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Boženy Němcové 400

Pančava 228

Chaloupky 175

Dědina 176

Chaloupky 448 Milešovská 287

Chaloupky 467 Boženy Němcové 417
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Nedávno nás navštívili známí. Pocházejí z města, i v sou-
časné době žijí ve městě. Na život ve vesnici mají zkres-

lený názor. Přijeli a byli mile překvapeni. Překvapeni třeba kulturní nabídkou, škálou
akcí, jenž se v Otnicích pořádají. Jejich příjemné překvapení samozřejmě potěšilo.
(Zároveň se však obávám, že odjeli se zkresleným názorem: není běžné, aby se v ob-
cích během roku konalo tolik akcí.) Bohatá nabídka pozvánek na společenské akce je
především díky ochotě, nápaditosti a obětavosti pořádajících.

Nemám ve zvyku na konci roku bilancovat. Ale desítky kulturních a sportovních udá-
lostí za celý rok v Otnicích ohlédnutí zaslouží. A že jich bylo! Pochvalu a poděkování
zaslouží všichni vedoucí sportovních oddílů, aktivit v tělocvičně, na hřišti, všichni or-
ganizátoři hodů, výstav, akcí pro děti i pro celé rodiny. Zaslouží poděkování za nápady
a čas, který na úkor času pro sebe a své blízké ochotně věnují nám, ostatním.

Obětavost má v Otnicích tradici. Už pečlivý kronikář pan Rafaj, či bývalí ochotníci
jsou toho důkazem. (Panu kronikáři věnujeme v tomto čísle pamětní dvoustranu.)

Do nového roku přeji všem hodně zdraví a těm aktivním výdrž v nápadech ochotě
a obětavosti. Aby i ten následující rok byl v Otnicích pestrý a zábavný.

Dagmar Kovaříková
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Všem přispivatelům děkujeme za tex-
tové i fotografické příspěvky. Přede-
vším díky vám byl Otnický zpravodaj
po celý rok milým čtením pro občany
každé generace. Přejeme vám i čtená-
řům krásné Vánoce, do nového roku
zdraví a věříme, že i v příštím roce se
budete spolupodílet na dalších desít-
kách stran našeho zpravodaje.      

Redakční rada

O obětavosti



Obec je po komunálních volbách 
a nově zvolení zastupitelé mají před sebou
celé volební období. Z jedenácti zastupi-
telů bylo osm opětovně zvoleno, podle
mne je to ocenění dobré práce zastupitel-
stva v uplynulém volebním období.

Co nás čeká? Kam napřít síly a finance
obce? O tom zastupitelé musí rozhod-
nout. Úkol č. 1 však je dokončení čis-
tírny odpadních vod a kanalizace.
Veškeré práce pokračují v souladu s har-
monogramem. Poděkování také patří
všem občanům za vstřícný postoj při
vlastní realizaci i za trpělivost a toleranci
v podzimním deštivém počasí. Akce by
měla být kompletně dokončena na pod-
zim příštího roku.

Obec také uspěla se žádostí o dotaci na
sběrný dvůr odpadů (celkové náklady
11,3 mil. Kč a přislíbená dotace ze SFŽP
pak 10,1 mil.). Práce by měly být zahá-
jeny na jaře a termín dokončení je květen

2012. Obec má také podanou žádost 
o dotaci na zateplení mateřské školy. Ne-
umím však odhadnout, zda budeme
úspěšní.

Je také připravena projektová doku-
mentace na rekonstrukci a přemístění ko-
telny pro mateřskou školu a stavební
úpravy této budovy, které umožní pře-
stěhování Jednotky sboru dobrovolných
hasičů včetně vozidel a výzbroje. Do
uvolněné budovy hasičky by se nastěho-
vali zaměstnanci obce včetně veškeré
techniky. 

Již na druhém zasedání uložilo zastu-
pitelstvo Výboru rozvoje obce připravit
návrh investičních i neinvestičních akcí
na volební období 2010-2014. Stejný
úkol uložilo Finančnímu výboru, který
musí připravit rozpočtový výhled na uve-
dené období. Vše se točí okolo peněz 
a možnosti zamyšlené akce ufinancovat.

Pavel Prokop, starosta
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• • STAROSTOVY STAROSTI • •

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám touto cestou poděko-

vat za projevenou důvěru a podporu ve
volbách do zastupitelstva obce, je pro
mne zavazující. 

Chtěl bych také velmi poděkovat bý-
valé místostarostce Aničce Lattenber-
gové za výbornou spolupráci po celých
šestnáct let, co jsme spolu působili na
radnici a za její obětavou práci pro obec.
Vždy jsem se na ni mohl plně spoleh-
nout. Těžko se tomu dá věřit, ale za těch
16 let jsme si neřekli špatné slovo, ne-
zvýšili hlas, nebyl ani jeden špatný po-
hled - nebyl důvod. Přeji jí, aby si užívala
zasloužený odpočinek v kruhu svých
blízkých, a věřím, že se za námi na úřadě
občas zastaví. 

Na její místo nastoupil nově zvolený
místostarosta Pavel Muric a já věřím, že
spolu budeme spolupracovat a vycházet
stejně dobře.

Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva obce a zaměst-
nanců obecního úřadu vám přeji požeh-
nané vánoční svátky v rodinném kruhu,
pohodu a klid. 
Do nového roku 2011 všechno nejlepší,
pevné zdraví a úspěch v práci. Naší obci
pak, aby se dále rozvíjela ku spokojenému
bydlení nás, občanů.

Pavel Prokop

Foto: Zdeňka Křivánková
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Přijeli k nám až z Buchlovských kopců, i když počasí pro cestování v neděli 5. pro-
since bylo nebezpečné. Svojí pověstí o bezchybném hudebním tělese nezklamali. Na-
opak sólovými hráči na žesťové nástroje vyvolávali údiv a uznání, stejně tak i pěvecké
party ušlechtilých hlasů, a dokonce výjimečných, zejména vedoucího souboru Vojtě-
cha Horkého. A konečně malí koledníci? Ti si získali srdce nás všech. Potleskem se
jim i všem ostatním účinkujícím dostalo velkého uznání.

Byl to veliký zážitek a mně nezbývá než poděkovat obecnímu zastupitelstvu, že
nám tento skvost dechovky umožnilo slyšet a vidět zblízka.

Ti, kteří tuto nádhernou příležitost promarnili, mohou jen litovat.
Mým přáním zůstává, aby se každoroční předvánoční koncert stal ušlechtilou kul-

turní tradicí v tomto spěchajícím světě. Ludmila Kaloudová

Předvánoční koncert STŘÍBRŇANKY

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OTNICE
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010.
Z celkového počtu 1152 voličů k volbám přišlo 637 voličů, což je 55,30 %.

Poplatky za tuhý domovní odpad (popelnice), televizní kabelový rozvod a psy
na I. pololetí 2011 se budou vybírat od 3. ledna 2011 u paní Pavlovcové. 

Firma RESPONO a.s.
bude domovní odpad
vyvážet bez známky
do konce února 2011.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení občané,
není novinkou, že v přízemí obecního
úřadu jsou umístěny barevné sběrné
boxy na CD a DVD, žárovky, monoč-
lánky a baterie. Nově přibyl sběrný
box na obsah starých lékárniček.
Všechny sběrné boxy jsou zde umís-
těny jen pro vás a rádi bychom, abyste
je využívali k ukládání výše uvede-
ného odpadu.

Foto: Pavel Muric



6 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 42 - prosinec 2010

27. září 2010
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 15) Žádost p. Daňhela Z. Otnice 197 o pronájem části pozemku p.č.
395 byla projednána i s p. Sisrovou, která nemá výhrady.  
Bod 18) Prodej pozemků v k.ú. Lovčičky Evropskému svazu pokroko-
vých novinářů – kupní smlouva byla podepsána.
Bod 19) – Finanční dar (20 tis. Kč.) obci postižené povodněmi – byla vy-
brána obec Bílý Potok pod Smrkem, okr. Liberec.  
Připomínky:
Přístavba MŠ pro umístění vozidla hasičů – byla oslovena f. DEA Brno,
která zpracovává dokumentaci na zateplení komerční části MŠ, aby vy-
pracovala návrh řešení.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 – kontrolní prohlídka, změna užívání ocel. skladu 
b) Beton Brož 484 – zahájení řízení o změně stavby, hygienické zařízení     
c) I. Málková 45 – zahájení kolaudačního řízení, stodola a kůlna na stroje      
d) Obec Lovčičky – zahájení projednání změny č. 2 územního plánu obce 

4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí:
Beton Brož 484 – zahájení řízení ke zpracování opatření v případě havá-
rie

5. Krajský úřad Jihomoravského kraje:
Zastupitestvo vzalo na vědomí „žádost o vyjádření k udělení licence“ 
k provozování autobusových linek pro:
Tourbus a.s. Brno, linka: Hodějice−Němčany−Slavkov−Otnice−Lovčičky.

Sokolnice – Otnice −Dambořice
Obec nemá připomínky.

6. Pozemkový fond ČR− bezúplatné nabytí pozemků:
Zastupitelstvo projednalo návrh na bezúplatné nabytí pozemků od PF ČR
p.č. 839, 924, 1123, v souladu s územním plánem obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 839, 924 a 1123
v k.ú. Otnice, od PF ČR na obec Otnice. 

7. Faktury k proplacení:
a) Prima stavebniny Otnice – Fa: 101FV2375, dlažba + cement na hřbi-
tov 
b) L. Viliš Bošovice – Fa: 2010011, oprava el. instalace na základní škole
c) P. Prokop 431 – Fa: 201001, rezervní kolo na LIAZ CAS K25 
d) MANAG MS Brno – Fa: 210740090, vícepráce na rozvodech vody na
ZŠ
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7 zápisu.

