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Ještě nedávno holá pláň...

... a dnes park pro celou rodinu.

ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH



Ostatky 2011.

Sraz Modrých nosů. Myslivci jedou do akce.

Výstava květin. Velikonoční hrkači.



Omluva
Omlouváme se za chyby tisku v minulém čísle Otnického zpravodaje: správné znění

jmen ze strany 15: Zdeněk Pacas, Silvie Klvačová, Emilie Tomancová, Františka Do-
bšáková. 

Správné znění části obce: U Štontu. Vodní mlýn a pole patřily dávno Bulvům. Část
zvaná Drahy byla většinou zarostlá akáty nebo náletovými dřevinami – Drahanská
vrchovina. 

Za upřesnění děkujeme Jiřímu Klvačovi.

Nám všem znám jako Mirek, ale na
dveře (tehdy ještě svého domku) si na-
psal Miloš Šurýn. I když vyrůstal v péči
vzorných pěstounů, normálně žít ne-

uměl. Zvlášť po odchodu adoptivní maminky. Domek, který zdědil, několikrát prodal,
peníze utratil a nikdy kupci nepředal. Až poslední na něj vyzrál. Musel se vystěhovat
a začala jeho odysea. Přespával u důvěřivých spoluobčanů, kterým nasliboval, ale ne-
plnil. Jako odměnu si vždy něco odnesl. Hřbitov se pro něj stal zdrojem energie tepla
pro množství svíček, kterými si přitápěl. I v garážích přespával. Nakonec si z krabic
a různého odpadu vytvořil u hřbitova příbytek. Odstrašující způsob přežívání dětem
z mateřské školky, kterým byl nablízku. Tento brloh si zdobil kytkami a vázami, které
si vzal, kde právě byly. A tak jak nás celý svůj život šokoval, tak se o další a konečný
šok postaral o našich hodech. Děti ho našly ležícího v jeteli u příbytku nově získaného
karavanu. Dlouho se z příjemného bydla netěšil. 

Je zvláštní, jak pro někoho
z nás bývá osud nemilosrdný.
Mirek se narodil pochybnému
páru. Jako miminko ho tloukli
tak, že ho téměř utloukli k smrti
a zanechali v opuštěném bytě
bez pomoci. Až tak dlouho, že
jeho rány prý obsadili červi.
S pomocí sousedů se dostal do
dětské nemocnice, kde ho sestry
milovaly. S radostí mi sdělovaly,
že se dostal dobrým manželům
k nám do Otnic. Z osidel svého
předurčení však neunikl. Po-
chován byl na náklady obce.

Ludmila Kaloudová
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Již po pět čísel vévodí Otnickému zpravodaji barevná obálka. Titulní stranu dosud
zdobily dvě fotografie stejného místa. Pohled historický a pohled současný. Časový
rozptyl srovnávajících fotografií bývá několik desítek let. Mladší tak poznají dávnou
tvář obce, dříve narození si snad rádi připomenou „jak to tenkrát bejvávalo“. Obálku
letního čtvrtletníku tvoří fotografie s netradičně krátkým časovým odstupem. Přesto
se ono místo hodně změnilo. Na travnatém prostranství, ve stínu vzrostlých bříz, je
dnes park pro celou rodinu. Park s hracími prvky pro děti, s lavičkami, s ohništěm.
Oddychová místa pro rodiny s dětmi jsou ve městech samozřejmostí, ve vesnicích
jsou jen tu a tam. Ale budují je radní, případně sponzoři. Tento nový parčík je záslu-
hou několika Otnických, kteří nejsou zastupitelé obce, nemají podnikatelský záměr
v Otnicích, a kterým děti již odrostly. Přesto myslí na ostatní a v blízkosti svého byd-
liště ve volném čase a na vlastní náklady vybudovali oddychové prostranství.  Právem
jim náleží velké poděkování a titulní strana tohoto zpravodaje. Více na straně 25.

Dagmar Kovaříková
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měsíce. Zbývající práce pak budou do-
končeny rovněž do 31. října 2011. Vý-
běrové řízení vyhrála firma Prostavby
Brno. Cena zakázky činí 3 092 786 Kč.
Obec obdržela dotaci 0,5 mil. Kč od Ji-
homoravského kraje.

Výměna oken na Katolickém domě
Na poslední týden v červnu byla na-

plánována výměna všech oken na Kato-
lickém domě za plastová. Okna byla
původní z roku 1947 a již dosloužila. Vý-
běrové řízení vyhrála firma Pramos Šit-
bořice. Cena zakázky je 234 876 Kč.

Oprava svahu na fotbalovém hřišti
Zajištění svahu je dokončeno a pře-

vzato od dodavatele, kterým byla na zá-
kladě výběrového řízení firma Prostavby
Brno. V průběhu stavby došlo po dohodě
s odborníky o rozšíření původního pro-
jektu tak, aby byl narušen tok spodních
vod svahu k hřišti. 

Cena díla i s vícepracemi činí 
649 500 Kč. Obec obdržela dotaci ve
výši 0,5 mil. Kč od Jihomoravského
kraje.   

Cesta k RD 473
Zastupitelé schválili zakoupení 15 ks

betonových panelů na opravu cesty k ro-
dinnému domu  Petra Pavlovce č. p. 473.
Na opravu cesty je vypracován projekt.
Realizací akce bychom naplnili několik
roků slibovanou úpravu. 

Předpokládané náklady budou asi 90
tis. Kč.

Zastupitelstvo, i vzhledem ke zkuše-
nostem s čerpáním evropských peněz,
připravuje podání žádosti o dotace ze
Státního fondu životního prostředí na
změnu vytápění kotelny v základní
škole. V průběhu měsíce srpna se oče-
kává, že bude vypsána „Výzva“, která
umožní nahradit plynové zdroje na vytá-
pění (starší 10 let) tepelným plynovým
čerpadlem. 

Obec se snaží postupnými kroky sni-
žovat energetickou náročnost nákladů na
vytápění obecních budov (zateplení
školy, podaná žádost o dotaci na zate-
plení MŠ, změna kotelny v MŠ, výměna
oken na Katolickém domě a připravo-
vaná změna kotelny v ZŠ). Cílem je
úspora provozních nákladů na energie
v objektech obce. Předpokládám, že
ceny energií se budou i nadále zvyšovat,
pak ušetřené peníze je možné použít na
jiné akce.        

Vážení občané, vím, že veškeré inves-
tiční akce mají dopad na kvalitu bydlení
v obci. 

Pohyb nákladních vozidel, strojů, pra-
covníků, bláto i prach omezuje běžný
způsob života v obci. Vzhledem k tomu,
že většina akcí bude dokončena do konce
října tohoto roku, věřím, že veškeré ob-
tíže dokážeme společně zvládnout tak,
jak již několikrát v minulosti. Z větších
investičních akcí nám pak již zůstane jen
úprava středu obce a na tu musí obec na-
šetřit peníze.

Pavel Prokop, starosta

• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané,
naše obec má v letošním roce rozpra-

cován značný počet projektů. Největší,
dokončení kanalizace a čističky odpad-
ních vod, se pomalu blíží ke konci. Ka-
nalizace je dokončena z 95 % (chybí část
Pančavy), čistička je uvedena do zku-
šebního provozu. Nyní se musí domy
připojit na novou kanalizaci a vyřadit se-
ptiky, které nám sloužily tolik let, z pro-
vozu. Veškerý odpad musí jít přímo na
čistírnu, jinak by bakterie neměly co čis-
tit. Zbývá také provést úpravy komuni-
kací po výkopech, zapravit poškozená
místa. Dokončuje se účelová komuni-
kace okolo potoka lemovaná novým 
plotem. 

Věřím, že firma IMOS zvládne ke spo-
kojenosti občanů veškeré práce v co nej-
kratším termínu.  

Chci tímto také apelovat na občany,
kteří vědí o případných nedodělcích při
stavbě, opomenutí nebo nedbalém pro-
vedení prací, aby to nahlásili na obecním
úřadě. Mohou také přijít na kontrolní
den, který se koná každý čtvrtek v kan-
celáři starosty v 8.00 hod. Víc očí víc
vidí. Nedokážeme s místostarostou vše
ohlídat.  

Termín dokončení je plánován na 
31. října 2011.  

Sběrný dvůr odpadů
Další velkou akcí, i přes počáteční

problémy, je výstavba sběrného dvora
odpadů. O problémech s únosností po-
dloží jsem již informoval. Dodavatelská
firma Strabag, která vyhrála výběrové ří-
zení, navrhla technické řešení. Na zá-
kladě rozborů složení půdy navrhla
provápnění s příměsí cementu do
hloubky 0,5 m. Postup odsouhlasil Státní
fond životního prostředí a následně i za-
stupitelé. 

Cena stavby, vzhledem k velikosti plo-
chy 2200 m2, se navýší o 634 tis. Kč. Na-
výšení musí pokrýt obec z vlastních
zdrojů.  

Provápnění již bylo provedeno a práce
se rozjíždí naplno. Předpokládaný termín
dokončení  31. října 2011. Cena zakázky
i s vícepracemi je 11 745 685 Kč.

Přístavba a stavební úpravy MŠ
Začátkem června započaly práce na

přístavbě a stavebních úpravách mateř-
ské školy. Akce je limitována provozem
školky, který bude přerušen po dobu
prázdnin. 

Nová kotelna a výměna všech rozvodů
včetně radiátorů musí být hotova za dva

Takto se baví mládež na asfaltovém hřišti
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V průběhu měsíce května 2011 byla dokončena výstavba
kanalizačních sběračů v délce 4,35 km včetně 4 čerpacích
stanic odpadních vod, 7 odlehčovacích komor a čistírny
odpadních vod (pro 1.700 EO) v obci Otnice. 

Dokončením tohoto díla bylo umožněno prakticky každé
nemovitosti, která produkuje odpadní vody v obci Otnice,
aby se napojila na kanalizaci ukončenou čistírnou odpad-
ních vod.  

K datu 1. června 2011 byla čistírna odpadních vod včetně
celého kanalizačního systému uvedena do zkušebního pro-
vozu. Od tohoto okamžiku je možno přepojovat popř. rea-
lizovat nové kanalizační přípojky a to dvojím způsobem:

1) Nemovitost má stávající kanalizační přípojku za-
ústěnou do stávající jednotné kanalizace. V tomto případě
je vlastník nemovitosti povinen v souladu s platnou legis-
lativou zajistit napojení kanalizační přípojky na kanalizaci
bez předčištění, tj. vyřazení septiku popř. malé čistírny od-
padních vod (MČOV) z provozu.

2) Nemovitost momentálně nemá kanalizační pří-
pojku na kanalizaci. V tomto případě zajistí vlastník ne-
movitosti realizaci nové kanalizační přípojky na základě
projektové dokumentace vypracované společností Aqua-
Procon s.r.o. (dokumentace realizována na základě objed-
návek jednotlivých vlastníků nemovitostí).

