROBIC VOLNO

p. Pšenák p. Polášek p. Pšenák p. Polášek p. Bubla p. Bubla pí. Kurdíková

PÁTEK VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS FLORBAL
p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Rafaj

STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS
SOBOTA – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE VOLNO VOLNO

p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček

9,00 – 12,00 (v jednání)
NEDĚLE STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS VOLNO FLORBAL FLORBAL AEROBIC VOLNO VOLNO

– SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE p. Vyvadil p. Vyvadil pí. Kurdíková
p. Šebeček p. Šebeček p. Šebeček



14.–16. října

BURZA
dětského oblečení
Pořádá: Otnický SAD

16. října

NAPOLEONSKÝ DEN
Pořádá: TJ Sokol Otnice

1. listopadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Otnickém Sadu Pořádá: Otnický SAD

12. listopadu

Lampionový průvod
Pořádá: Otnický SAD

20. listopadu

Otničtí zahrádkáři – Otnický SAD a místní naplaveniny

Vás srdečně zvou 

na 3. sraz NAPLAVENIN
10 – 14 hod. UKÁZKA ŘEMESEL

Své umění předvedou keramici,
sklenáři, košíkáři, perníkáři,
umělečtí kováři, aranžéři květin a další.

15 – 18 hod. HRAVÉ A TANEČNÍ
ODPOLEDNE PRO DĚTI

20 – 02 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje skupina MAJA
TOMBOLA • SOUTĚŽE • DOMÁCÍ ZABÍJAČKA

TĚŠÍME SE NA VÁS

24. listopadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Základní škole

5. prosince

Vánoční koncert
STŘÍBRŇANKY

11. prosince

ANDĚLSKÁ ŠOU
Pořádá: Otnický SAD
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22. října 20.00 hod.
PREDÁTOŘI

Osm nejbrutálnějších zabijáků je uneseno na planetu, aby se zde stali
součástí lovu pro zábavu nám, z minulosti, dobře známých Predá-
torů. Mimo jiné člen mexického drogového kartelu, ruský voják,
profesionální odstřelovačka, holohlavý násilník, člen africké úderné
jednotky, člen yakuzy a další nejhledanější na seznamech FBI.
Všichni brzy poznávají, že se stali součástí hry, které velí jeden
hlavní Predátor oplývající neskutečnými schopnostmi, společně
s řadou jeho poddaných. Je tu však i jeden pozemšťan, který přežil
předchozí hon a čeká v džungli na svou příležitost.
Mládeži od 12 let přístupno.

5. listopadu 20.00 hod. 
DVAADVACET VÝSTŘELŮ

Film vypráví příběh bývalého mafiána, který žije šťastný rodinný
život, avšak jen do chvíle, než ho dožene jeho minulost a on skončí
s dvaadvaceti kulkami v těle. Jenže se mu podaří přežít a jeho krutá
pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. 
Mládeži od 12 let přístupno.

12. listopadu 20.00 hod.
SAMA V AFRICE

Dvě herecké legendy, Isabelle Huppertová (Pianistka) a Christophe
Lambert (Highlander), excelují v napínavém thrilleru ze současné
Afriky od režisérky Claire Denisové. Příběh se odehrává v nejme-
nované africké zemi, kde propuká občanská válka. Maria, hrdá a ne-
zlomná běloška, odmítá opustit svou kávovou plantáž, a vyhnout se
tak nebezpečí, které bezprostředně hrozí jí i celé rodině. Odejít zna-
mená vzdát se, projevit slabost a zbabělost, a v neposlední řadě ztra-
tit domov, kde její rodina žila po generace.
Mládeži od 12 let přístupno.

26. listopadu 20.00 hod.
SALT

Americký akční thriller s titulky. Jakožto agentka CIA složila pří-
sahu povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita se ale stane důvo-
dem řady otázek poté, co ji ruský přeběhlík obviní z toho, že je
ruskou špionkou. Salt se dá na útěk. Závod s časem o odhalení
pravdy o její identitě pokračuje a ve vzduchu stále visí hlavní otázka
„co je Salt vlastně zač“.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

10. prosince 20.00 hod.
JÍST, MEDITOVAT A MILOVAT

Americký dobrodružno-romantický film s titulky. Příběh moderní
ženy, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a naprosto
v rozporu se svými zásadami se rozhodne riskovat vše pro to, aby
změnila svůj život. Film je natočen na motivy skutečného a pozoru-
hodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat
a poznávat svět. V hlavní roli Julia Roberts.
Mládeži přístupno.

12. prosince 15.00 hod.
SHREK – ZVONEC A KONEC

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý
Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za se-
dmero horami vzhůru nohama.
Mládeži přístupno.

17. prosince 20.00 hod.
ROMÁN PRO MUŽE

Nový český širokoúhlý film scénáristy Michala Viewegha. V hlavní
roli Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Michal Vladyka.
Mládeži do 12 let nepřístupno.

KINO OTNICE Pozvánky



Slavnostní přivítání žáků 1. třídy

Evropský den jazyků
v základní škole

Loučení žáků 9. třídy v obřadní síni

Otnické děti vysvobodily pohádkové postavy šikovností, důvtipem a slušným chováním

✿ ❀ ❁ ✾     Naše děti     ✾ ❁ ❀ ✿



Paní mincmistrová od L. Stroupežnického. Režisér: Jos. Hrdlička. Hrálo se 14. 1. 1961.
Herci: (zleva stojící) A. Hrdličková, M. Hrdličková, Věra Valná-Jurásková, Vlasta Václavková-Hložková, Marie Bublová-Boro-
vičková, Old. Matoušek, Věra Matyášová-Hoffmannová, Marie Doležalová-Vojáčková, Jan Husar, Jan Mezuláník, Em. Holeč-
ková-Žampachová, (dole) Jos. Mezuláník, Miloš Borovička. Děti Stanik a Pepik Holečkovi.

Z pohádky Jak zvířátka našla domov
Stojící zl.: Pavlína Matoušková s Michálkem, Anna Píšová s Verunkou, Lenka Kosíková s Adámkem.
Klečící zl.: Kateřina Martinásková s Františkem, Jana Kovandová s Martínkem, Jana Štěpánková s Emičkou, Andrea Malá s Ra-
dimkem, velký ježek Marta Rosendorfová, tygřík Zuzka Rosendorfová, ježeček Dominik Rosendorf, Martina Hercíková s Petříkem