8. Základní škola – přijetí daru:
Zastupitelstvo projednalo žádost základní školy o schválení přijetí fi-
nančního daru pro Základní a Mateřskou školu Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru v celkové výši 2 tis. Kč,
od Ing. Jaroslava Jedličky Brno, pro Základní a Mateřskou školu Otnice.               

9. Otnický SAD o. s. – finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení Otnický SAD o po-
skytnutí finančního příspěvku na činnost.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro
občanské sdružení Otnický SAD ve výši 10 000,- Kč.                         

10. Žádost manželů Bajerových:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Bajerových Otnice 49, zastou-
pených Ing. Babákem, o povolení uložení vodovodního řadu dle projek-
tové dokumentace Ing. Babáka Brno. Prodloužení vodovodního řadu je 
k novostavbě rod. domu manželů Bajerových.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným řešením prodloužení vodovodního
řadu 1-3-2 dle projektové dokumentace Ing. Babáka ze září 2010. Sou-
hlasí taktéž s uložením vodovodního řadu do dotčených pozemků ve vlast-
nictví obce.      

11. Záměr obce – přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Mgr. Dostálové Jany a p. Dostálové
Jarmily na darování pozemků v k.ú. Otnice, vedených na LV 701, obci.
Pozemky p.č. 1639 a 1640 nebudou předmětem daru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijetí pozemků vedených na LV 701 
v k.ú. Otnice darem, mimo pozemky p.č. 1639 a 1640. Záměr bude 
zveřejněn. 

12. Kabelová televize – digitalizace programu Prima:
Vzhledem k ukončení analogového vysílání programu Prima k 30. 9. 2010
bude nutné upravit příjem tohoto programu i na kabelové televizi.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu příjmu programu Prima kabelové televize
Otnice, z analogového na digitální. Termín 30. 9. 2010                  

13. Změna dodavatele silové elektřiny a plynu:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. BOHEMIA ENERGY na dodávku
silové elektřiny a plynu. Dle propočtu dojde k úspoře u elektřiny asi 
o 9 % a plynu asi o 5 %. V celkovém objemu finančních prostředků o ně-
kolik desítek tisíc Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu na dodavatele silové elektřiny a plynu.
Obě komodity bude obec odebírat od f. BOHEMIA ENERGY. Pověřuje
starostu podpisem smluv.

14. Volby do zastupitelstev obcí:
Volby se uskuteční ve dnech 15.−16. 10. 2010. Volební místnost v budově
obecního úřadu. V obci kandidují čtyři politické strany: Moravané,
KDU−ČSL, KSČM a ČSSD. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci 
k zabezpečení průběhu voleb.

15. Zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh programu zasedání zastupitelstva dne 
30. 9. 2010, které se uskuteční v Pohostinství u Marků. Jedná se o po-
slední zasedání současného zastupitelstva v tomto volebním období.

16. ČOV a kanalizace – postup prací:
Zastupitelstvo projednalo postup prací na budování kanalizace a ČOV 
Otnice. Komplikace nastaly v přípravě trasy ul. Pančava okolo potoka.
Tam, kde obec pozemky vykupuje, je s majiteli vše projednáno a vyhoto-
veny znalecké posudky na ocenění vykupovaných pozemků. Pozemky,
kde uložení kanalizace bude řešeno věcným břemenem, musí dohodnout
s majiteli firma VaK Vyškov, investor akce. 

17. Pronájem kasína na Dělnickém domě:
Na záměr obce pronajmout prostory kasína na DD se nepřihlásil žádný
zájemce. Zastupitelstvo projednalo další postup.  
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi opětovně zveřejnit výzvu na pronájem
kasína, včetně zveřejnění v otnickém zpravodaji.  
Připomínky, interpelace:
Projednat s dodavatelskou firmou IMOS možnost urychlení prací na pro-
tlaku u kapličky P. Marie. Stávající stav je pro chodce nebezpečný. 

30. září 2010
2. Zpráva o činnosti ZO za volební období 2006−2010:

Starosta přednesl souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva obce za 
volební období 2006−2010.
Poděkoval zastupitelům za velmi dobrou spolupráci v průběhu celého 
volebního období a předal jim upomínkovou plaketu. 
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce za 
volební období 2006−2010

3. Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za volební období
2006−2010:
Předsedové jednotlivých výborů přednesli zprávy o činnosti za období
2006-2010 v tomto pořadí: 

Klvač J. – kontrolní výbor
Ing. Bubla J. – finanční výbor
Drabálek O. – výbor pro životní prostředí
Lattenbergová A. – výbor sociálně zdravotní
Sekaninová D. – výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu
Mezuláník P. – výbor rozvoje obce

K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za
volební období 2006−2010.

4. Hospodaření obce k 31. 8. 2010:
Předseda finančního výboru Ing. Bubla přednesl zprávu o hospodaření
obce k 31. 8. 2010.  
Příjmy: 10 266 666,83 Kč. (70,97 %)
Výdaje:  6 396 011,- Kč. (43,23 %)
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31. 8. 2010.

5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2010:
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2010 přednesl starosta obce.
Navrhuje se navýšení příjmů o: 382 000,- Kč.       
Výdajů o:  382 000,- Kč.
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010.   

6. Schválení faktury k proplacení:
a) KT Veselý Křižanovice – Fa: 27/2010, oprava kabelové televize, digi-
talizace programu Prima.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 6, zápisu.

7. Úplatné nabytí pozemku p.č. 628/2:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na úplatné nabytí pozemku p.č.
628/2 o výměře 56 m2 v k. ú. Otnice od manželů Vladislava a Ludmily
Pšenákových. Do pozemku bude uložena kanalizace. Znalecký posudek
vypracoval Ing. Matyáš Lovčičky. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 628/2 o výměře 
56 m2 od manželů Vladislava a Ludmile Pšenákových Otnice Pančava 228,
za cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše Lovčičky.

8. Informace k výstavbě kanalizace a ČOV:
Starosta podrobně informoval zastupitele i občany o provedených pracích
v rámci výstavby kanalizace a ČOV. Podal také informace o postupu při
projektování přípojek pro RD. Další informace poskytl zástupce investora
(VaK Vyškov) Ing. Novoměstský.
K bodu programu se rozpoutala široká diskuze:
Dotazy předložili tito občané: Gargoš Josef, Kolbábek Arnošt, Matoušek
Jan, Buchta František, Muric Josef a Klvač Jiří.
Na dotazy odpověděl starosta a Ing. Novoměstský.

9. Různé - diskuze:
Gargošová Miluška – poděkovala všem, kteří se podílí na obsahu otnic-
kého zpravodaje.
Muric Josef – jménem Sboru dobrovolných hasičů poděkoval zastupitelům
za velmi dobrou spolupráci.
Matoušek Jan – poděkoval mysliveckému sdružení za postavení skladiště
píce a vznesl dotaz, zda vzdálenost skladiště od regulační stanice plynu ne-
odporuje bezpečnostním předpisům. Odpověděl zastupitel Muric Pavel.
Gargoš Josef – poukázal na stále se opakující problém, kdy některé auto-
busy nezajíždí do přestupního terminálu, ale zastavují na silnici a tím do-
chází k ohrožení chodců na přechodu. Odpověděl starosta.

11. října 2010 
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 13) Změna dodavatele silové elektřiny a plynu – smlouvy na změnu
dodavatele byly podepsány.
Bod 17) Kasíno na DD – pronajaté prostory od p. Kyliána byly převzaty.
Nutno ještě upřesnit stav vodoměru. Nábytek prozatím ponechán v Ka-
sínu, zda o něj bude mít nový nájemce zájem.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas 170/2010, změna užívání ocel.
přístř. 

4. Faktury k proplacení:
a) Respono Vyškov – Fa: 310110274, likvidace a svoz odpadů za III. Q.
2010
b) Respono Vyškov – Fa: 20100361, uložení odpadů na skládku
c) Ing. Matyáš L. Lovčičky – Fa: 201012, znalecké posudky 
d) Zetocha Bučovice – Fa: 10323, odvoz kontejnerů na skládku
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4, zápisu.       

5. DSO CEZAVA – finanční příspěvek:
Cezava obdržela dotaci na výrobu propagačních materiálů jednotlivých
obcí. Rozdíl mezi dotací a skutečnou cenou si každá obec doplatí formou
zvláštního příspěvku. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zvláštní členský příspěvek pro DSO Cezava ve
výši 575,- Kč.

6. Svoboda P. – souhlas se STL přípojkou:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. P. Svobody Otnice 93 s uložením stře-
dotlaké plynové přípojky (STL) do obecního pozemku, pro RD č. 157. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením STL přípojky pro RD 157 do obecního
pozemku p. č. 532/1.

7. Manželé Klaškovi – souhlas se STL přípojkou:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Klaškových Otnice 416 s ulo-
žením středotlaké plynové přípojky (STL) do obecního pozemku, pro RD
č. 416. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením STL přípojky pro RD 416 do obecního
pozemku p.č. 787

8. TJ Sokol Otnice – žádost o výpůjčku Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku Dělnického
domu na den 16. 10. 2010, za účelem pořádání taneční zábavy v rámci
„Napoleonského dne“.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou Dělnického domu pro TJ Sokol Otnice
na den 16. 10. 2010.            

9. TJ Sokol Otnice – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek na
úhradu hudební produkce při pořádání Babských hodů.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 
22 000,- Kč.

10. Záměr obce – příprava vydání nové knihy:
Zastupitelstvo projednávalo záměr zahájit přípravné práce a zajišťování
podkladů pro vydání nové knihy o Otnicích. Záměrem je zmapovat ve-
škeré domy v obci a jejich vlastníky (současné i minulé). Dále pak seřa-
dit a zdokumentovat jednotlivé akce výstavby a rozvoje obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr zahájit přípravné práce na vydání nové
knihy o Otnicích                            
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny. 
Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za velmi dobrou spolu-
práci po celé volební období.