Vzhledem k tomu, že k datu 30. listopadu 2011 bude za-
hájena kolaudace stavby s následným uvedením do trva-
lého užívání je nezbytné, aby k tomuto datu byly všechny
stávající a nové kanalizační přípojky z jednotlivých nemo-
vitostí provedeny ve smyslu bodu 1) a 2) a úkony s tím spo-
jené protokolárně vypořádány s provozovatelem
kanalizace, tj. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se síd-
lem ve Vyškově, Brněnská 410/13, IČ 49454587 (dále jen
provozovatel).

Po úpravě stávající nebo vybudování nové kanalizační
přípojky ve smyslu bodu 1 a 2 je bezpodmínečně nutné
před zasypáním výkopu přizvat ke kontrole zástupce pro-
vozovatele a provést s ním následující úkony: 

• fyzická kontrola napojení nemovitosti na novou ka-
nalizaci pro veřejnou potřebu (rozumí se min. úsek, kde je
kanalizační přípojka propojena s vysazenou odbočnou tva-
rovkou na kanalizační stoce) včetně pořízení fotodoku-
mentace. V případě stávající přípojky s předčištěním –
septikem, popř. MČOV jeho vyřazení z provozu.

• sepsání písemného protokolu o provedení kontroly
a převzetí napojení nemovitosti na  kanalizaci na for-
muláři „předávací protokol odběrného místa“. Tento pro-
tokol připraví a předloží provozovatel (VaK) při vlastní
kontrole.

Za účelem dohodnutí konkrétního termínu kontroly
a převzetí napojení nemovitosti na kanalizaci ve smyslu
výše uvedeného, kontaktuje prosím pracovníky provozo-
vatele (min. s 3 denním předstihem) a to prostřednictvím:

• telefonního čísla 544 221 809
• mailu na adresách lifka@vakvyskov.cz,  lansky@va-

kvyskov.cz 
Při tomto kontaktu s provozovatelem, uveďte prosím ná-

sledující údaje k připojované nemovitosti:
• jméno a příjmení vlastníka nemovitosti (dle listu vlast-

nictví uvedeného v Katastru nemovitostí, aktuální stav
možno zjistit na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, popř.
na Obecním úřadě Otnice)

• umístění nemovitosti (ulice a číslo popisné popř. číslo
parcelní)

• zda existuje smluvní vztah s provozovatelem na do-
dávku vody popř. odvádění odpadních vod s uvedením
jména a příjmení osoby, která za vlastníka nemovitosti tuto
smlouvu uzavřela 

V případě nejasností nebo potřeby doplnění informací,
kontaktujte prosím provozovatele jednou z následujících
možností:

• osobně na provozním stř. 03 Slavkov u Brna, Čs. ar-
mády 323 

• telefonicky na číslo 517 324 930 
• mailem na adrese lifka@vakvyskov.cz,  lansky@va-

kvyskov.cz
Na závěr si dovolím upozornění, které prosím vnímejte

jako konstatování faktického stavu daného legislativou.     
Ve smyslu platné legislativy v oblasti likvidace odpad-

ních vod (zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách, v platném
znění, zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a ka-
nalizacích, v platném znění a zákon č. 183/2006 Sb. sta-
vební zákon, v platném znění), je každý vlastník
nemovitosti, kde vznikají odpadní vody, povinen likvido-
vat tyto v souladu se zákonem. V obci Otnice, to tedy kon-
krétně znamená povinnost každého takového vlastníka
nemovitosti se připojit na kanalizaci a uzavřít s provozo-
vatelem kanalizace smluvní vztah ve věci likvidace od-
padních vod.

V případě, že se producent odpadních vod nepřipojí na
kanalizaci a neuzavře s provozovatelem smluvní vztah ve
věci likvidace odpadních vod a bude tyto nadále likvidovat
v rozporu se zákonem, je provozovatel povinen oznámit
tuto skutečnost na příslušný vodoprávní úřad, který zahájí
správní řízení ve věci nedovolené likvidace odpadních vod
a v případě zjištění porušení zákona uloží nápravu stavu
a peněžitou sankci.

Nicméně doufám, že k tomuto krajnímu řešení nebu-
deme nuceni sáhnout a společně dokážeme zdárně dokon-
čit projekt likvidace odpadních vod v obci Otnice a učinit
tak tuto více jak 70 milionovou investici smysluplnou
a splňující legislativní normy.  

Ing. Karel Hájek
výrobně-technický náměstek

Vodovody a kanalizace Vyškov

Výzva k napojení nemovitosti na nově vybudovanou kanalizaci v obci Otnice
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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BŘEZEN – 21. 3. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Z minulého zápisu nebyly žádné úkoly. 
3. Stavební úřad Slavkov u Brna:

a) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 13/2011, stavební úpravy MŠ Otnice
A2-A4
b) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 15/2011, stavební úpravy a přístavba
MŠ Otnice
c) Manželé Bajerovi 49 – zah. úz. řízení, prodloužení vodovodu řad 
1-3-2
d) R. Kosík 199 – Souhlas č.29/2011 s užíváním stavby
e) M. Smolková 409 – potvrzení existence stavby
f) Obec Lovčičky – jednání o Návrhu změny č. 2 ÚP Lovčičky

4. Městský úřad Slavkov – odbor ŽP:
a) Ing. J. Zehnal 472 – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, pro
stavbu RD 

5.  Krajský úřad JMK – Veřejná vyhláška:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí veřejnou vyhlášku o zahájení řízení
o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Projednání
se koná 19. 4. 2011.

6. Faktury k proplacení:
a) EEIKA Sokolnice – Fa:11010442, oprava veřejného osvětlení  
b) EEIKA Sokolnice – Fa:11010443, oprava  veřejného osvětlení  
c) EEIKA Sokolnice – Fa:11010444, oprava  veřejného osvětlení  
d) SVR Brno – Fa:11068  ubrusy na stoly pro Dělnický dům
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu.

7. Výbor ŽP – žádost o vykácení stromů:
a) J. Kosíková 412 – žádost o povolení vykácení borovic a smrků před
bytovým domem č. p.412 a 413.

8. Povodí Moravy –stanovisko k čištění potoka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis z Povodí Moravy (správce 
otnického potoka) ze dne 22. 3., kterým sděluje, že čištění potoka by
se mohlo uskutečnit v r. 2012 za podmínek, které umožní uložení se-
dimentů z potoka na obecních pozemcích. 

9. Moravský národní kongres Brno – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Moravského národního kongresu,
o. s. Brno o finanční příspěvek na vydání Moravského historického
sborníku.
Usnesení: Zastupitelstvo, vzhledem k investičním akcím v r. 2011, 
finanční příspěvek neposkytne.

10.  Velikonoční koncert - vyhodnocení:
Koncert uspořádala MUSICA NOVA pod vedením p. Martináska
v kostele sv. Aloise dne 20. 3. Vystoupení se setkalo s velkým ohla-
sem. Přítomno bylo 35 diváků.

11. Oprava svahu u fotbalového  hřiště - informace:
Starosta informoval o průběhu prací na opravě svahu u fotbalového
hřiště. Velký problém je stále se spodní vodou. Na kontrolním dni dne
21. 3. byla navržena ještě další opatření nad rámec projektu. Prová-
dějící firma vyčíslí náklady na navržená opatření.  

12. DSO Politaví – záměr podání žádosti o dotaci:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr DSO Politaví na podání spo-
lečné žádosti do Operačního programu ŽP na „Protipovodňová opa-
tření, varování a vyrozumění obyvatel v krizových situacích“.  Program
by měl být vypsán v dubnu - květnu. Výše dotace může činit až 90 %.

13. Záměr prodeje pozemku p. č. 1106/5:
Zastupitelstvo projednalo žádost o odprodej pozemku p. č. 1106/5
o výměře 28 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1106/5 o vý-
měře 28m2 dle GP č. 571-21/2011.         

14. Otnický SAD – žádost o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelstvo projednávalo žádost o. s. Otnický SAD o výpůjčku sálu
na Dělnickém domě za účelem organizace vystoupení pro děti. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu na Dělnickém domě pro
o. s. Otnický SAD na den 22. 3. 2011.

DUBEN - 4. 4. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 11) Oprava svahu u fotbalového hřiště – dodavatelská firma do-
posud nevyčíslila vícepráce. Bude provedeno až po celkovém dokon-
čení opravy.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) I. Málková 45 – Kolaudační rozhodnutí č. 47/2011, stodola a kůlna
b) Obec Otnice – změna č. 1 územního plánu – sdělení k žádosti o do-
plnění

4.  Krajský úřad JMK – informace o radaru v Sokolnicích:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Krajského úřadu JMK o uve-
dení vojenského radaru Sokolnice do zkušebního provozu od 28. 3 do
1. 8. 2011.
Obecní úřad doposud nezaznamenal žádné informace od občanů na
rušení televizního, rozhlasového a radiotelefonního provozu radarem.

5. Faktury k proplacení:
a) Protisk Slavkov – Fa: 201103164, tisk zpravodaje č. 43  
b) Rastislav Blansko – Fa: 01/11, velikonoční koncert MUSICA NOVA
c) Respono Vyškov – Fa: 311110090, svoz a odstranění odpadů za
I. Q. 2011  
d) J. Sokol Bošovice – Fa: 11102, servis a oprava kopírky
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5, zápisu.    

6. Změna č. 2, územního plánu obce:
Vzhledem k doporučení Stavebního úřadu Slavkov u Brna zařadit
změnu lokality označené Oš na Ox do další změny ÚP, rozhodlo ZO,
že schválená změna bude zařazena do návrhu změny č. 2. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařadit změnu lokality označenou ÚP obce
Oš na lokalitu  Ox, do návrhu změny č. 2 územního plánu obce.   

7. Statut sociálního fondu:
Zastupitelstvo projednalo „Statut sociálního fondu obce Otnice“ a na-
vazující Směrnici č. 1/2009. Rozhodlo ponechat Statut i Směrnici č. 1
ve stávající podobě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo prodlužuje platnost Směrnice č.1/2009 do 31. 12. 2012.       

8. Základní a Mateřská škola Otnice - BOZP:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedení prověrek bezpeč-
nosti za rok 2010 na Základní a Mateřské škole Otnice. Většina zjiš-
těných závad v Mateřské škole bude odstraněna v případě přiznání
dotace na zateplení. Pokud obec dotaci neobdrží, budou závady ře-
šeny postupně.

9.  Katolický dům – výměna oken:
Zastupitelstvo projednalo nabídky (4 ks) na výměnu oken na Kato-
lickém domě za plastová. Všechny firmy mělY stejné podmínky pro
ocenění, hodnotícím kriteriem je cena.
- VPO Protivanov  - nabídková cena 240 699,- 
- Macek Dubňany 254 048,-
- Pramos Šitbořice 234 876,-
- FenStar Hodějice 350 417,-
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele oken na Katolickém domě
firmu Pramos Šitbořice.  

10. Vánoční koncert – výběr kapely:
Zastupitelstvo projednalo nabídku kapely Mistříňanka na uspořádání
vánočního koncertu. Koncert se uskuteční v neděli 4. 12. 2011 
v 15.00 hod.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku kapely Mistříňanky na uspořádání
vánočního koncertu 4. 12. 2011.    