15. listopadu 2010
Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice.
Přítomni: Havelka Petr, Drabálek Otto, Muric Pavel, Sekaninová Dana,
Ing. Špunar Marian, Nedoma Josef, Ing. Bubla Jaroslav, Mgr. Pšenáková
Ludmila, Mezuláník Pavel, Dufek Jan, Prokop Pavel.
Ustavující zasedání zahájil úřadující starosta Pavel Prokop, konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno 11 členů zastupitelstva a předal
řízení zasedání nejstaršímu členu p. Otto Drabálkovi.
Po složení slibu zastupitele a předání „osvědčení o zvolení“ předsedající
navrhl a nechal schválit ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Pan Drabálek připomněl výsledky komunálních voleb. Vznesl dotaz, zda
si někdo přeje tajné hlasování, nikdo tento návrh nepředložil, následně vy-
zval členy zastupitelstva k návrhu kandidátů na starosty obce.
Strana KDU-ČSL navrhla p. Pavla Prokopa, žádný jiný návrh nebyl
podán. Ve veřejném hlasování získal 10 hlasů. Pan Pavel Prokop byl zvo-
len starostou obce Otnice na volební období 2010-2014.
Starosta poděkoval za projevenou důvěru a vyslovil přání dobré spolu-
práce se všemi zastupiteli. Poté převzal řízení dalšího jednání zastupitel-
stva.
Do funkce místostarosty navrhla strana Moravané p. Pavla Murice. Žádný
jiný protinávrh nebyl podán. 
Ve veřejném hlasování obdržel p. Muric Pavel 10 hlasů. Pan Pavel Muric
byl zvolen místostarostou obce Otnice na volební období 2010-2014.
Funkci bude od 15. do 30. listopadu 2010 vykonávat jako neuvolněný a od
1. prosince 2010 jako uvolněný člen zastupitelstva. Pan Muric poděkoval
za projevenou důvěru.
Zasedání pokračovalo dalšími body.

6. Jednací řád Zastupitelstva obce:
Starosta předložil návrh jednacího řádu, které Zastupitelstvo projednalo.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Otnice na volební
období 2010-2014. 

7. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni:
Zastupitelé projednali v rámci zabezpečení chodu obce a úřadu, pro které
funkce budou dlouhodobě uvolněni členové zastupitelstva.
Usnesení:
Zastupitelé v souladu s § 84, odst. 2, písmeno n, zákona č. 128/2002 Sb.
o obcích rozhodli, že starosta a místostarosta budou dlouhodobě uvolněni
pro výkon těchto funkcí. 

8. Stanovení výborů, počet jejich členů a volba předsedů:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na zřízení výborů a jejich před-
sedů
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení těchto výborů a volí jejich předsedy.

Kontrolní                    Nedoma Josef        
Finanční                     Ing. Bubla Jaroslav      
Životního prostředí    Drabálek Otto     
Sociálně zdravotní        Muric  Pavel             
Mládež, tělovýchovu a rodinu Sekaninová Dana 
Rozvoje obce                            Mezuláník Pavel

Výbory budou mít min. 3 a max. 5 členů.
9. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO:

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na výši měsíčních odměn ne-
uvolněným členům zastupitelstva. Výše odměn se navrhuje ve stejné výši
jako v minulém volebním období.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolněných
členů zastupitelstva obce a v souladu s §84, odst. 2, písm. n, zákona
č.128/2002 Sb. a nařízením vlády č. 20/2009 Sb., stanovilo výši měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům výborů dle pří-
lohy č. 1 zápisu. 
Podané protinávrhy nebyly schváleny.

Předseda výboru 1 300,- Kč / měsíc
Člen zastupitelstva 540,- Kč / měsíc
Neuvolněný místostarosta 5 000,- Kč / měsíc   
10. Termíny jednání zastupitelstva v r. 2010:

Jednání zastupitelstva se budou uskutečňovat vždy v pondělí v kanceláři
starosty a to v 19,00 hod.
Usnesení:
V roce 2010 schvaluje ZO následující termíny jednání:

29.11.2010 13.12.2010 27.12.2010
11. Vyhrazení pravomocí ZO:

V souladu s § 84 odst. 4 zák.128/2010 Sb., si vyhradilo ZO tuto pravomoc:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalovat přijaté faktury na částku vyšší
jak 5 000,- Kč, mimo stálých záloh a plateb za služby. V odůvodněných
případech může starosta dát faktury k proplacení ještě před schválením 
a následně je předloží ZO.

12. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad:
Zastupitelstvo projednalo používání soukromých vozidel členy zastupi-
telstva obce pro služební účely a výší náhrad za tyto cesty. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje používání soukromých motorových vozidel členy
zastupitelstva na služební cesty. Úhrada bude prováděna v souladu se zák.
č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a příslušnou vyhláškou. Sazby stravného
budou vypláceny v základní sazbě.

13. Rozpočtové opatření č. 4/2010:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4/2010
Příjmy a výdaje se navyšují o 120 400,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010.   

14. Úřad práce Vyškov – veřejnoprávní kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kon-
troly z Úřadu práce Vyškov na obdržené dotace. Nebyly zjištěny závady.

15. JMK – dotace na hasiče:
Obec obdržela od Jihomoravského kraje neinvestiční dotaci na výzbroj 
a výstroj pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 16 965,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace od JMK ve výši 16 965,- Kč, 
a návrh smlouvy s JMk na udělení dotace.

16. JMK – dotace na odstranění havarijního stavu svahu:
Obec obdržela dotaci od JMK na ve výši 500 tis. Kč, na odstranění hava-
rijního stavu svahu ve sportovním areálu. K vypsání výběrového řízení
obec objedná u f. DRIFT-SPORT vypracování projektové dokumentace
na zabezpečení svahu. 
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace od JMK ve výši 500 tis. Kč, 
a návrh smlouvy s JMk na udělení dotace.
b) Schvaluje smlouvu s f. DRIFT-SPORT Brno na vypracování projek-
tové dokumentace k zabezpečení svahu ve sportovním areálu. 

17. Dotace ze SFŽP na sběrný dvůr odpadů:
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci ze SFŽP na sběrný dvůr odpadů.
Byla jí přiznána dotace v celkové výši 10 113 125,- Kč.
Bude nutno:
a. Překontrolovat, příp. dopracovat projektovou dokumentaci.
b. Zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby.
c. Zajistit agenturu na provádění dotačního managementu akce.

Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s f. Renards Brno bylo navrženo
na zajištění úkolů v bodech b, c oslovit tuto firmu k podání nabídek.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zahájit jednání s firmou RENARDS Brno na za-
jištění bodů b, c.

18. DEA Brno – dodatek č. 2 smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 2 s firmou DEA Brno na vy-
pracování projektové dokumentace změny kotelny mateřské školy a její
přístavby pro jednotku hasičů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy s firmou DEA Brno.

19. Zahrádkáři – výpůjčka Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo žádost MO Zahrádkářů o výpůjčku Dělnického
domu za účelem pořádání ukázky uměleckých řemesel, odpoledne pro
děti a taneční zábavy.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost MO Zahrákářů Otnice o výpůjčku Děl-
nického domu dne 20. listopadu 2010.

20. Kabelová televize – oprava stanice:
Zastupitelstvo se zabývalo problémem kabelové televize, jmenovitě po-
ruchou příjmu STV1. Na odstranění poruchy bude nutno vyměnit modu-
látor a zakoupit nový přijímač. Předpokládané náklady 25 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním opravy programu STV1.          

21. Myslivecké sdružení HUBERT Otnice 
– žádost o darování pozemku:

Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice
na darování pozemku pod skladem krmiv.
Ke schválení převodu pozemku je nutno vypracovat oddělovací geomet-
rický plán. Veškeré náklady ponese Myslivecké sdružení. 

22. Přijetí pozemků darem od Jany a Jarmily Dostálových:
Zastupitelstvo projednalo nabídku darování pozemků p.č. 1277/1,
1277/16, 1340/11, 1340/30, 1373/9, 1374/6, 2815, 4439, 4726, 5125 
a 5126, vše v k.ú. Otnice, od Mgr. Jany Dostálové a Jarmily Dostálové.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedených pozemků darem od Mgr.
Jany Dostálové bytem 664 53 Újezd u Brna Masarykova 45 a Jarmily Do-
stálové bytem 667 01 Židlochovice Masarykova 264. Veškeré náklady 
s převodem hradí obec Otnice. 

23. Přijetí pozemků darem od Dany Ryšánkové a Zdeňky Dřínovské:
Zastupitelstvo projednalo nabídku darování pozemků p.č. 1641, 1642,
4535, 4536, 4537, 4733, 4734 a 5496, vše v k.ú. Otnice, od Dany Ryšán-
kové a Zdeňky Dřínovské.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedených pozemků darem od Dany
Ryšánkové bytem 625 00 Brno Švermova 21 a Zdeňky Dřínovské bytem
625 00 Brno Oderská 259. Veškeré náklady s převodem hradí obec 
Otnice.

24. Přijetí pozemků darem od manželů Novotných:
Zastupitelstvo projednalo nabídku darování pozemků p.č. 3249, 3326,
3871 a 4727, vše v k.ú. Otnice, od Bedřicha a Anny Novotných.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedených pozemků darem od Be-
dřicha a Anny Novotných bytem 634 00 Brno Oblá 31. Veškeré náklady 
s převodem hradí obec Otnice.

25. Žádost nájemníků 6BJ o výměnu oken:
Zastupitelstvo projednalo žádost nájemníků obecní šesti bytovky (6BJ) 
o výměnu oken z důvodu zatékání vody.
Usnesení:
Žádost prověří předseda Výboru rozvoje obce spolu se starostou.