11. Úplatné nabytí pozemků – záměr obce:
V ulici Za Drahy je část inženýrských sítí včetně chodníku na sou-
kromých pozemcích. Obec nabídne majitelům odkup těchto pozemků
do svého vlastnictví.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr vykoupit následující pozemky v k. ú.
Otnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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520/3      o  výměře   18  m2 1335/9    o  výměře   14  m2

1335/5    o  výměře     9  m2 1335/10  o  výměře   13  m2

1335/6    o  výměře     7  m2 1335/11  o  výměře   11  m2

1335/7    o  výměře     9  m2 1335/12  o  výměře   29  m2

1335/8    o  výměře   22  m2 1335/13  o  výměře   19  m2

12. Povodí Moravy – zaslání žádosti:
Zastupitelstvo se zabývalo podáním žádosti na Povodí Moravy o bez-
úplatný převod vodních nádrží vybudovaných v rámci revitalizace ot-
nického potoka na k. ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Povodí Moravy s. p., o bez-
úplatný převod 1 ks vodní nádrže  průtočné  a 3 ks vodních nádrží
bočních, vybudovaných v rámci revitalizace otnického potoka.

13. Nabídka na provoz kabelové televize:
Starosta informoval ZO o nabídce f. VIVO CONNECTION Šlapa-
nice, která nabízí spolupráci v provozování kabelové televize v obci.
Firma je ochotna investovat do nových kabelových rozvodů (optické)
a současně nabídnout i rozšířenou nabídku programů, vysokorych-
lostní internet a pevnou linku. Konkrétní nabídku firma ještě 
dopracuje.

14. Základní škola – rekonstrukce topení:
Po celkovém zateplení budovy Základní školy bude nutné v rámci
úspor, provést celkovou rekonstrukci topení a ohřevu TUV. Předpo-
kládané náklady se budou pohybovat v mil. Kč a obec na tuto opravu
nemá finance. Jedním z možných řešení je systém EPC. Dodavatelská
firma zainvestuje potřebná opatření a investice je splácena z budoucích
úspor nákladů na energii.
Proběhlo informační setkání s f. Teplo T s.r.o. Tišnov, která takové
služby poskytuje.

15. Místní program obnovy vesnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí aktualizovaný Místní program obnovy
vesnice (MPOV) z roku 2007, který však nebyl v uvedeném roce pro-
jednán v ZO. Obec by MPOV měla aktualizovat, příp. dopracovat.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá Výboru rozvoje obce aktualizovat a předložit
k projednání MPOV.              

18. 4. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 9) Výměna oken na Katolickém domě – smlouva s f. Pramos byla
podepsána. Výměna oken se uskuteční koncem června.
Bod 10) Vánoční koncert – smlouva s kapelou Mistříňanka je podep-
sána. Koncert se uskuteční dne  4. 12. 2011 v 15.00 hod.
Bod 12) Žádost o bezúplatný převod rybníku a mokřadů zaslána na
Povodí Moravy.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Otnice – zahájení řízení o prodl. stav. povolení na sběrný dvůr
odpadů
b) Obec Otnice – kontrolní prohlídka, sklad sena
c) Obec Otnice – zahájení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP
d) Ing. J. Zehnal 472 – územní řízení veř. vyhl. – prodloužení kanali-
zace 

4. Audit obce za rok 2010:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2010. Kontrolu provedl Jihomoravský kraj se závě-
rem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Finanční výbor vypracuje
aktualizaci rozpočtového výhledu obce. Knihy zápisů z jednání vý-
borů kontrolního a finančního budou uloženy na obecním úřadě. 

5. Faktury k proplacení:
a) EEIKA Sokolnice – Fa:11010493, oprava veřejného osvětlení  
b) Prostavby Brno – Fa:20112009, oprava svahu u fotbal. Hřiště
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5, zápisu.

6. Valná hromada VaK Vyškov:
Valná hromada Vodovodů a kanalizací Vyškov se uskuteční dne 20. 5.
2011.
Na VH bude naší obec zastupovat místostarosta Pavel Muric. 
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na Valnou hromadu společnosti VaK Vyškov
konanou dne 20. 5. 2011, místostarostu obce p. Pavla Murice.     

7. Žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek
na úhradu nákladů za kapelu na „Ostatkové zábavě“ ve výši 11 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve
výši 11 000,- Kč.     

8. Respono Vyškov  – darovací smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy, kterou Respono
Vyškov  a.s. daruje obci Otnice  částku  26 134,- Kč. Jedná se o roz-
dělení fin. prostředků od f. EKO-KOM a.s. za třídění odpadů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru 26 134,- Kč od  Re-
spono Vyškov a.s., a text Darovací smlouvy.     

9.  E.ON Distribuce – věcné břemeno:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení práva odpovídají-
címu věcnému břemeni“ mezi obcí Otnice a E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice, kterou se navrhuje zřízení věcného břemene k po-
zemku p. č. 420 v k. ú. Otnice. Jedná se o přípojku NN k rod. domu
p. A. Holoubka ul. Polní. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o zřízení práva odpovídají-
címu věcnému břemeni s f. E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
k pozemku p.č. 420 v k.ú. Otnice, na akci „Otnice, kabel + skříň NN
par. č. 423/2 Holoubek“ za cenu ve výši 2 000,- Kč.  

10. Žádost p. Sisrové Otnice 276:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Sisrové o odkup části pozemku
p. č. 394 (asi jednu polovinu celkové délky), který se nachází za jejím
domem.
Zastupitelé se žádostí souhlasí. Žadatel si na vlastní náklady zajistí
oddělovací geometrický plán a ponese veškeré vzniklé náklady. 

11. Prodej pozemku p. č. 1106/5:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. J. Zehnala o odprodej pozemku
p. č.1106/5 o výměře 28 m2, vzniklého oddělením z pozemku
č.1106/4. Záměr byl zveřejněn na úřední desce, připomínky nebyly
podány.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1106/5 o výměře 28 m2

v k. ú. Otnice, vzniklého dle GP č. 571-21/2011, Ing. Jaroslavu Zeh-
nalovi Otnice Dědina 472, za cenu 55,- Kč/m2.  
12. Kabelová televize – nabídka f. VIVO CONNECTION:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. VIVO CONNECTION Šlapa-
nice na převzetí provozování kabelové televize Otnice. Součástí na-
bídky je i závazek na výměnu hlavních rozvodů (optické vlákno). Po
kabelové televizi bude také možné telefonovat (bez fixních poplatků)
a provozovat vysokorychlostní internet. 
Z nabídky vyplývá, že by mělo dojít k rozšíření i zkvalitnění služeb
občanům. Program kab. televize by byl rozdělen do čtyř pásem dle
rozsahu nabídky a měsíční poplatek by činil od 99,- Kč do 450,- Kč.
Vysokorychlostní internet by byl rozdělen do tří pásem od 2/1 Mbit/s
(298,-) do 100/100 Mbit/s  (490,- Kč).  Zastupitelstvo doposud neob-
drželo návrh smlouvy. 

13. Náhrada škody p. F. Kelčovi:
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o náhradě škody s ing. F. Kel-
čem Brno. Jedná se o náhradu za vykácené ovocné stromy okolo po-
toka na p. č. 55/2. 
Ing. Kelča přislíbil pozemek odprodat obci, ale pak jej odprodal ji-
nému zájemci. 
Vzhledem k tomu, že z důvodu budování kanalizace již došlo k vy-
kácení ovocných stromů, dohodou by se celá zaležitost vyřešila.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dohodu“ o náhradě škody za vykácené
ovocné stromy na p. č. 55/2 v k. ú. Otnice, s Ing. Františkem Kelčem
bytem Brno Veletržní   

14. Sportovní areál – přístavba skladu:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o stanovisko obce
k záměru přístavby skladu ke stánku s občerstvením na fotbalovém
hřišti. Přístavba bude dřevěná, bez základů o rozměrech 4 x 1,5 m.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přístavbou skladu ke stánku s občerstvením
na fotbalovém hřišti. Obec akci nebude financovat.     
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15. MAS Za Humnama – pokračování v činnosti:
Zastupitelstvo se zabývalo dotazem manažerky MAS Mgr. Šťastné
o stanovisko k dalšímu působení obce v MAS Za humnama. Vzhle-
dem k tomu, že MAS neobdržela žádné dotace a její činnost stagnuje,
prakticky není žádná, převažují názory na ukončení činnosti obce
v MAS.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením činnosti v MAS Za Humnama.

16. Dopis od p. Kaloudové L.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis p. Ludmily Kaloudové Otnice
362, ve kterém sděluje svoje nesouhlasné stanovisko k umístění sběr-
ného dvora odpadů. 
Taktéž nesouhlasí, aby sběrný dvůr využívali občané okolních obcí.
K dopisu nebyly vzneseny dotazy.

17. Místní program obnovy vesnice:
Zastupitelstvo projednávalo návrh „Místního programu obnovy ves-
nice“, rozpracovaného v r. 2007. Do programu bude vhodné zabudo-
vat i koncepci rozvoje na úseku životního prostředí a investičních akcí.
K návrhu programu je možné podávat připomínky a doplnění i ze
strany občanů.  

18. ČOV a kanalizace - informace:
Starosta informoval zastupitele o postupu prací na budování čistírny
odpadních vod a kanalizace. Práce postupují v souladu s harmono-
gramem. Je zajištěna kanalizační přípojka pro Dělnický dům. Zku-
šební provoz čistírny bude zahájen koncem května. V červnu již bude
možné připojovat RD ke kanalizačnímu řadu.  

19. Informace z Výboru kontrolního:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z Výboru kontrolního před-
nesené předsedou p. Nedomou. Současně předseda požádal o rozšíření
výboru o Popelku Slavomíra Otnice 44. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje p. Slavomíra Popelku bytem Otnice 44 za
člena kontrolního výboru s účinností od 19. 4. 2011.

KVĚTEN -  9. 5. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 12) Nabídka VIVO CONNECTION na provozování TKR. Sta-
rosta předložil ZO svoje hodnocení nabídky s dopadem na klady i zá-
pory převodu TKR na jiného provozovatele. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) MS HUBERT Otnice – Výzva k zastavení prací na seníku
b) MS HUBERT Otnice – Zahájení řízení o odstranění stavby seníku
c) Obec Otnice – změna č. 1 územního plánu – sdělení k žádosti o do-
plnění

4. MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) MS HUBERT Otnice – vynětí půdy ze ZPF pro stavbu seníku
b) VaK Vyškov – zahájení zkušebního provozu ČOV a kanalizace Ot-
nice

5. Faktury ke schválení:
a) KT Veselý Křižanovice – Fa: 15/2011, opravy TKR + odpojení 
b) P. Zetocha – Fa: 11103, odvoz kontejnerů s odpadem na skládku
c) P. Zetocha – Fa: 11113, odvoz kontejnerů s odpadem na skládku
d) Respono Vyškov – Fa: 20110156, uložení odpadů na skládku  
e) Respono Vyškov – Fa: 161190077, odvoz nebezpečných odpadů   
f) P. Válek Šaratice – Fa: 592, silniční panely
g) GORDIC Blansko – Fa: 2011500924, udržovací poplatek na účetní
programy
h) Prostavby Brno – Fa: 20112025, oprava svahu u fotbalového hřiště  
i) M. Tichý Otnice – Fa: 211/018, oprava kovové brány u ZŠ
j) Rostěnice a.s. – Fa: 21150162, nafta
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.    