26. Respono – sdělení o cenách v roce 2011:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení f. Respono Vyškov o cenách za
svoz komunálního odpadu v roce 2011. Ceny se nemění a zůstávají ve
stejné výši jako v roce 2010.

27. Pronájem Kasína v Dělnickém domě:
Zastupitelstvo projednalo nabídky třech zájemců na pronájem Kasína 
v Dělnickém domě.
1. Paní Simona Matulová, Milešovice
2. Manželé Blechovi, Lovčičky
3. Pan Jochymek Arnošt, Hostěrádky-Rešov
Hlasování proběhlo podle data doručených nabídek.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Blechových Lovčičky,
na pronájem Kasína v Dělnickém domě.
Připomínky, interpelace: Nebyly vzneseny.
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Milí přátelé,
už brzy bude v našich chrámech, kaplích slyšet „Vánoční ra-

dostná zvěst“. To jistě teď nepíši nic neobvyklého nebo origi-
nálního. A přece bychom rádi ty sváteční chvíle a dny prožili
s dobrou vůlí a v určité pohodě.

Je dobře, že si znovu píšeme a také dostáváme vánoční přání,
SMS zprávu a podobně. Vždyť je tu po roce něco, na co se tě-
šíme. Možná víme o nějaké rodině, která se právě v tomto ob-
dobí s někým rozloučila, u štědrovečerního stolu už s nimi
nebude. Anebo držíme pěsti, jak se říká, jiným, kteří nebudou
svátky prožívat v takovém klidu, jak by si přáli – mohl někdo 
z nich ztrativ místo v zaměstnání… A přitom nějak v našem
srdci jakoby více místa právě v tomto období ne pro sebe sa-
mého.

V televizi slyšíme, jak čtyři adventní koncerty se znovu vy-
sílají, letos mají výročí. A jejich poslání stále je oslovující.

Jestli mohu, chci nám přiblížit, jak to dopadlo při vánočním
představení dětí v jedné škole. Asi na něj všichni nezapomněli
a především „hlavní hrdina“ (z knihy „Vánoční příběhy pro po-
těchu duše“): Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do páté
třídy. Dvakrát totiž propadl. Byl to takový velký, pomalý dob-
rák, ale mezi dětmi byl oblíbený. Vždycky byl milý, ochotný 
a měl ustavičně dobrou náladu. Jaksi samo sebou se stal
ochráncem nejmenších dětí. Největší událostí školního roku
bylo jako pokaždé vánoční představení. Karel toužil hrát pas-
týře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli – měl
hrát hostinského. Karel se tak nebude muset učit mnoho textu
a svým vzhledem určitě dodá odmítnutí noclehu Josefovi 
s Marií na síle. Před představením se sál zaplnil rodiči a pří-
buznými do posledního místečka. Nikdo však neprožíval
kouzlo Vánoc silněji než Karel. Když nadešla jeho chvíle, Josef
zvolna kráčel na jeviště a podpíral přitom Marii. Josef zabušil
na dřevěné dveře připevněné do papírových kulis. Právě na to
Karel v roli hostinského čekal.

„Co chcete?“ zeptal se zhurta, jakmile je uviděl.
„Hledáme nocleh.“
„Tak to hledejte jinde. Hostinec je plný až po střechu.“ I když

Karel stál možná příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně.

„Pane, hledali jsme už
všude, ale marně. Máme za
sebou dlouhou cestu a jsme 
k smrti unavení.“

„V hostinci pro vás místo
nemám.“ Namítal Karel za-
mračeně.

„Prosím vás, pane hostin-
ský, buďte od té dobroty, moje
žena Marie čeká dítě a potře-
buje si někde odpočinout. Ur-
čitě pro ni nějaké místo
najdete. Už nemůže dál.“

V tento okamžik hostinský
poprvé jakoby roztál a pohlédl na Marii. Následovalo dlouhé
ticho. Dost dlouhé na to, aby to v publiku vyvolalo údiv.

„Ne! Jděte pryč!“ Šeptala nápověda za kulisami
„Ne,“ opakoval Karel automaticky. „Jděte pryč.“
Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu nešťastně

položila hlavu na rameno, a odcházeli ze scény. Místo toho,
aby hostinský Karel zabouchl dveře, zůstal stát na prahu a díval
se za vzdalujícím se párem – s otevřenou pusou, tváří za-
chmuřenou starostmi a se slzami v očích.

Z ničeho nic se představení zamotalo.
„Josefe, nikam nechoď!“ zavolal Karel. „Vrať se i s Marií ke

mně!“ a se širokým úsměve navrhl: „Můžete přespat v mém
pokoji.“ Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vá-
noční hru zkazil.

Ale pro jiné, a byla jich většina, tohle vánoční představení
bylo nejkrásnější ze všech, které v životě viděli.

A ještě pozvání na bohoslužby:

Štědrý den Bošovice 20.30 Otnice 22.00

Boží hod vánoční a Svatý Štěpán
Bošovice 8.00 Otnice 9.30 Lovčičky 11.00

Silvestr 31. 12. 2010
Bošovice 15.00 Otnice 16.00

Sobota 1. 1. 2011 a neděle 2. 1. 2011
Bošovice 8.00 Otnice 9.30 Lovčičky 11.00

P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Princip projektu spočívá v tom, že se
firmy na stránkách www.sbirej-toner.cz
mohou zaregistrovat, poté zdarma dosta-
nou sběrný box, do kterého budou ná-
sledně použité tonery sbírat. Jakmile
bude box naplněn, telefonicky to oznámí
organizátorům a ti zajistí jeho odvoz do
vykupující firmy, kde se provede třídění
a renovace tonerů. Ne všechny tonery
jsou vhodné k renovaci, když se v boxu
objeví druh, který se znovu nenaplňuje,
zavazují se organizátoři zajistit jeho eko-
logickou likvidaci. 

Jedná se o celostátní projekt, v každém
kraji je vybrána jedna organizace, které
výtěžek z výkupů v kraji, v němž sídlí,
připadne. Záleží tedy na tom, kolik firem
se v daném kraji do sběru zapojí. 

LILA Domov pro postižené děti Ot-
nice, p.o. děkuje touto cestou Otnic-
kému SADu a všem organizacím 
v Jihomoravském kraji, které se do
projektu zapojily. 

Výtěžek prvního sběrného roku 
byl 15.124,- Kč, ve druhém již
45.606,- Kč. 

Peníze byly použity na nákup speci-
álních kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek a na organizování
větších výletů a ozdravných pobytů.
Věříme, že se do sběru zapojí další or-
ganizace a třetí sběrný rok, který po-
trvá do 31. 10. 2011 bude ještě
úspěšnější. 

Výtěžek z renovace tonerů pomáhá
postiženým dětem – zapojte se i vy!

LILA Domov pro postižené děti Ot-
nice, příspěvková organizace je jedi-
ným zařízením, které bylo v Jiho-
moravském kraji vybráno do projektu
SBÍREJ-TONER.CZ. Sbírání použi-
tých tonerů v rámci projektu zahájilo
1. 11. 2010 již třetí sběrný rok. 

Tento výjimečný projekt organizuje
společnost OTTO Office a je dvojná-
sobně užitečný. Pomáhá ekologii a lidem
s postižením. 
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VEČERY U SVÍČKY ANEB

Osobnost
Františka Rafaje

23. prosince 2010 uplyne 100 let od narození Františka
Rafaje, otnického F. L. Věka. 

O místní kroniku se „staral“ třicet let. Zapisoval a shro-
mažďoval události ze života Otnic tak, že každý, kdo kro-
nikou listoval, anebo se začetl, nepochyboval o jeho
druhé lásce.

Tou se mu vedle rodiny stala právě Kronika Otnic.
S manželkou přivedl na svět čtyři děti, se svým perem

přivedl na svět tisíc stran v kronice. Kronikářskou čin-
ností zachytil 36 roků ve vsi. Kromě dobových událostí
v kronice shromažďoval údaje z archivů a knihoven, z vy-
právění pamětníků a lidových vypravěčů, zkrátka vše
jemu dostupné o Otnicích a o blízkém, někdy i vzdále-
nějším okolí.

Kronika obce Otnice má několik významných kroni-
kářů. Učitel Ignác Jakob se jako první ujal funkce leto-
pisce již v roce 1924, po něm následují Augustin Neotal,
Ladislav Kutloch, Jan Hrdlička a posléze obchodník 
a dělník František Rafaj se svým nástupce Františkem
Valným. Všichni tito dělníci pera a především výše zmí-

něný jubilant František Rafaj, nám darovali na 1500 stran
o poznání historie. 