6. JMK – přijetí dotace:
Obec Otnice, na základě rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského
kraje, obdržela dotaci 0,5 mil. Kč., na akci „Přístavba a stavební
úpravy MŠ Otnice“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o přijetí dotace ve výši 0,5 mil. Kč.
od Jihomoravského kraje na výše uvedenou akci.

7. TKR – oprava programu STV2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o poruše programu STV2.
Bude nutno zakoupit „trojmodulátor“, přijímač a kartu. Celkové ná-
klady asi 28 tis. Kč. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje opravu programu STV 2.

8. Závěrečný účet obce:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2010.
Usnesení:
V souladu s §17, odst.7a, zák. č. 250/2000Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, schvaluje Zastupitelstvo závěrečný účet
obce Otnice za rok 2010 a to bez výhrad.      

9.  Přístavba a stavební úpravy MŠ:
Starosta informoval ZO o potížích s přípravou zadávací dokumentace
a zpracováním rozpočtu. Soutěž je již vypsaná, bylo osloveno pět
firem. Otevírání obálek proběhne 16. 5., komise bude ve složení Pro-
kop, Muric, Mezuláník. Termín zahájení prací je možný od 1. 6., do-
končení stavby 30. 10. 2011.

10. Fotbalové hřiště – oprava svahu:
Hrubé práce dokončeny, zbývají povrchové úpravy. Dodavatel pře-
dložil rozpis víceprací a jejich ocenění. Starosta doporučil ZO cení-
kové ceny pokrátit na 75 %, aby byly v souladu s cenami soutěže.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah víceprací za celkovou cenu 88 888
Kč, včetně DPH.

11. Žádost o finanční příspěvek – Klub Radost:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost „Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí v ČR Klub RADOST“ v Prostějově o finanční
příspěvek na činnost. Vzhledem k náročným investičním akcím v roce
2011, rozhodlo ZO, že žádosti prozatím nevyhovíme.

12. Cezava – nabídka f. Fontes Brno:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace od firmy Fontes Brno
o možnosti získání dotace na zpracování dokumentace k územnímu ří-
zení na konkrétní opatření na úseku životního prostředí. Žádost o do-
taci by bylo možné podat prostřednictvím DSO Cezava.

13. Sběrný dvůr odpadů – únosnost podloží:
Starosta informoval ZO o problémech při výstavbě sběrného dvora
odpadů. Zkoušky prokázaly, že únosnost podloží je nulová. Jsou ode-
brány vzorky zeminy a f. Strabag navrhne další postup.

14. Žádost p. Evy Matušů:
Zastupitelé projednali žádost p. Matušů Heršpice o souhlas k vybu-
dování nájezdu k RD č. p. 262 na obecním pozemku č. 225. Zastupi-
telstvo se záměrem souhlasí za standardních podmínek. 

15. Přijetí pozemků darem - záměr:
Zastupitelstvo projednalo návrh p. Zalaby na darování pozemků
p. č. 3463 a p. č. 3682 obci Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijetí pozemků p. č. 3463 a 3682
v k. ú. Otnice darem

30. 5. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 7) Program STV 2 v kab. televizi byl opraven
Bod 13) Sběrný dvůr odpadů. 
Firma Strabag předložila návrh řešení na zpevnění podloží stavby.
Nejrychlejší i účinné řešení je provápnění podloží  s příměsí cementu
do hloubky 0,5 m. Náklady 528 515,- Kč + DPH. Na tuto úpravu dává
dodavatel garanci. Vzhledem k termínům výstavby rozhodlo ZO tento
návrh akceptovat.      
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu podloží „Sběrného dvora“ dle návrhu
f. Strabag Brno.       

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Manželé Bajerovi 49 – Souhlas s prodloužením vodovod. řadu 
„1-3-2“
b) Manželé Bajerovi 49 – Rozhodnutí č. 114/2011 k uložení vod. řadu
„1-3-2“
c) F. Klvač 48 – Územní souhlas s opravou RD
d) Manželé Krausovi 403 – Usnesení o zast. řízení na odstranění
stavby
e) Beton Brož 484 – zahájení řízení na výstavbu skladové plochy
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4. MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP:
a) VaK Vyškov – Rozhodnutí o zkušebním provozu kanalizace a ČOV
Otnice

5. Faktury ke schválení:
a) EEIKA Sokolnice – Fa:11010546, oprava VO 
b) L. Prokopová Otnice – Fa: 2011015, pracovní oděvy pro zamě-
stnance
c) Renards Brno – Fa: 1110101, dotační management dle smlouvy
d) KT Veselý – Fa:16/2011, oprava kabelové televize  
e) Prima stavebniny – Fa:1110671, zámková dlažba + obrubníky  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu    

6. VaK Vyškov – dohoda o vypořádání nájemného:
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o vypořádání nájemného se
společností VaK Vyškov. Částka ve výši 20 tis. Kč bude použita na
splacení emisního kurzu upsaných nových akcií. Zbývajících 
738,- Kč bude připsáno obci na účet. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh dohody o vypořádání nájemného 
s f. Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

7. ÚP Vyškov – žádost o místa na VPP:
Zastupitelstvo se zabývalo zabezpečením úklidových prací a sečením
trávy po 30. červnu, kdy končí současní pracovníci na Veřejně pro-
spěšné práce (VPP). Rozhodlo požádat ÚP Vyškov o přidělení čtyř
míst na VPP od 1. 7. do 31. 12. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Úřad práce Vyškov o při-
dělení čtyř míst na VPP od 1. 7. do 31. 12. 2011.

8. Paprsek – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, klub „Paprsek“ Vyškov o finanční příspěvek na
činnost.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 tis. Kč pro Aso-
ciaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „Paprsek“
Vyškov na činnost.       

9.  Nabídka na spolupráci se slovenskou obcí:
Starosta informoval ZO o zájmu Rozvojové agentury Žilinského sa-
mosprávného kraje kontaktovat obec z Jihomoravského kraje za úče-
lem spolupráce v podání žádostí o dotaci v rámci přeshraniční
spolupráce. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zaslání nabídky na spolupráci se Slovenskou
obcí.       

10. Oprava oken bytu nad zdravotním střediskem:
V uvolněném bytu č. 2 nad zdravotním střediskem jsou střešní okna
Velux v havarijním stavu. Zástupce odborné firmy doporučil okna vy-
měnit. 
Pan Doležal ze Šaratic předložil nabídku na výměnu oken. Celkem
27 372,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Doležala z Šaratic na výměnu
oken Velux v bytě č. 2 nad zdravotním střediskem.

11. Dopis od  p. Axmannové:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis od p. Axmannové Šaratice ve
věci četnosti svozu objemného odpadu z obce. Současně projednalo
odpověď na tento dopis.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odpověď na dopis p. Axmannové, bytem 
Šaratice.   

12. Přístavba a stav. úpravy MŠ – výběr dodavatele:
Zastupitelstvo projednalo doporučení hodnotící komise na pořadí na-
bídek akce „Stavební úpravy a přístavba MŠ Otnice“. Nabídku pod-
alo pět firem, žádná nebyla vyloučena ze soutěže.
Podané nabídky dle data: Nabízená cena    Pořadí dle ceny:
1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno 4 737 976,- Kč   4
2. VS-build s.r.o. Želešice 3 137 602,- 2
3. Strabag a.s. Brno 4 762 357,- 5
4. JB Stavební Brno 3 911 238,- 3
5. Prostavby a.s. Brno 3 092 790,- 1

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek doporučené hodnotící ko-
misí a zmocňuje starosty podpisem smlouvy o dílo s f. Prostavby a.s.
Brno.

13. Přijetí pozemků darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Stanislava Zalaby na darování
pozemků p. č. 3463 a 3682 obci Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem p. č. 3463 o výměře
31 m2 a p.č. 3682 o výměře 687 m2, od p. Stanislava Zalaby Otnice
Dědina 110. Obec uhradí náklady spojené s převodem.

14. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/9:
Zastupitelé projednali nabídku manželů Pšenákových na prodej po-
zemku p. č. 1335/9 o výměře 14 m2. V pozemku jsou uloženy inže-
nýrské sítě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/9 o vý-
měře 14 m2, od p. Vladislava Pšenáka a Mgr. Ludmily Pšenákové oba
bytem Otnice Pančava 228 za cenu 55,- Kč/m2.

15. Úplatné nabytí pozemku p. č. 520/3:
Zastupitelé projednali nabídku p. Jakuba Pejcala na prodej pozemku
p. č. 520/3 o výměře 18 m2. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 520/3 o výměře
18 m2 od p. Jakuba Pejcala bytem Otnice Dědina 113 za cenu 
55,- Kč/m2.   

16. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/8:
Zastupitelé projednali nabídku manželů Leukertových na prodej po-
zemku p. č. 1335/8 o výměře 22 m2. V pozemku jsou uloženy inže-
nýrské sítě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/8 o vý-
měře 22 m2, od p. Jaroslava Leukerta a Ing. Jany Leukertové oba
bytem Brno Poznaňská 2452/14, za cenu 55,- Kč/m2.

17. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/6:
Zastupitelé projednali nabídku p. Jana Plška na prodej pozemku
p. č. 1335/6 o výměře 7 m2. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/6 o vý-
měře 7 m2, od p. Jana Plška bytem Brno Veveří 497/75, za cenu 55,-
Kč/m2. 

18. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/5:
Zastupitelé projednali nabídku p. Václava Kosíka na prodej pozemku
p. č. 1335/5 o výměře 9 m2. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 1335/5 o vý-
měře 9 m2, od p. Václava Kosíka bytem Otnice Dědina 168, za cenu
55,- Kč/m2.

19. Nákup křovinořezů:
Vzhledem ke stáří a stavu současných křovinořezů a z důvodu zabez-
pečení sečení trávy rozhodlo zastupitelstvo o zakoupení dvou nových
křovinořezů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup dvou kusů křovinořezů „Profi“

20. ZŠ - nabídka f. Energ Benefit Centre:
Zastupitelstvo opětovně projednalo nabídku f. Energ Benefit Centre na
zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na úpravu kotelny v zá-
kladní škole. Jednalo by se o instalaci plynového tepelného čerpadla,
příp. rozvodů topení. Zastupitelé se záměrem vyslovili souhlas a po-
věřili starostu dalším jednáním o finančních podmínkách.

21. TKR - nabídka f. VIVO Connection:
Zastupitelstvo opětovně projednalo nabídku f. VIVO Connection Šla-
panice na provozování kabelové televize v obci. Vzhledem k tomu, že
lze jen velmi těžko odhadnout zájem občanů o nabízenou službu, bylo
rozhodnuto vložit do zpravodaje dotazník. Na základě ankety pak roz-
hodne zastupitelstvo o dalším postupu.  

22. Koncert hudební skupiny JAVORY:
Farnost Otnice ve spolupráci s obcí připravuje na 11. 9. 2011 do far-
ního kostela v Otnicích, koncert sourozenců Ulrichových s hudební
skupinou JAVORY.
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VEČERY U SVÍČKY ANEB NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
V Ostravě 27. března 2011

Jsem rodák z Otnic a odešel jsem z domu v roce 1952. 
Jsem vždy velice rád, když si mohu přečíst v Otnickém zpra-
vodaji, který mi posílá Jožka Mezuláník, události a zajímavosti,
které se udávají v mé rodné obci,
i o těch, kteří se již odstěhovali a o sobě
píší. Rozhodl jsem se proto také napsat. 

Střípky vzpomínek na dětství
v Otnicích.

● V roce 1938 jsem se byl podívat
s Jožkem Mezuláníkem za hřbitovem na
zákopy, které vykopali vojáci před mo-
bilizací. Jeden člověk nás zahnal, aby-
chom tam nespadli. Potom jsme se
dívali, jak pan Dvořáček oře traktorem
(Fordsonem) pole.

● Otec mne vzal do cihelny se podí-
vat, jak se pálí cihly k panu Teodorovi
Zehnalovi, který tu cihelnu měl na „Hru-
bém sadkově“.

● S Mirkem Holubovém (bydlel vedle
vinohradu) jsem se šli podívat ke Křti-
náku – byl pod Hlaváčkovou cihelnou.
Mirek povídá: „Pokřtíme se. Já ti budu
říkat Cirouchu“. Začali jsme po sobě šplíchat, já jsem spadl
a celý jsem byl od bláta. Pak jsme se šli umýt do Poltně. Tam
vytékala voda z drenáže. (Možná doposud).

● U Pouchlého starší děti hrály kuličky do důlku a já jsem
jim tam nasypal písek. Začaly mě kudlit a já jsem volal:
„Mami, Cyrilka bijó“. A tuto větu mi říkali do té doby, než
jsemšel na vojnu.

● Několikrát jsme se byli koupat v Lovčickém lese u Ho-
ráčka a u Luže. Nejvíc jsme se koupali v našem rybníku, kde
bylo po kolena bahna a po krk vody. Namazali jsme se bah-
nem, husy a kačeny odplavaly a my běhali okolo rybníka černí
jako čerti. Také jsme se jeden rok koupali na Přední v pískovně.

● U Jelínkového jsme hráli na nalívanou. Na kotlačce od ku-
kuřice byla namotána punčocha a to se házelo do důlku. Každý
měl jeden důlek. Já jsem vždy si odběhl pro pěru (makový
knedlík). Na dveře od kuchyně zaklepu, matka řekla: „Dále“.
Já otevřel a matka: „Potvoro, neklep.“ Já jsem vzal dvě pěry
a šel si dále hrát na nalívanou. Podruhé se to opakovalo znovu.

Potřetí jsem zaklepal a matka povídá: „Potvoro blbá, jak tu vle-
zeš, tak tě švácnu tó mokró hadró.“ Nikdo neotvíral, tak se šla
podívat proč a za dveřmi stál můj učitel pan Ladislav Kutlach,
šel si vypůjčit vozík. Nastala velká omluva, že já chodím pro

pěry a stále klepu. Vzal si vozík a šel na
Hrubý sadkov pro fazule. Nechal vozík
u potoka a šel až za kopec. U potoka si
hrály děti. Otec odjížděl z pole a viděl
náš vozík a myslel, že ho tam dovezly ty
děti. Uvázal vozík za vůz a zajel s ním
domů. Povídá matce: „Děcka ho měly
u potoka, tak jsem ho vzal.“ Matka
řekla: „Vždyť si ho vypůjčil Kutlach na
fazuli.“ Matka ho popadla a jela mu
s ním naproti. Pan učitel měl nůši větší,
jak byl sám na zádech, kterou mu po-
mohly děti nadzvednout. Pak ji předělali
a dojeli s ní domů.

● Ve škole nás měl jednu hodinu pan
ředitel Jedlička. Měl nějakou práci, tak
nás nechal číst po lavicích, každý jeden
článek. Za chvíli se šel podívat, jestli
čteme. Na mne vyšel článek Lužická
dívka a já jsem hlasitě řekl, že z luže vy-
lezla dívka. Všichni se tomu zasmáli

a pan ředitel to uslyšel a vrátil se, kdo to četl. Já! Dostal jsem
přes hubu, že mi vylítly slzy jak tenisáky. Celá třída se začala
smát ještě víc.

● Učil nás i pan Bohuslav Hložek. Vyprávěl nám, jak byli
husité u Baltského moře a najednou mě viděl, jak loupu dy-
ňová jádra pod lavicí a povídá: „Co tam dělali, ti husité, u Balt-
ského moře, Cyrilku? No váleli se po mezích?“ Já jsem zaslech
husy – voda. „Ne! Pásly se“. Neuvěřitelný smích. Za to mne
nepotrestal, protože se také musel tomu smát.

● Pan Voděra nás vezl na Pratecký pomník na slavnost 140. 
výročí bitvy u Slavkova. Já jsem stál u něho, jak řadil a díval
se, jakou jede rychlostí. Ručička byla na 25 kilometrech. 
Přišel jsem domů a povídám: „Tati, kdybychom jeli do Brna,
tak jsme tam za jednu hodinu.“

Otničáky zdraví Cyril Svoboda, rodák z Otnic.
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Foto: Pavel Muric

Malé pohlédnutí na léto
V těchto dnech už mají za sebou deset měsíců školního roku

učitelé, vychovatelé, žáci, studenti, rodiče, určitě i další perso-
nál, samozřejmě i v jiných provozech...

Je dobře, že je to tak zařízené, že je čas na změny. Těšíme se
na ně. A budeme rádi, když nám taková změna bude k užitku.
Co si navzájem přát? Rád jsem hledal v knihovně, co by nás
pro ty následující týdny inspirovalo.

V útlé knížce „Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl“
od Františka Lukeše jsem také hledal. Hned na první straně po
otevření je fotografie tohoto kněze – stojí na dvoře, v ruce drží
nějakého opeřence, druhý mu sedí na hlavě. Takovou „vizitku“
nemám a asi mít nebudu.

Určitě to musel být člověk se srdcem na dlani. Všechny jeho
úvahy, neb vzpomínky, začínají „Jak jsem se učil...“, a nebo
„Jak jsem přece jen propadl“. Pro tuto příležitost na naše týdny
léta si můžeme připomenout jako vzpomínku „Jak jsem se učil
u sestřiček“.

Na krásném poutním místě v jednom klášteře jsem seděl
u stolu s vynikajícím knězem, pravým duchovním otcem ře-
holních sester. Byl jsem svědkem nádherného ticha jejich roz-
jímání, ticha většího, než je v kostele, jejich soustředěných
modliteb, svrchované jemnosti, ušlechtilosti i vážnosti. Poz-
ději jsme se společně sešli u oběda, kde se vše rozhlaholilo
živým hovorem a radostným hlučným štěbetáním, jako kdy-
byste před houf ptáků zpívajících radostí umístili pořádné ze-
silovací zařízení. Jak hezké bylo tuto překrásnou symfonii in
fortissimo poslouchat!

Tehdy jsem onomu knězi vyprávěl historku, které se svým
burácivým, hrady Jericha hořícím smíchem velice zasmál a pak
mne požádal, abych ji pověděl také sestrám. Když tedy nastalo
po další chvíli ticho, začal jsem o tom, jak si jednoho dne se-

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Velikonoční triduum (třídenní) je vrcholem celého křes-

ťanského roku. Začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje
Velkým pátkem a Bílou sobotou a vrcholí nedělí Zmrtvý-
chvstání Páně. Na Zelený čtvrtek při chvalozpěvu „Sláva
na výsostech“ naposledy před Vzkříšením zní zvony
a hudba. Říkáme, že zvony odletěly do Říma. Asi před pa-
desáti lety přebírala jejich povinnost parta kluků, vyba-
vená dřevěnými klapadly, hrkači a trakářky. Ráno měli
sraz před kostelem, pak i v poledne a večer. Prošli celou
vesnici a nakonec se vždy pomodlili.

Klub blonďáků při vzpomínkách na mládí se rozhodl
tento starý zvyk obnovit. Největší problém byl, kde vzít
hrkače. Rozhodli si je vyrobit sami. Jenda Rafaj ač zdatný
řemeslník si bohužel málem uřízl prst. Chodilo jich sedm,

jednou se dokonce přidal i náš pan farář. Zpívání a povídání si pa-
matovali z mládí, hlavně pan Arnošt Kolbábek.

My klekání hrkáme, tím památku slavíme, že Kristus Pán za nás
umřel a za nás na kříži pněl.

Proto, milí křesťané, modleme se Anděl Páně, aby nás Bůh zacho-
val na přímluvu P. Marie.

Jidáš nevěrný jako pes černý vykopal jámu Ježíši Pánu, aby ho jal
ukřižovat.

Doufejme, že si tento starý zvyk osvojí i mladá generace.
Arnošt Kolbábek a Emílie Buchtová

střičky udělaly výlet k Niagarským vodopádům. Stály již pod
nimi a hlasitě obdivovaly onu krásu, když je průvodce, který
byl s nimi, dovedl na místo největšího a ohlušujícího hukotu
padajících vod. Sestry byly tímto velkolepým místem nadšeny.
Jedna z nich však prohodila, že se cítí zklamána, neboť četla,
že padající vody tak hlučí a takový rámus dělají, že prý až
v uších zaléhá , ale že zde nic takového nepociťuje. Ostatní se-
stry s ní souhlasily a že jsou také zklamány. Tu průvodce se-
střičkám radil: „Musíte se drobet ztišit, a pak ten řev vodopádů
uslyšíte.“ Sestry vtip hned pochopily, myslím ony na poutním
místě, a upřímně se smály, dávajíce tak za pravdu svému hluč-
nému a radostnému rozprávění. Řekl bych zcela pravdivě, že to
k jejich životu nerozlučně patří a že pro svou obtížnou práci
a duševní nasazení mají na radostnou hodinu při obědě právo.
Kdyby ony nebyly naplněny pravou radostí, kdo by se pak
vůbec mohl na tomto světě radovat? Copak zbožný člověk musí
být neustále zamlklý? Smutný svatý je skutečně smutný svatý.
Ke svátosti jistě patří i ona niterná radost, která může přehlu-
šit i Niagarské vodopády. Když si sestry dovedou uchovat tuto
radost navzdory stárnutí, stávají se divem v tomto světě, který
je tolik zachmušený, že se už ani usmívat nedovede.