Nejširší a nejbohatší záběr historie se nad jiné vydařilo
právě panu Rafajovi. Otnický novodobý kupec F. L. Věk
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NEJEN PRO PAMĚTNÍKY

nejenže knihy půjčoval, ale ty historické, Němci zaká-
zané, doma zazdil a jen do šmíráků zaznamenal přetěžké
události okupačních roků. Až s fotografickou přesností
zaznamenal dubnové dny roku 1945, kdy sovětská Rudá
armáda vyháněla německé vojáky z Otnic. Františku Ra-
fajovi nebylo tehdy zatěžko dopsat zpětně kroniku od
roku 1940. Navázal spolupráci s Československou aka-
demií věd. Její Ústav pro jazyk český v Brně roku 1974
ocenil jeho soupis pomístních jmen v Otnicích Čest-
ným uznáním. Jako archeolog – amatér spolupracoval 
s ČSAV – archeologickým ústavem v Brně. Jeho přední
pracovník Dr. Jan Tejral, bývalý občan Otnic, to ve svých
odborných pracích nejednou jmenoval. Národopisná
společnost v Praze s nevšedním zájmem přijímala
jeho vyprávěnky (celkem jich bylo 93) posbírané 
v Otnicích. Ve slavkovském muzeu byl spolutvůrcem
„Otnické dělnické světničky“ a jako archeolog a národo-
pisný sběratel tam předal řadu exponátů z Otnic. Kustod
Zemského muzea v Brně J. Skutil byl jeho rádcem a přít-
elem. Do otnické školní síně tradic zapůjčil řadu doku-
mentárního materiálu. Ve škole několikrát besedoval 
s dětmi nad kronikou. Založil a vedl vlastivědný kroužek
v Otnicích. Společně hledali a nacházeli stopy po zani-
klých osadách v okolí a uskutečnili 72 vlastivědných zá-
jezdů. Nepracoval pro peníze (vždyť kronikář byl tehdy
honorován 270 Kč ročně). Pracoval zcela nesobecky pro
národ, aby lidé mohli nad jeho dílem přemýšlet, kdo

jsme, odkud a kam jdeme. Takový zapálený nesobecký
vlastenec je solí země.

„Nad čela mocných pozlacená
mohu se krásně vznést, 
neb jenom z práce pravá cena,
pravá vzkvétá čest.“
Touto citací veršů Svatopluka Čecha uvedl poezii mi-

lující kronikář Rafaj (sám verše též tvořil) Kroniku obce
Otnice II. Kronika se stala jeho družkou až do smrti.
Když 21. května 1977 zemřel v necelých 67 letech, jeho
pokračovatel František Valný do kroniky obce III. o něm
napsal (mimo jiné):

„V jeho osobě odešel veliký kus historie naší obce,
které od svého mládí věnoval všechny své schopnosti.
Byl neohroženým člověkem a vlastencem v tom nejlep-
ším slova smyslu. Snažil se uskutečnit nejnáročnější sny
svého života (divadla, zájezdy, činnost spolková).

Mít jej za přítele mnoho lidí povznášelo. Převzal jsem
rozpracované dílo, které bylo velké a krásné. Čest jeho
památce!“

František Rafaj zanechal obrovské dílo na tisíci stra-
nách tří dílů kronik, které vede k úžasu nad všestranným
záběrem ze života obce. Z jeho zápisků čerpali mnozí 
k vydání autorských knih o Otnicích. 

Ludmila Kaloudová
s použitím práce Marty Králové ve Věstníku č. 10

a z knihy „Na dobré hodince v Otnicích“
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V naší škole má dlouholetou tradici
pěvecký kroužek, který patří mezi nej-
navštěvovanější a pracuje na prvním i na
druhém stupni. V letošním roce jsme se
rozhodli, že místo besídky ve škole uká-
žeme, co umíme i jinde. A tak v sobotu
4. prosince proběhlo na náměstí Svo-
body v Brně vánoční zpívání dětí Zá-
kladní školy Otnice. Konalo se v rámci
akce s názvem Vánoce v Brně, kterou po-
řádá Brněnské kulturní centrum.  Na vy-
stoupení se připravovaly od konce října –
velké i malé děti. Nacvičovali jsme ko-
ledy, básničky a pískání na flétničky. A s
připraveným programem jsme v sobotu
v poledne vyjeli do Brna.

A že byla zima! Mrzlo ostošest, ale ná-
lada byla dobrá, ve zvláštním autobuse 
s námi jeli rodiče, prarodiče a známí.

Než jsme se nadáli, vystoupení začalo.
Vše proběhlo podle scénáře, nikdo se ne-
zakoktal, „neupískl“, všichni drželi
tempo. Pravda, teplé oblečení bylo nutné
a od pusy šla ledová pára. Kromě spo-
lečného sborového zpěvu se střídali i só-
listé, kterých má naše škola dostatek.
Mezi nejmladší zpěváky patřila Anetka
Skaláková, která navštěvuje ještě mateř-
skou školku. Pěkně a nebojácně zazpí-
vala písničku Bude zima, bude mráz.
Velmi nadějnou zpěvačkou je i žákyně
první třídy Vendulka Turková. Ta vy-
stoupila s koledou Já malý přicházím ko-
ledovat. Obě děvčátka byla velmi
šikovná a zaslouží pochvalu. Dalšími só-
lově vystupujícími byli Michal Dufek,
Kamila Ondrová, Katka Horáková, Me-
lanka Sloupová. Naše řady přišly posílit

i bývalé žákyně Míša Turková a Eva Be-
nušová, které předvedly dvojhlasně ko-
ledu Chtíc, aby spal a Michalka ještě
moravskou vánoční píseň Byla cesta,
byla ušlapaná. Nutno podotknout, že obě
děvčata se i na střední škole věnují zpěvu
nadále a zpívají s Vojenským uměleckým
souborem Ondráš v Brně. 

V době nácviku koled na vystoupení
jsem přemýšlela, jak děti ještě více mo-
tivovat ke zpěvu. A jak známo, nejlepší
jsou příklady. Když děti zpívají nám,
proč by dospělí nemohli zazpívat dětem.
Nápad byl na světě: vybrala jsem zná-
mou vánoční píseň Jdou zástupy věrných
(Adeste fidéles) a začala zjišťovat, kdo
by ji zazpíval. Velmi mile mě překvapila
reakce všech oslovených, nejenže sou-
hlasili, ale ještě ochotně spolupracovali.
A tak vznikl dočasný pěvecký sbor do-
spělých: starostka Lovčiček Jaroslava
Hrozková, otnický starosta Pavel Prokop,
rodiče a prarodiče našich žáků, členové
chrámového sboru v Otnicích, učitelé,
bývalé žákyně, současní žáci deváté třídy
a další moji přátelé (Marie Dufková,
Marta Jedličková, Jarmila Kleinová,
Olga Skulínková, Hana Poláčková, Dana
Turková, Lenka Kurdíková, Hana Veselá,
Miroslava Bočková, Kateřina Korcová,
Míša Turková, Kamila Ondrová, Josef
Muric, Zdeněk Martinásek, Michal
Dufek, za klavírem Eva Benušová).
Moje zvláštní poděkování patří panu Jir-
kovi Martináskovi, bez kterého by žádné
zpívání nebylo.  Samozřejmě poděkování
patří úplně všem, kteří se podíleli na
vzniku celého programu: paní učitelce
Kateřině Korcové, Miroslavě Bočkové 
a Daně Matyášové.

Atmosféra na náměstí i přes velký
mráz byla výborná a opravdu vánoční.
Děkujeme všem rodičům a ostatním ot-
nickým občanům, kteří nás přijeli pod-
pořit svým potleskem a účastí.

Iva Benušová, zástupce ředitele školy

Vánoční koledování v Brně

17. ledna 2011
TŘÍDNÍ SCHŮZKY k 1. pololetí

20. ledna 2011 
ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy

4. února 2011 
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

14.-20. března 2011 
JARNÍ PRÁZDNINY

Foto: Zdeňka Křivánková
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Žáky naší školy navštívil Mikuláš, čert 
a anděl. Děti prvního stupně statečně reci-
tovaly a zpívaly Mikulášovi, čertům slí-
bily, že budou hodné a od anděla dostaly
sladkou odměnu a vymalovánku. 

Malé děti v MŠ, plné očekávání od čertů
dostaly za přednes čokoládky a Mikulá-
šovi slíbily, že nebudou zlobit. 

Žáci sedmé třídy, kteří byli převlečeni
za tyto oblíbené postavičky navštívili i děti
z Dětského domova LILA. 

Všem se Mikulášská besídka velmi lí-
bila a tímto moc děkuji čertíkům Ondrovi
Klvačovi, Veronice Hrbáčové, Adélce Špi-
čákové a Michalu Bártíkovi, andělovi Da-
rině Škrlové a Mikulášovi Honzovi
Jeřábkovi.

Martina Tomašíková, vychovatelka ŠD

Mikuláš ve škole

Vážení rodiče, vážení čtenáři, 
ráda bych vás informovala o projektu, který je

realizován v Jihomoravském kraji a je určen
žákům 7. až 9. tříd základních škol a kterého se
účastní také naše Základní škola v Otnicích.

V dnešní době, kdy chybí na trhu práce kvalifi-
kovaní řemeslníci a řemeslo jako takové se z pod-
vědomí mladé generace pomalu vytrácí, podporuje
Evropská unie a naše republika mnoho aktivit,
které mají myšlenku řemesla podpořit. Žáci, kteří
se připravují k rozhodnutí o své budoucí profesi –
volbě povolání – jsou zahrnováni spoustou tiště-
ných materiálů, informací a mnohdy se v nich ztrá-
cejí a neumějí si za tím vším nic konkrétního
představit. Hlavním cílem projektu tedy je žákům
představit řemeslné a technické obory a jejich jed-
notlivé profese. Týká se to těchto oblastí: strojí-
renství, stavebnictví, potravinářství, dřevo-
výroby a výroby nábytku, oblasti elektro, auto-
dopravy, službové oblasti – gastronomie a oděv-
nictví. Samotná prezentace je koncipována ve
snaze více žákům přiblížit praxi a interaktivním
přístupem jim ukázat realitu práce v oboru.

Co může projekt nabídnout vašemu dítěti?
• Besedy na škole za účasti odborníků z praxe
• Odborné exkurze do firem i s prohlídkou

administrativního a sociálního zázemí
• Ve spolupráci s firmami budou pro žáky a vý-

chovné poradce pořádány praktické Oborové dny,
při nichž si žáci budou moci sami vyzkoušet ře-
meslo tvorbou vlastních výrobků.

V souvislosti s tímto projektem bylo nutné, aby
rodiče žáků 7. až 9. tříd vyjádřili souhlas se zpra-
cováním osobních údajů, pořízením a použitím fo-
todokumentace, a to podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, to vše samozřejmě 
v rámci projektu. Děkuji rodičům touto cestou za
pochopení. Mgr. Hana Třetinová,

výchovný poradce pro volbu povolání

Moje volba – moje budoucnost
valy v rychlém sledu za sebou. Chlapci a děvčata už ví, že první, co je kon-
cem září čeká, je Zátopkova štafeta. Byť se na tuto soutěž celý měsíc při-
pravujeme v tělesné výchově, pro samotné žáky je představa, že budou
muset uběhnout jedno celé kolečko okolo fotbalového hřiště, tedy asi 300
m, skličující. Někteří se se smrtí v očích obrací na rodiče a loudí z nich om-
luvenku, protože, co kdyby při odběhnutí této vzdálenosti zkolabovali, jiným
je hrozně špatně těsně před během, ale na štěstí máme ve škole i takové,
kteří jsou schopni tuto vražednou vzdálenost uběhnout a tak zachraňují čest
třídy. Emil Zátopek by se divil. Určitě by bylo jednoduché tuto „náročnou“
soutěž zrušit, ale já stále doufám, že přijde den, kdy žáci všech tříd se Zá-
topkovy štafety v pohodě zúčastní a budou mít z předvedeného výkonu ra-
dost. Nebo se mám raději probudit ze snu?

Další soutěží, která probíhala v říjnu a listopadu, byl turnaj ve stolním
tenisu. Proběhlo školní kolo. Nejlepší z něj se nominovali na okresní sou-
těž družstev do Vyškova. Nakonec odjela soutěžit pouze děvčata, protože
jednomu z hochů se nechtělo a ve dvou se soutěž družstev odehrát nedá. Za
to z děvčat jsme měli velikou radost. Ve složení Míša Marková a Nikola
Jadrná soutěž vyhrála a postoupila stejně jako před rokem do krajského
kola v Hodoníně. Tam se tentokrát sešla velká konkurence a na statečně
bojující naše děvčata zbyla pouze pátá příčka z osmi družstev. I tak jim za
předvedený výkon patří dík a velká chvála. Za to nejmladší chlapci Radim
Cupák, Honza Šebeček a Martin Doležal potvrdili, že již několik let druž-
stvo otnických mladších chlapců Vyškovsku kraluje. Okresní turnaj su-
verénně vyhráli a tak, pokud se jim bude chtít, máme na další úspěchy ve
stolním tenisu „zaděláno“.

V prosinci se již tradičně zúčastňujeme Orion florbal cupu. Okrskové kolo
proběhlo v krásné slavkovské hale při ZŠ Komenského. Nejprve vyjeli
mladší chlapci, po nich starší. Bylo vidět, s jakou chutí se snaží vybojovat
co nejlepší výsledek. Tady jsem s úžasem sledovala, že handicap malého
hřiště jim nevadí a soupeřům vzdorovali s obrovskou touhou po vítězství 
a nezměrnou bojovností. Nakonec obě družstva skončila těsně za branami
postupu do okresního finále. Mladší žáci byli 3. z pěti zúčastněných a starší
skončili na děleném třetím místě z osmi. Byla jsem na obě družstva velice
pyšná a moc jim děkuji. Co nás ještě letos čeká? Už jenom soutěž v přeta-
hování lanem, kde nejde pouze o sportovní výkon, ale hlavně legraci 
a „úžasné“ kostýmy, ve kterých mohou třídní kolektivy k soutěži nastoupit.
Už se moc těším. Drahomíra Floriánová

SPORTOVNÍ KUKÁTKO
Letošní školní rok se
rychle rozběhl a spor-
tovní akce následo-

Foto: Martina Tomašíková
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Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí
Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Osud otnických hraček
Možná si někteří z vás ještě vzpome-

nou na výstavu hraček, kterou jste si
mohli prohlédnout koncem května v děl-
nickém domě. Možná vás bude i malinko
zajímat, co se vlastně po výstavě se
všemi těmi krásnými kočárky, autíčky,
panenkami, kostkami a s ostatními hrač-
kami stalo. 

Nebojte se, mohu vás uklidnit, že se
nestěhovaly zpět na půdu nebo do sta-
rých skříní, ale putovaly dál svou dobro-
družnou cestou.

První zastávku měly jen kousek dál.
Odvezly jsme hračky do Heršpic, kde
týden po naší výstavě zorganizovalo
místní mateřské centrum Ententyky pro-
hlídku hraček spojenou s divadelním
představením.

Již během našeho „hračkového ví-
kendu“ se s námi spojila Bc. Mičková ze

slavkovského zámku. O hračky
projevili veliký zájem. Přijeli se
dohodnout, které hračky by pro
historické interiéry byly zajímavé.
Všechny exponáty nafotily a vy-
tvořily seznam hraček, které budou
chtít na zámku vystavovat. A tak se
i stalo. 

Pod názvem „Hračky našich ba-
biček“ ve dnech 15. - 30. 6. se
mohli všichni návštěvníci slavkov-
ského zámku podívat na otnické
hračky. Byly vystavovány v historických
saloncích severního křídla zámku. 

Když jsme tam společně hračky aran-
žovaly, tak věřte, že jsme na sebe byly
opravdu pyšné. A to jsme ještě ani netu-
šily, že se pro velký ohlas a zájem celá
expozice protáhne přes celé prázdniny.
Tak si dovede jistě představit, kolik lidí
nakonec „naše hračky“ vidělo. A to nejen
turisté z České republiky, ale především

nespočet lidí ze zahraničí.
Poslední tečku ve svém puto-

vaní představily hračky ve Zbý-
šově u Brna. 

Pod vedením Martiny Švanca-
rové, kulturní referentky města, se
konala výstava „Hračky našeho
mládí“. Poslední týden v září svou
pouť hračky zdárně ukončily. Co
říci závěrem. Snad ještě jednou

moc děkujeme všem, kterých se to týká.
Je to dobrý pocit mít kolem sebe lidi 
s tak velkým zájmem o stejnou věc.
Hlavně vše dotáhnout do úspěšného
konce pro radost a spokojenost všech
okolo. Hračky jsou pro nás jedna velká
kapitola, na kterou budeme rády vzpo-
mínat, protože to bylo fakt úžasné. 
A také všichni, kteří se na naši výstavu 
v Otnicích přišli tenkrát podívat, byli
opravdu bezvadní. 

To si poté člověk s úsměvem řekne:
„Ano, má to všechno nějaký smysl“.

Andrea Malá a spol.
Pozn: Ještě mi dovolte jeden soukromý

vzkaz pro bývalého majitele krásného
červeného dětského kočárku pro pa-
nenky, který si odložil u kontejneru vedle
hřbitova: Mám ho doma a dokonce byl
ještě kočárek na výstavě ve Zbýšově.

Ochotnická beseda
v dělnickém domě

V pátek 29. října 2010 se v dělnickém domě
konala veřejná beseda bývalých ochotníků spo-
jená s konkurzem na připravované divadelní
představení. 

Jistě vás bude všechny zajímat, jak celý večer
vypadal a jaký je zájem občanů o hraní divadla.

Organizátorky celého večera vsadily na pří-
jemnou a pohodovou atmosféru. Při zapálených
svíčkách, domácím koláči, kávě nebo čaji 
z každého hned opadla tréma. Přišli všichni bý-
valí ochotníci, které jsme osobně pozvaly. Je-
jich vzájemné přátelské shledání mluvilo o tom, jakou měli skvělou partu a jak jsou rádi, že se zase vidí. Nezůstalo u jedné
historky. Nad černobílými fotografiemi někteří herci až slzeli dojetím, jaké to bývaly krásné časy. Vzpomínání plné nostalgie do-
jímalo i nás. Prostě jako by to bylo včera, kdy byl dělnický dům zaplněn diváky, jeviště připravené z vlastnoručně vyrobených
kulis, herečky a herci úžasně nalíčeni, oděni do dobových kostýmů a představení mohlo začít.

A kdy začne to naše? To zůstává zatím otázkou. Připravené přihlášky jsou prázdné, informace pro neherce tzv. „Divadelní rych-
lokurz“, nebyly komu dát. 

I přesto to byl pro nás večer plný zážitků, přátelského povídání a vzpomínání. Tímto chci všem, kteří přišli, ještě jednou podě-
kovat za jejich čas a chuť podělit se s námi o kousek toho „hereckého života“. Divadlo v Otnicích prozatím spí a věřím, že se nám
ho ještě podaří probudit. Je to na každém z nás, jak a čím chceme svůj život naplnit. Andrea Malá a spol.