Tenkrát si sestry přály, abych vyprávěl dál, a tak jsem se do
toho na onu hodinku dal. Jako totiž k životu patří vážná mod-
litba, rozjímání a soustředění, tak k němu patří ona radost, která
člověka prostoupí veskrz tak, že se všechno rázem mění v já-
sání. Pak prožívá krásu úžasného daru, který nazýváme život.

Právě tuto radost přeji každému z vás. Čím čistější je duše
a čím odpovědnější je práce, tím se má stupňovat radost. Když
jsem viděl tyto sestry, říkal jsem si se Smetanou: „Proč bychom
se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá...“. Sestřičky často
slouží těm nejubožejším, kterým zdraví chybí. Právě jim dá-
vají svou niternou radost víry a naděje ve spojení s obětavou
láskou. Dávat radost, znamená rozdávat velký dar. A právě toto
řeholní sestry dovedou. Snad proto se nazývají řeholní, že se
dovedou krásně modlit i krásně řeholit.

Pěknou dovolenou! P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Hrkače z poloviny 20. století uchovala na fotografii E. Buchtová.
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VELIKONOČNÍ KONCERT
20. března zajistila obec spolu s naší farností pro dobu před-

velikonoční koncert nádherné hudby Josepha Haydna. Po-
zvánka zněla: „Joseph Haydn - Sedm slov vykupitelových“
v nastudování MUSICA NOVA s meditací Radovana Lukav-
ského.

Slyšet a vidět živé muzikanty, kteří tóny této nádherné
skladby umí mistrovsky přednést, je v naší obci možné jen
opravdu vzácně. Proto i přesto, že jsem byla poněkud oslabena
chřipkou, nechtěla jsem si tuto vzácnou příležitost nechat ujít.
A mohu říci, že zážitek z tohoto koncertu svým provedením
a v akustice prostor našeho chrámu, předčil očekávání. Snad
právě proto, že zážitek byl tak nádherný, kontrast s účastí ob-

čanů vynikl tak, až zahanboval lítostí. Co se přihodilo, že tak
moc z nás nemá potřebu setkat se s krásou? Že bychom byli
tím až příliš častým řevem „tak zvané moderní hudby“
ohluchli? 

Tóny Haydnovy hudby laskaly naše spěchem a starostmi za-
hlcené duše. Ale jen nás, kteří jsme přišli (necelé čtyři desítky
lidí). Ostatní si toto pohlazení nedopřáli. Moje velké poděko-
vání, a jistě nejen moje, patří interpretům, kterými byli pře-
vážně mladí lidé. Dovést umění k dokonalosti je dáno jen
nemnohým.

Proto cituji básníka:
„Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe,
neboť Vás tak Bůh miloval, že poslal Vám ho z nebe“.

Ludmila Kaloudová, kronikářka

Vzhůru k výškám
Je polovina března, jeden z prvních jarních

slunečných dnů. Zvoním u domu pana Josefa
Mezuláníka, se kterým jsem se domluvila na fo-
cení zvonů. 

Velkými klíči odemyká několik dveří, které
vedou do věže otnického kostela sv. Aloise. Pře-
konávám sama sebe – příkré schody, nikde se
nedá moc zachytit, všude visí nějaká lana, nic
pro člověka, který výšlap na rozhlednu ve dru-
hém podlaží vzdává. Za to pan Mezuláník, který
už na mě dlouhou chvíli čeká v mezipatře, uka-
zuje, že je zde jako doma. První zastávka je
u hodin, které řídí odbíjení zvonů.

Pan Mezuláník vypráví: „O hodinách toho
víme jen tolik: otnické věžní hodiny měly pů-
vodní starý stroj, který se musel často nataho-
vat ručně. Tři těžká závaží se pomocí kliky vytáhla do určité
výšky, aby poháněla stroj. Dnes jsou tam také závaží, ale ta
natahuje automaticky elektrický stroj. Problém je v samotném
ciferníku, kde ručičky někdy o nějakou minutu spadnou,
anebo se zase předběhnou. Hodně záleží také na počasí. 
Hodinový stroj vyrobila společnost Věžní hodiny OPP Vyškov
na Moravě“.

O zvonech vyprávěl pan Mezuláník v minulém vydání Zpra-
vodaje. Cestou zpět se zastavujeme u varhan. Kdo z nás o nich
něco ví? Pravděpodobně nejvíce pan Mezuláník: „Otnické var-

hany v kostele sv. Aloise postavil brněnský varhanář Vojtěch
Káš v roce 1910. Původní obal (skříň), ve které jsou umístěny
píšťaly, byl po opravě nevhodně zvolená pneumatická mecha-
nika. Varhany byly v druhé světové válce poškozeny zásahem
dělostřeleckého granátu. I při velké snaze znovu rozeznít tento
nástroj, má stále své nedostatky. Za tu dobu byly několikrát ro-
zebrány, čištěny, laděny. Jsou velmi citlivé na vlhko, sucho
a průvan. Dříve, aby se vůbec varhany rozezněly, musely se
šlapat měchy, až asi v padesátých letech se přidal elektrický
motor. První osvětlení kostela bylo v roce 1929. Jako první 

rozezvučel tyto varhany tehdejší řídící školy pan
Ignác Jakob, později paní učitelka Jiříčková, potom
pan Chalupa z Lovčiček, pan řídící školy Jan Jed-
lička, v letech 1946-56 pan Miroslav Svoboda
z Lovčiček, který zavedl a řídil stálejší zpěvácký
sbor. Po něm až do roku 1988 obětavě dojížděl
z Bošovic pan König. Nějaký čas hrála paní Marta
Jedličková, která si udělala varhanní kurz. Už dlou-
hou dobu hraje a nacvičuje pěvecký sbor pan Jiří
Martinásek. Ač samouk, dává tomu vše, aby
i s problémy udržel to, co do kostela rozhodně patří
– chrámová hudba. Za to mu patří velký dík. On sám
děkuje všem zpěvákům a zpěvačkám, že ochotně
přistupují ke zkouškám, ať už na sváteční zpěvy,
nebo při rozloučení“.

Farní kostel sv. Aloise, postavený v renesančním
slohu je již třetí na stejném místě. Původně byl za-
svěcen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven
v letech 1855-56. 

Josef Mezuláník, Zdeňka Křivánková
Foto: Zdeňka Křivánková
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Foto: Hana Šťastná

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Šesťáci se vydali koncem března navštívit výstavu Po-
znávej se. Interaktivní výstava byla instalovaná v pro-
storách staré radnice v Brně. Putovní výstava science
centra iQpark Liberec POZNÁVEJ SE obsahovala přes
60 exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby se děti
mohly hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu za-
jímavých informací o fungování lidského těla, o lid-
ských smyslech, nebo i to, jak někdy vlastní smysly
klamou. Další náplní exkurze bylo putování po někte-
rých památkách v centru města, této části exkurze se

Poznávej sebe i Brno

Exkurze do Dalešic
V rámci výuky fyziky jsme navštívili přečerpávací

vodní elektrárnu v Dalešicích. Jedná se o obrovské
vodní dílo na řece Jihlavě se sypanou hrází vysokou
90 metrů. Jsou zde v provozu čtyři Francisovy tur-
bíny, které přes den dodávají elektrickou energii do
sítě, podle aktuální potřeby odběratelů. V noci pra-
cují na zpětný chod a přečerpají vodu za levný proud
ze spodní nádrže zpět do jezera nad hrází. Prohlédli
jsme si celou technologii výroby.

Poté jsme se zastavili v muzeu Dalešického pivo-
varu, kde se natáčel film Postřižiny. Exkurze se
zúčastnili žáci 9. B a 8. tříd.               Ing. Hana Šťastná

ujal pan ředitel Zavřel a doplnil tak poutavě učivo dějepisu. Začátek pat-
řil Měnínské bráně, poté se žáci seznámili s historií prvního osvětlení
v Brně u nově instalovaných lamp před Mahenovým divadlem. Děti si
vyslechly zajímavosti o budování kostela Svatého Jakuba, pověsti o do-
bývání Brna švédskými vojsky. Žáci si prohlédli brněnského draka a kolo,
zastavili se u kašny na Zelném trhu, kde jim bylo zabráněno vylovit
drobné z kašny a pokračovali ke katedrále Svatého Petra a Pavla. Krátké
putování bylo zakončeno v Denisových sadech.               Ing. Hana Šťastná
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Foto: Mgr. Hana Třetinová

PROJEKT: MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST
Exkurze ve firmě CROCUS a AUTOBAYER ve Slavkově

Dne 19. dubna 2011 se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze,
která byla v rámci volby povolání zaměřena na oblast Potravi-
nářství a Autodopravu. Nejdříve navštívili a prohlédli si pra-
coviště firmy Crocus – pekařství  ve Slavkově u Brna. Zde byli
žáci seznámeni s provozem, výrobními prostorami a postupy
i s finálními výrobky pekárny, které známe z pultů prodejen
pečiva. Vše bylo pro ně velmi zajímavé a poučné. V druhé části
exkurze měli možnost si prohlédnout ve firmě AutoBayer veš-
kerá pracoviště i s přilehlými prostorami a dílnami, včetně zá-
vodní dráhy pro modely autíček.

A jak se otnickým žákům tato exkurze líbila?

Výběr citace z názorů žáků:
… V pekárně Crocus mě nejvíce zaujala

výroba pečiva. Už vím, co tato práce ob-
náší. Hezky to tam vonělo a všichni se za
tou vůní otáčeli.

Ve firmě AutoBayer mě nejvíce zaujala
auta Chevrolet a Volkswagen. Dovolili
nám sednout si do těchto aut a vyzkoušet
si je. Bylo to moc pěkné.

(Monika Smolková)

… Zajímavé bylo, kolik tun mouky spo-
třebují v pekárně na výrobu pečiva a slad-
kostí. Navštívila bych ji klidně znovu,
abych mohla zase cítit tu vůni.

Ve firmě AutoBayer mě kromě pěkných
aut zaujalo, jak se pomocí počítače dají
zjistit závady automobilu.

(Lenka Odehnalová)

… V pekárně Crocus se mi líbily prostory a v nich postavené
velké pece. Zaměstnanci mají hodně práce, krásně to tam voní
a poprvé jsem viděla takové pečení ve velkém. Bavilo by mě to
dělat. V AutoBayerovi mě zaujalo, že všichni zaměstnanci byli
důležití pro firmu. Zjistila jsem, že s touhle profesí musíte umět

i několik cizích jazyků. I zde všichni museli ovládat práci  s po-
čítačem a stále se učit novinky na trhu. Zaujalo mě, že ta práce
není jen pro kluky. (Kristýna Nesvadbová)

… Návštěva pekárny byla velice zajímavá. Co mě překva-
pilo, byl velmi přesný pracovní postup, například těsto namí-
chané podle toho, jaké bylo počasí (vlhkost, teplota vzduchu
atd.). (Jakub Sekanina)

… Pekárna Crocus mě určitě velmi zaujala. Byla to poučná
exkurze, ve které nám vedoucí provozu vysvětlil, jak se co při-
pravuje. Při vstupu do pekárny vše kolem nás začalo nádherně
vonět koblihami, rohlíky a chlebem. Určitě se mi více rozšířil
obzor pro výběr střední školy v příštím roce.