Foto: Andrea Malá

Foto: Andrea Malá
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Foto: Zdeňka Křivánková

Podzim v Sadu
První drakiádu pořádalo naše sdružení s vý-

borem pro mládež a tělovýchovu před pěti
lety. Dvě desítky dětí se tenkrát snažily na
poli za hřištěm vznést do výšek své draky.
Rozhodli jsme se pro tradiční pořádání každý
podzim. Letošní drakiáda byla mimořádně
zdařilá. Vál příznivý vítr, na start za hřbitovní
zeď přišly celé rodiny i s nejmenšími dětmi 
v kočárcích. A účastníkům nestačila pade-
sátka látkových startovních čísel. Pořadatelé
museli improvizovat. Soutěžících, kteří chtěli
předvést papírové i fóliové draky, letos bylo 58. Dětem pouštět draky pomáhali
tatínci, maminky i prarodičové. Svolat všechny přítomné na úvodní zahájení
bylo nemožné. Byli roztroušeni v širých lánech polí, odmotávali provázky 
a sledovali draky, jak jim to nahoře krásně sluší. Porotci se svými dalekohledy
měli těžký úkol. Píšťalka oznámila konec velmi nerada, ale začala být zima a vy-
hodnocení jsme chtěli stihnout do setmění. Nastoupení účastníci byli pochvá-
leni za pouštění draků i za vytrvalost. Každý dostal drobnou cenu, pamětní list.
Ti, jenž zaujali porotu, obdrželi k ceně i diplom. Několik málo vytrvalých ještě
jednou draka poslalo do výše. Děti se pak mohly „vyřádit“ na skákacím hradě.
Várnice s čajem se rychle vyprázdnila. Poskládali jsme startovní čísla a už teď
se těšíme na příští otnickou drakiádu. Dagmar Kovaříková
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V Otnickém Sadu se pletlo z papíru. Tento
materiál se stal za posledních pár měsíců velmi
oblíbeným artiklem. Každý, kdo na pletení při-
šel, se mohl na vlastní oči přesvědčit, že vá-
noční dekorace lze uplést i z obyčejného papíru.
Zájemkyně se naučily plést adventní věnečky,
věnečky na dveře, svícny, stromečky, hvězdičky
a zvonečky. Atmosféra byla skvělá a všechny
byly z pletení přímo nadšeny. Každý si svůj vý-
robek mohl hned nastříkat barvami ve spreji 
a doma si svůj výtvor dle vlastní fantazie naz-
dobit. A to, že některý papír ve sběru neskončí,
jste mohli vidět i na 3. srazu naplavenin.  

V dělnickém domě se konala i ukázka řeme-
sel. Pletení z papíru byl také jeden bod pro-
gramu. Návštěvníci byli naprosto unešení.
Vidět na vlastní oči postupy výroby krásných
věnců, zvonků a stromečků všechny velice
nadchla. Už na místě si mohl každý vyzkoušet
něco uplést (a zvládly to hravě i děti). 

O tom, že o výrobky byl veliký zájem svěd-
čil i fakt, že ke konci Vánočního jarmarku už
nebylo skoro co prodávat a ukazovat. Několik
lidí se s organizátorkami domluvilo i na sou-
kromých hodinách pletení. Nehledě na to,
kolik jsme si odnesly domů zakázek.

Tímto chceme poděkovat paní Havelkové,
která nám umožnila náš velký koníček ukázat.

Poděkování patří především Janě Štěpán-
kové, která nás pletení z papíru naučila.

Závěrem bychom rády všem popřály krásný
vánoční čas. A ať už máte svůj domov nazdo-
bený čímkoliv, věříme, že vás pocit z vlastno-
ručně vyrobených dekorací hřeje stejně jako
nás. Krásné Vánoce.            Andrea Malá a spol.

Pozn. autora: a spol. = Pavlína Matoušková,
Jana Štěpánková, Jana Kovandová

VÁNOČNÍ PLETENÍ
Z PAPÍRU

Foto: 3x Zdeňka Křivánková

Foto: Andrea Malá

Foto: Andrea Malá
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Lampionový průvod
se světluškami

Poslední sadovou akcí pod širým nebem byl lampi-
onový průvod se světluškami. I přes silný vítr se sešlo
více než sto Otnických včetně zástupců z okolí. Tradiční
trasu pochodu zkomplikovaly stavební práce na silnici.
Šlo se tedy z hřiště kolem radnice a kostela. O to více vy-
nikl dlouhatánský průvod, jenž si užívaly zejména děti
se světluškami. Nezářily jen lampiony všech druhů a ve-
likostí, ale i svítící náramky, které od nás účastníci dostali
hned v úvodu. Jakmile bílé paní světélkující průvod při-
vedly zpět, zapojily děti do lehkých soutěží. Za házení
malých duchů do hradu byly děti odměněny pastelkami,
za stavění hradu z krabic pak zlatými čokoládovými min-
cemi. Děti se zahřály v soutěžích a skotačením, rodiče
třeba svařeným vínem. Nás zahřál dobrý pocit z vyda-
řené akce pro celé rodiny. Dagmar Kovaříková

� Opět velmi úspěšná byla pod-
zimní burza oblečení a sportov-
ních potřeb pro děti. Různorodá
nabídka pokryla velkou část pop-
távky, a tak většina nakupujících 
i prodávajících byla spokojená.
Všem maminkám, které se
ochotně a obětavě do náročné or-
ganizace zapojily, náleží podě-
kování.

� Centrum volného času otnický
SAD je otevřeno v pondělí,
středu a pátek dopoledne pro ma-
minky s nejmenšími. Odpoledne
pak na angličtinu s Cookiem 
a tvořivé dílničky. Začaly už 
deskové hry, do kterých se
mohou zapojit menší i větší
každý pátek od 16 hodin.

� V sobotu 22. ledna 2011 pořá-
dáme Maškarní ples pro děti.
Oslovujeme tímto všechny ob-
čany i podnikatele s prosbou 
o ceny do tomboly. Nosit je mů-
žete do 19. ledna do Sadu, nej-
později pak v pátek 21. ledna do
19 hodin do dělnického domu,
kde budou vrcholit přípravy. Za
všechny ceny moc děkujeme.

STÁLE SBÍRÁME TONERY A VÍČKA OD PET LAHVÍ

V Otnickém Sadu
vyráběly maminky
překrásné adventní
věnce.

Foto: Dagmar Kovaříková

Velmi příjemné bylo i adventní tvoření 
v Sadu. První pod vedením Andrey Malé
a Jany Štěpánkové, druhé pod vedením
Lucie Valové. Díky nim otnické domác-
nosti září originálními vánočními dekora-
cemi.
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Stalo se zvykem, že akcí pro děti, která uza-
vírá rok v dělnickém domě, je Andělská šou.
Před lety ji začal jako Mikulášskou pořádat
výbor pro mládež a tělovýchovu při zastupitel-
stvu obce Otnice. Poněvadž se však čím dál
více dětí příchodu čerta bálo a účast rodin se
snižovala, zavedl výbor změnu: čertům vstup
zakázal, akci přejmenoval na Andělskou šou 
a ke spolupráci přizval Občanské sdružení 
Otnický SAD. Šou tak dostala nový, bělejší
hábit. 

Začaly docházet děti malé i větší v anděl-
ských kostýmech. Zatancovaly si, zasoutěžily 
a byly odměněny příchozí dvojicí, jež čerta ne-
chávala venku. 

A právě Andělská šou byla ojedinělá. Jedi-
nečnost nás vloni přiměla přizvat komisaře 

z Pelhřimova, města rekordů
a kuriozit. Loňská účast 86
andělů tak byla zapsána do
České knihy rekordů. Letošní
andělskou navštívila opět ne-
celá stovka dětí. Ne všechny
přišly bíle oděny, přesto si
večer náramně užily. 

V režii Dany Sekaninové
stavěly sněhuláky, přeskako-
valy imaginární kopečky
sněhu, tancovaly, skotačily.
Přestávku mezi tanečky ně-
kteří andílci trávili u tvoři-
vých stolů, kde si mohli
kreslit nebo vymalovávat. 

Jakmile přišel Mikuláš 
a anděl, hudba ztichla, dětem
očka jen zářila. Zástupy dětí
byly přes celý sál. Děti zazpí-
valy písničku a byly odmě-
něny plyšovou hračkou 
a pamlskem. A že byli všichni dobře naladěni, zábava pokračovala dále. Všem,
kteří se na organizaci podíleli, moc děkujeme za spolupráci.

Dagmar Kovaříková

Andělská šou

Foto: Zdeňka Křivánková
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Záznam proslovu místostarosty Pavla Murice
Pěkný dobrý večer vám všem přítomným, kteří zde trávíte sobotní večer, ať jste již rodáci a nebo naplaveniny. Nebývalo to

zvykem, aby se nám tady tak někdo roztahoval jako jste vy, „NAPLAVENINY“, a zároveň pořadatelé této akce. Ale na dru-
hou stranu buďme rádi, že jste oživili a přinesli novou krev na lont do Otnic a přispěli jste tak k další kulturní akci. Co je na
tom všem krásné, že ty naše „NAPLAVENINY“ se zapojují do akcí a cpou se na místa, kde se nedostanou ani místní rodáci.

Začneme u starosty, ten sem připlul s Pažebřuchem z Velkých Hostěrádek, po cestě vzali Boháča, Navrca a Heřmanskou (nyní
Jochmanovou) v Bošovicích, z Lovčiček nám připlul Brťas s Arankou a Mojasem, z Milešovic „trafikantka“ Draha Matoušková
s Cecilem, ze Šaratic Jana Smetanová (manželka od Garinče) spolu s Lenkou Píšovou – Kosíkovou z bytovek, z Těšan nějaký
Švábenský, z Vážan „Mučačos“ s Denisou Jelínkovou a Veselačkou. Z Dambořic rodina Kadlecova, ze „Saňařova“ sem dotlačil
Sylvu Jara Bajer, z Vracova tu máme „Somrovku“, ze Slavičína Míra a Naďa Fojtů, z Brna pochází Božka, Kašparka a Paginka,
z Vysočiny Arnošt Kolbábek, Arnošt Struha z Buchlovic, ze Slovenska „Slověnu“, z Maďarska „Íštén“ Helenu Ondrovou, 
z Finska „Fina“, ale ten je náš domorodec, u něho je to jen přezdívka, matrikářku Kaloudovou si přivezl „Kalich“ z Litomě-
řic, Kypr přišel učit z Kozlan. Špunar pochází z Kroměříže, ten se tady zdárně oženil s Martinou Holubovou, sotva opravil
barák, dal se k myslivcům do spolku a už se nám cpe i do místní politiky. Řezníka Sadílka od Jarušky Smetanové nám navál
vítr z Křenovic. Koho nám byl čert dlužen a koho nám ten Újezdský „Abbé“ přidělil, tak byl „Ticháček s Levačkou“. S těmato
dvěma mlsnýma Úježďákama, teď už našimi „Otničáky“, bylo někdy těžké pořízení. Ale buďme rádi, že už jsou naši.