(Martina Vojáčková)

Fotodokumentaci z této exkurze můžete zhlédnout na webo-
vých stránkách http://mvmb.iss-sokolnice  nebo www.zs.ot-
nice.indos.cz

Mgr. Hana Třetinová
výchovný poradce pro volbu povolání
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Talentovaní malíři
Ve školním roce 2010/2011 se žáci ZŠ Otnice

zúčastnili dvou výtvarných soutěží :
1) 39. Mezinárodní výstava dětské vý-

tvarné výstavy Lidice 2011, jejímž organizá-
torem byl  Památník Lidice, Tokajická 152, 
273 54 Lidice. 

Naši školu reprezentovaly výtvarné práce
dvou žáků ze 7. třídy –   Jiřího Horáka a Evy
Borovičkové. V této soutěži se hodnotilo cel-
kem 25 450 prací ze 66 zemí. Jen z ČR bylo za-
sláno celkem 6 765 prací z 501 škol. 

2) Dětská výtvarná sou-
těž „Voda štětcem a básní
VI.“, kterou organizovalo
Povodí Moravy, s.p., Dřevař-
ská 11, 602 00 Brno.

Naši školu reprezentovaly
výtvarné práce těchto žáků:
6.A – Kateřina Horáková,
7. třída – Adéla Špičáková,
8. třída – Petra Lánová,
Ludmila Valíková, Jana
Sokelová, Monika Hálová,
Nikola Pazourková a z 9. B
– Michaela Marková. Hod-
notilo se celkem 416 výtvar-
ných děl z 33 škol.

V této soutěži zvítězila
práce Ludmily Valíkové
s názvem „Soumrak na je-
zeře“.  

Vítězové obdrželi diplom
a věcnou cenu. Vítězné práce
jsou prezentovány na 
www.pmo.cz/soutěže.

Děkujeme všem žákům za
účast ve výtvarných soutě-
žích a blahopřejeme oceně-
ným.

Mgr. Hana Třetinová

Mrazivý dusík
Naši školu navštívil pan doktor z Přírodově-

decké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
s představením Mrazivý dusík. Předvedl, co umí
kapalný dusík žákům od šestých po deváté třídy.
Děti měly možnost
sledovat zmrazení
organických látek,
výbuch, zkapalňení
vzduchu, hoření
prskavky v dusíku
a další zajímavé ex-
perimenty.
Ing. Hana Šťastná

Chrám sv. Barbory

Soumrak na jezeře



Zajíci
Zajíc v poli peláší
hned ho všechno vystraší
má tu ve svém pelíšku
plno malých zajíčků.

Velký pozor dávat musí
mlsná liška hned to zkusí
ukradnout mu z hnízdečka
maličkého zajíčka.

Orel také krouží kolem
nad loukou i nad topolem
zajíčky by mlsal rád 
není jejich kamarád.

Starý zajíc mazaný je
zaječátka dobře kryje
dává pozor velice
na všechny své zajíce.

Čmelák
Pruhovaný čmeláček
pobrukuje v jetelíčku
šikovný má sosáček
když se houpá na zvonečku.

Brundibár mu říkají,
také včelí medvídek
křidélka jak z hedvábí
a heboučký kožíšek.

Z těch rozkvetlých kytiček
sbírá nektar k obědu
houf hladových larviček
zamlsá si na medu.

Pampelišky s vlčím mákem
voní krásně do dálky
čmeláčci si poletují
jak barevné korálky.
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Předškoláci z mateřské školy
u nás ve škole na zkušenou

V úterý 14. června měla naše základní škola velmi příjem-
nou návštěvu. Předškolní děti z mateřské školy se přišly podí-
vat do školy, kam budou chodit po prázdninách. Splnil jsem
tak slib, který jsem budoucím prvňáčkům dal při „pasování na
školáky“, které proběhlo na otnickém obecním úřadě.

Nejdříve se byly děti podívat do 1. třídy, aby se současní
prvňáci ukázali, co už umí. Poté jim žákyně 7. třídy Eva Bo-
rovičková, Lucie Hanáková a Martina Hroudná ukázaly vět-
šinu důležitých míst v naší škole. Děti si prohlédly sál školy,
školní družinu, deváťáci jim ukázali pokusy ve fyzice, pro-
hlédly si obě učebny informatiky, tělocvičnu, jídelnu i celý
sportovní areál. Měl jsem pocit, že se jim u nás v základní škole
moc líbilo a potvrdily mi, že už se do školy moc těší. 

I já se za vedení školy Otnice těším, že je 1. září budu moci
přivítat na slavnostním zahájení v sále školy. Tak po prázdni-
nách na shledanou. Hynek Zavřel, ředitel školy

30. červen je den plný radosti, očekávání a nadšení. Většina
dětí, když v tento den vyjde z budovy školy, se pořádně na-
dechne čerstvého vzduchu, řekne škole sbohem! a vyběhne do
víru prázdninových radovánek. Stejně tak i my 30. června dali
této škole sbohem, jenže už poslední a po prázdninách se vy-
dáme „prozkoumávat svět“. Někteří se vydají cestou dalšího
studia a jiní se vydají zaškolovat do pracovního procesu. Ne-
odnesli jsme si jen vysvědčení, ale především zážitky a vzpo-
mínky. Vysvědčení je vlastně jen kus papíru, který se snadno
zamaže a za nějaký čas zežloutne a zmizí to, co na něm bylo
napsáno. Ale vzpomínky ne. Vzpomínky nám zůstanou navždy.
Občas byla škola jedna velká „džungle“ a tímto bychom chtěli
poděkovat našim průvodcům touto „džunglí“, našim učitelům,
především třídním učitelkám Ludmile Vojáčkové za 9. B a Dra-
homíře Floriánové za 9. A, které nás tu prováděly čtyři roky
a přežily výlety s námi a také pubertální úlety, kdy sem tam
někdo i usnul na lavici. Chtěli bychom jim tedy poděkovat
a doufáme, že v dalším úseku života kladně využijeme znalostí
a vědomostí, které jsme tu získali.

9. A 9. B
Dufek Michal Bouška Petr
Dvořák Tomáš Bubla Jaroslav
Kolařík Lukáš Florian Aleš
König Štěpán Hudeček Josef
Kopecký Pavel Mezuláník Jakub
Novotný David Orlík Tadeáš
Novotný Jakub Veselý Štěpán
Špunar Michael Volša Jiří
Vahala Antonín Drlíková Veronika
Ziemniok Jan Fortelná Ludmila
Gargošová Blanka Chromečková Kateřina
Hofrová Michaela Jadrná Nikola
Majorová Nikola Marková Michaela
Ondrová Kamila Ryvolová Daniela

Sváková Kristýna
Tichá Andrea

Jakub Mezuláník

EPILOG aneb POSLEDNÍ SBOHEM

Z besídky ke Dni matek BÁSNIČKY
PRO DĚTI

od
Drahomíry Tišerové

����������

Schůzka pro rodiče dětí,
docházejících do MŠ,

se koná v pondělí 29. srpna 2011
v 16 hod. v mateřské škole.

Foto: Hynek Zavřel
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kterou pořádalo Sdružení obcí Politaví a Ždánického lesa. Chtěli jsme tuto akci s dětmi podpořit. Protože jedna ze tří skupin, do
které nás rozlosovali, se hrála ve Ždánicích, tak se vlastně naskytla možnost poznat kousek tohoto regionu. O cestování raději mlu-
vit nebudu, ale samotný turnaj se nám podařilo zvládnout na výbornou. Postupně jsme porazili ZŠ Ždánice, Nížkovice a Bošo-
vice a svou skupinu vyhráli. Překvapením pro nás bylo občerstvení i diplom pro každého účastníka  a hlavně postup do finále,
které se konalo 10. června zase ve Ždánicích. 

Další soutěží pro první stupeň byl už tradiční Mac Donald´s
cup, tedy soutěž v kopané, letos pod záštitou bývalého úspěš-
ného fotbalového reprezentanta Jiřího Šmicra a jeho syna. Tady
jsme letos poprvé remizovali v prvním utkání, když jsme vedli
1:0 hlavně proto, že jsme přijeli na poslední chvíli a kluci ne-
byli patřičně rozehraní. Všechna další utkání už docela s pře-
hledem vyhráli, ale v konečném účtování nám tento bod chyběl
a družstvo skončilo těsně druhé na prvním nepostupovém místě.
Ještěže nám po turnaji zbyla téměř hodina času a tu jsme strá-
vili zajezením žalu v křenovické cukrárně.

Tuhle taktickou chybu, tedy příjezd na turnaj těsně před jeho
začátkem, se nám podařilo zopakovat ještě na Preventan cupu
ve Vyškově. I tady jsme vstoupili do soutěže prohrou se ZŠ Tyr-
šova Vyškov hlavně díky nerozehranosti a zmatkům v naší hře.
Pak se náš výkon zlepšoval až do chvíle, kdy družstvo narazilo
na ZŠ Morávkova. Stále jsme živili naději, že postoupíme do
finálové skupiny, ale prohra s touto školou nás odsoudila do
boje o páté místo. Tam jsme obstáli se ctí a díky výhře nad ZŠ
Purkyňova nám připadlo celkové 5. místo. Na Preventan cupu
bojovali žáci a žákyně 1. stupně. Hlavně proto jsem nechtěla,
aby děti vstávaly příliš brzy a byly nevyspaní. Ale dva nepove-
dené vstupy do soutěže mne přesvědčily, že bude lepší jezdit
dřív, poctivě se rozcvičit a pak hrát, jak to nejlépe jde. 

Nejpovedenější soutěží z hlediska výsledků byl Pohár roz-
hlasu v atletice mladších chlapců. Bohužel tady jsme se po-
týkali s nemocností (Honza Jeřábek) a zraněním (Jeník Novák).

Na poslední chvíli byla nutná improvizace při obsazování jed-
notlivých disciplín. Pak už se ale téměř všechno dařilo na vý-
bornou a druhé místo v okresu v soutěži družstev
a také individuální ocenění se nám ještě nikdy, co jsem na ot-
nické škole, v takové míře nepodařilo posbírat. A to ještě máme
rezervy v přípravě, kdy se ne vždy chce chlapcům pilovat jed-
notlivé disciplíny. Abych tedy byla konkrétní. První místo
v hodu kriketovým míčkem obsadil výkonem 59 m Pavel
Kašpařík, druhý byl výkonem 58, 80 m Pepa Vorel. První
se ve skoku do dálky umístil Michal Pokorný, který skočil
468 cm a byl druhý v běhu na 60 m. Zaběhl čas 8,2 s. Pavel
Kašpařík s Pepou Vorlem skončili ve skoku do výšky shodně
na 4. místě. Výkon 140 cm je trochu za očekáváním, ale málo
kdy se všechno podaří stoprocentně. Ve vytrvalosti se projevilo
nejvíc, že někteří závodníci se připravují ve sportovních atle-
tických oddílech. Kristián Konečný byl z našich vytrvalců nej-
lepší. Skončil celkově devátý a už za ním přišla trenérka
vyškovského atletického oddílu, jestli se nechce atletice víc vě-
novat. Největší rezervy máme ještě ve štafetě. Zatím se nám ne-
podařilo ani zdaleka zdokonalit předávky tak, aby chlapci mohli
zaběhnout podstatně lepší čas. Rychlostně na to určitě mají. 