Vás všech naplavenin je v obci asi 550.

V sobotu 20. listopadu roku letošního byl v místním sále
dělnického domu kulturní den plný akcí. Vybrat si mohli
všichni, jak starší, tak i mladší, také děti si přišly na své.

V 10 hodin se otevřely dveře dělnického domu poprvé a bylo
na co koukat. Místní organizace zahrádkářů uspořádala „Vý-
stavu řemesel“ to vám byla krása. Mohli jste vidět zdobení
perníčků, výrobu šperků z korálků, drátkování keramiky, nád-
herné foukané barevné sklo, pletení z novinových ruliček atd.
No, prostě pastva pro oči i duši.

Odpoledne od 15 hodin už bylo pod taktovkou maminek a tet
Otnického SADu. Pod vedením tety KIKI (Kristýny Kadle-
cové)se děti prosoutěžily a protančily až k večeru. Nechybělo
ani kolo štěstí, ve kterém vyhrál úplně každý.

No a večer? 
Ten už patřil 3. srazu naplavenin. K tanci nám hrála sku-

pina MAJA. Zprvu poněkud ospalejší zábava se docela rozjela
a doufejme, že se všichni alespoň trochu bavili. 

Zlatý hřeb večera byl projev našeho nového místostarosty.
Pronesl několik vřelých vět k našim naplaveninám, včetně uví-
tání a jeho prvním úkolem bylo ocenění našich čtyř spoluob-
čanů, kteří se v létě tohoto roku účastnili soutěže ve “VAŘENÍ
GULAŠE“, kde u odborné poroty obsadili krásné 2. místo a u
diváků byli první. 

Ocenění zlatou vařečkou a diplom udě-
lil místostarosta Pavlu Vokálovi, Zdenku
Lattenbergovi, Zbyňku Daňhelovi a To-
máši Sadílkovi. Všichni tito jmenovaní
již od brzkých ranních hodin připravovali
pro příchozí zabíjačkové pochoutky a ve-
selou náladu už před dělnickým domem.
Za to jim velký, velký dík.

Chtěla bych poděkovat všem mým ka-
marádkám a kamarádům, manželům
Havelkovým a všem přátelům ze za-
hrádkářského svazu, bez kterých by ne-
bylo možné uspořádat tento krásný den. 

Děkujeme také za dary do tomboly a v
neposlední řadě našemu zastupitelstvu
za povolení akce a zapůjčení sálu. Díky
patří i Kristýně a DJovi.

Leona Leváková

3. SRAZ NAPLAVENIN

Foto: Zdeňka Křivánková
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Kdo chtěl své oči potěšit, ten navštívil ukázku umělec-
kých řemesel v dělnickém domě dne 20. listopadu. Nejen
překrásné práce, ale také bohatá možnost zakoupení
opravdu hodnotných výtvorů pozvaných umělců, přilákaly
několik návštěvníků. Shlédli jsme výrobky drátkované ke-
ramiky, užitkové keramiky, šperků a bižuterie, mohli jsme
si ozdobit perníček, zakoupit perníkovou chaloupku, vá-
noční věnce a svícny od pana Kokeše, košíčky a ozdoby 
z pedigu, pletené vánoční výrobky z papíru, foukané sklo,
umělecké kovářské výrobky, vyšíváné obrázky. Rozmani-
tou nabídku včelařských produktů předvedli a prodávali

místní včelaři. U stolečku našich otnických maminek, které pletly
vánoční výrobky z ruliček papíru, bylo neustále plno, mnohdy až tla-
čenice. Andrea Malá, Pavla Matoušková a Jana Štěpánková ochotně
předváděly a učily přítomné zájemce plést svícen, věneček, vánoční
stromeček na stůl. Návštěvníci odcházeli velmi spokojeni a chválili
tuto akci otnických zahrádkářů. Vřelé poděkování patří paní Jiřině
Havelkové, která nejvíce zajišťovala a organizovala celou akci. Tě-
šíme se na další ročník. Zpestřením celého dne byly vynikající po-
choutky domácí zabijačky a celodenní občerstvení, které vzorně jako
vždy zajišťovala paní Leona Leváková se svým kolektivem.

Za výbor ČZZ Antonie Bočková

Zlaté české ručičky

ZAHRÁDKÁŘI

Foto: Zdeňka Křivánková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
ATLETICKÁ
PŘÍPRAVKA

Tělovýchovná jednota Sokol Otnice ve
spolupráci s Vysokoškolským sportov-
ním klubem Univerzity Brno začala 
v tomto roce organizovat přípravku pro
děti mladšího školního věku. V hodinách
tréninku se děti pod dozorem trenéra vě-
nují všestranné sportovní přípravě (atle-
tika, hry, gymnastika, lyžování…)

Důraz je kladen především na atletic-
kou průpravu, která může být milníkem
pro další sporty v budoucnu. 

Tréninky jsou organizovány ve dvou
fázích. 

V prvních trénincích jsou děti do 7 let,
které se věnují hrám a různým formám

soutěží se značným pohybovým akti-
vem. Ve druhé fází jsou už děti staršího
věku, respektive od 7 do 10 let, kde už je
atletická příprava specifičtější a více za-
měřena na rozvoj pohybových schop-
ností a dovedností. Starší děti už měly
možnost poměřit síly v běžeckém zá-
vodu, který byl pořádán ZŠ Jehnice 
v Brně. 

Někteří tuto možnost využili a mohli
tak ochutnat svoje první závody, zkla-
mání i radost. 

Věřím, že jejich odhodlání a chuť spor-
tovat nebo se scházet se svými přáteli
budou stále silné a že sport pro ně ne-
bude jen tvrdou dřinou, ale i poznáním 
a zábavou. Petr Klus, trenér

Foto: Petr Klus

V neděli 12. prosince skončily po-
slední zápasy letošní části soutěže. Bo-
hužel pro nás i naše příznivce jsou naše
tři oddíly v dolní polovině průběžných
tabulek. Na umístění však není znát, že
mnoho zápasů jsme prohráli jen velmi
těsným rozdílem. Věříme, že v druhé
části soutěže se výsledky otočí v náš pro-
spěch. Pro tři družstva máme také nedo-
statek hráčů. A přestože jsme udělali
nábor ve zdejší škole, marně čekáme na
příliv nové krve. Tímto článkem bychom

KULEČNÍKOVÁ
SEZONA 2010-2011

chtěli znovu oslovit starší školáky i je-
jich rodiče, aby se neostýchali přijít do
našeho kulečníkového klubu a podívat
se, jak se hraje soutěžní kulečník. Samo-
zřejmě uvítáme každého, kdo by se ho
chtěl naučit nebo si jen tak zahrát.

Po dvou letech opět uspořádáme pře-
bory JMO. Ty se budou konat ve volné
hře 19. března 2011 a v jednobandu 
23. dubna 2011. Bližší údaje upřesníme
v dostatečném předstihu, aby nás pří-
znivci kulečníku mohli přijít povzbudit 
v našem klání. Jelikož se blíží Vánoce,
přejeme všem otnickým občanům klidné
a pohodové svátky a úspěšný příští rok. 
Za kulečníkový oddíl Zdeněk Procházka

FLORBAL
pro ŽENY a DÍVKY

Každé úterý od 20 hodin
v tělocvičně ZŠ

S sebou hokejku a chuť si zasportovat!
Bližší informace na telefonním čísle

728 172 231
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24. prosince 2010

TROUBENÍ
TRUBAČŮ

26. prosince 2010

Štěpánské opékání
selete
U rybníka Pod Poltňou.
První ořezávání ve 13 hodin.
Pořádá Sdružení otnických rybářů

Leden 2011

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

15. ledna 2011

Myslivecký ples
s bohatou tombolou.
K tanci a poslechu hraje Na 2 fáze
Pořádá Myslivecké sdružení HUBERT

22. ledna 2011

Dětský
MAŠKARNÍ PLES
Pořádá Občanské sdružení Otnický Sad

12. února 2011

Vítání občánků
narozených v roce 2010

25. února 2011 ve 20.00 hodin

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI

5. března 2011

TRADIČNÍ
OSTATKOVÁ ZÁBAVA
Hraje Impuls.
Pořádá TJ Sokol Otnice

19. března 2011

Přebor JMO – kulečník
Pořádá kulečníkový klub.

Pozvánky

Výběrové řízení na pronájem stánku rychlého občerstvení
Tělovýchovná jednota SOKOL OTNICE oznamuje svůj záměr pronajmout stánek rychlého občerstvení 

u fotbalového hřiště v Otnicích s cílem zkvalitnění služeb pro návštěvníky sportovního areálu. 
Zájemci o pronájem a provozování stánku rychlého občerstvení podejte svoji nabídku v zalepené obálce 

nejpozději do 31. 1. 2011 na adrese: ing. Jaroslav Bubla, Lipová 476, Otnice. 

Vaše nabídka musí obsahovat:
1) Splnění kvalifikačních podmínek - nutno doložit oprávnění k provozování výše uvedené činnosti 
2) Cenu ročního pronájmu
3) Provozní doba občerstvení
4) Nabídnutá doba pronájmu a výpovědní podmínky
5) Nabízený sortiment a služby.

Obálky s nabídkami budou otevřeny
a vyhodnoceny na únorové schůzi
výboru TJ Sokol Otnice.

Kritéria pro hodnocení nabídky a stanovení
počadí uchazečů: 
• Nabídnutá cena pronájmu za rok - 70%
• Provozní doba občerstvení - 20%
• Sjednaná doba pronájmu a výpovědní 

podmínky - 5%
• Nabízený sortiment a služby - 5%

V Otnicích 10. 12. 2010

Za výbor TJ Sokol Otnice
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda
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