Starší chlapci se letos Poháru rozhlasu nezúčastnili, protože
se tato soutěž kryla s krajským kolem ve volejbalu, kam se jim
podařilo postoupit. Na „kdyby” se samozřejmě nehraje, ale
myslím si, že i tady by mohli získat dobrá umístění a výsledky.

Drahomíra Floriánová

SPORTOVNÍ KUKÁTKO
Jaro bývá vždy nabité sportovními událostmi a soutěžemi. Pokusíme se je

zmapovat jednu po druhé.
Premiérově jsme se přihlásili do soutěže pro první stupeň ve vybíjené,

Sportovní soutěž
ve volejbale
starších žáků

V polovině měsíce dubna se uskuteč-
nil ve Vyškově okresní přebor starších
žáků ve volejbale. Po několikaletém če-
kání na úspěch se v letošním roce po-
vedlo porazit všechny soupeře z Vyš-
kovska, včetně Slavkova u Brna, Ivano-
vic na Hané i Bučovic. Za bojovnost
a snahu musím všechny účastníky vítěz-
ného družstva velmi pochválit. Jsou to:
Michael Špunar, Michal Dufek a Petr
Bouška z 9. tříd, Petr Navrátil z 8.
třídy, Pavel Kašpařík ze 7. třídy a Jan
Novák z 6. třídy. V brněnském kraj-
ském finále se sice již tolik nedařilo, ale
i tak je to po dvanácti letech teprve
druhý postup do krajského finále. Jsem
velmi rád, že se chlapci v kroužku vo-
lejbalu, který vedu již mnoho let, něco
naučili a udělali mi tím velkou radost.

hrdý trenér Hynek Zavřel, řed. školy

Foto: Hynek Zavřel
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Foto: Zdeňka Křivánková

To tu ještě nebylo: Letošní masky doplnily živé rekvizity!
Kdo se na ostatníky přišel hned ráno na hřiště

podívat, nestačil žasnout. První, čeho si nešlo
nevšimnout, byla otnická jízda králů, kteří se
vezli na živých koních. Vtipnými verši a hláš-
kami „Na krála, na krála…“ nabádali k přispění
nějakou tou korunkou do kasičky. Kdo ale sklo-
pil oči o něco níže, všiml si bače, kterého do-
provázel živý beránek. Novinkou posledních let
byli určitě Křemílek a Vochomůrka, kteří měli
kasičku na starosti. Nechyběl tradiční medvěd
a Krakonoš, pouťový klaun, vodník, beruška,
kosmonaut, těžkooděnec a další. Šli opravdu se
zpěvem a zvesela, do kroku jim hrály líbivé
tóny harmoniky pana Vacka a jeho zpěv, ke kte-
rému se nejeden ostatník rád přidal. Obyvatelé
domů přichystali pro průvod masek tradiční ob-
čerstvení – koblížky, vdolky, darovali na dýku
kus uzeného masa, nabídli slivovičku. Jen
škoda, že se nikde před domem netančilo.

Občasné nápisy na silnicích – že by snad už
čarodějnice? Ne, to jen Pat a Mat občas napat-
lali na silnici psaní, aby po sobě zanechali ně-
jakou památku. 

Na ulici Za Drahy objevil se Superman. Že
by se zde natáčela další řada úspěšného seriálu
Superman, který zachraňuje svět a lidi před ne-
bezpečím? Naštěstí nikoho zachraňovat nebylo
třeba. Superman chtěl jen někomu udělat radost.
Inu přistoupil k roztřesenému starci sedícímu



19OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 44 - červenec 2011

Foto: Zdeňka Křivánková

OSTATKY
Blížící se termín ostatků klepal

na dveře. Už o vánočních svátcích
jsme s děvčaty dumaly, jak by
mohla proběhnout letošní zábava
a v jakém kostýmu bychom se
mohly předvést.

„Chtělo by to pecku, za kterou
nikdo nikdy ještě nebyl!“ pomy-
slely jsme si. Se sklopenou hlavou
téměř v klíně, brouzdání v paměti
a přemýšlení nad originální mas-
kou, jsme byly už bezradné. Až
po jisté době se nám rozzářily oči
a nápad byl na světě. KISS! Nej-
známější skupina všech dob,
v podání Paula Stanleyho (Ivany
Poláškové), Genna Simmonse
(Petry Burianové), Petera Crisse

(Dagmar Urbanové) a Ace Frehleyho (Si-
mony Krausové), by mohla zabodovat. Ce-
lodenní přípravy, shánění doplňků, česání,
malování bylo opravdu náročné a vyčerpá-
vající. Tímto bychom chtěly také poděko-
vat paní Jitce Hložkové za její skvělé líčení
a trpělivost. Vše bravurně zvládly a také
jsme za náš výkon byly oceněny příznivostí
osazenstva na „dělňáku“. 

Nejvíce nás potěšila a zároveň zaskočila
„kissácká“ sláva. Řada lidí si nás fotila,
jako kdybychom nebyly jen plagiát, ale
pravé rockové legendy, což nás velice tě-
šilo. Také nesmíme opomenout na další
krásné nápadité masky jako Shreka, pana
Ozáka, ruské slečny, čarodějnice a mnohé
jiné. I řeč pana Ondry byla naprosto vý-
stižná a přesná. Publikum jen burácelo
a tleskalo. 

Všichni byli občerstveni do polopita,
přesně jak má být. Večer proběhl podle
plánů a očekávání. Už teď se těšíme na
příští rok a další nápady, které časem na-
střádáme. 

Ivana Polášková a spol.

na lavičce se slovy: „Dědečku, chceš se proletět?“ Stařec po-
kýval souhlasně hlavou. „Tak mi vyskoč na záda“, pravil Su-
perman. Dědeček se z posledních sil vyšplhal Supermanovi na
záda, pohodlně se usadil. „Pevně se drž“, stačil už jen říct Su-
perman, zvedl paži s rukou v pěst a odletěl se starcem z kopce
dolů. 

Klapot koňských kopyt, zpěv a veselí ostatníků se nesl všemi
ulicemi, potěšili každého, kdo se před dům na ně přišel podívat
a přispět do kasičky.

Večerní zábavu zahájila tradičně přehlídka masek, které do-
provázela kapela Impuls. Vtipné a zajímavé masky nešetřily
ještě zajímavějšími rekvizitami. 

Parta lékařů s nápisy na zádech „Děkujeme, odcházíme“
a s pacientem na nosítkách, připomněla v té době neutěšenou si-
tuaci ve zdravotnictví. Čarodějnice předvedla svůj létací stroj –
nechyběly kolečka ani řídítka, ohnivou čáru při létání by splnila

prskavka u výfuku. Oko potěšily i postavičky ze známého ani-
movaného filmu Shrek, který přišel s Fionou, Kocourem i Os-
líkem. Perfektní kostýmy, skutečně propracované líčení
a hudební nástroje – nikdo o podobnosti skupině Kiss nepo-
chyboval. Průvod vedl vysoký Krakonoš, za ním mimové, ruské
carevny, kovbojky, kat, modelka, bača s ovečkou, Ozák, kuchař,
žabky, Flinstonovi, pistolník a mnozí další.

O půl dvanácté přišla chvíle k pochování basy. Smutečnímu
průvodu předcházely vtipné verše o dění v naší obci, a pak
všichni jedním sborem dali base s Pánem Bohem.

Všem ostatníkům a TJ Sokolu Otnice patří velké poděkování,
neboť to byli právě oni, kteří všem občanům připravili pěkný
sobotní den. 

Počasí bylo překrásné a snad i to bylo důvodem k veselé zá-
bavě a dobré náladě tradičních ostatků v Otnicích.

Zdeňka Křivánková
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Foto: Pavla Matoušková

Také letos se vydařilo setkání v ulici Polní, aneb U Modrých
nosů. Počasí bylo jak na objednávku, nic lepšího jsme si ne-
mohli přát. Pavel Muric přivítal účastníky, kterých moc na za-
čátku nebylo, ale postupně přicházeli a opět se nás sešlo sto.
Ženy se postaraly o různé sladké dobroty, muži zajistili ostatní
jako je maso, guláš, bramboráky a hlavně pití. 

Myslelo se i na děti, které se vyřádily na skákacím hradu
a smlsly si na cukrové vatě od strejdy Fina. Ta pravá náleda
přišla večer, když přijela bývalá kapela Taktů z Milešovic a ve-
selí pokračovalo skoro do rána.

V neděli se jedlo a pilo, co zůstalo a bylo toho ještě dost.
Jsme rádi, že se všichni bavili a byli spokojeni. 

Jestli jsme někoho rušili v nočních hodinách, ať nám to od-
pustí. Marie Pavlovcová

MMOODDRRÉÉ  NNOOSSYY
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Foto: Jiří Kalouda

„TVÁŘÍŠ SE, JAKO BY TI ULETĚLY VČELY.“
Tak toto přirovnání se v Otnicích proměnilo ve skutečnost

v sobotu 21. května. Včely uletěly panu Jiřímu Kaloudovi
a usadily se ve větvích stromů na kopci nad zahradami v Cha-
loupkách. Velký bzučící mrak nešel přehlédnout, takže po pár
hodinách přijel pan majitel a včelky výletnice vrátil do úlu.
Kolik žihadel rozzlobený hmyz na svoji obranu obětoval, si
přečtěte v rozhovoru s panem Kaloudou.

1. Jak dlouho se vaše rodina a vy osobně včelařstvím zabý-
váte? Předává se tento koníček u Vás z generace na generaci?

Já osobně včelařím přibližně 13 let, převzal jsem to po dě-
dečkovi Janu Kaloudovi, který včelařil v místním včelařském
spolku skoro 60 let.

2. Kolik úlů v současnosti máte? Kolik vaše včelky vypro-
dukují medu a dalších látek?

Nyní mám osm včelstev. Když včelařil můj děda, bylo úspě-
chem, pokud včelky přinesly i 12 kg medu, ale v současnosti,
díky šlechtění včel, novým metodám včelaření, a také v závi-
slosti na výsadbě medonosných zemědělských plodin (řepka,
slunečnice), můžeme dosáhnout i 60 až 80 kg medu. Loňský
rok byl medově horší, deštivý, takže jsme nedosáhli ani polo-
viny. Včely dále produkují vosk a propolis, ten se používá k de-
sinfekci a lékařským účelům.

3. Jak se o včelky denně staráte? Je to náročný koníček?
O včelky se denně starat není nutné, ale každý den se na ně

chodím dívat, abych se přesvědčil, že je vše v pořádku a zkon-
troluji česno, což je vstup do úlu. Na jaře, při rozvoji včel, se
dívám, jestli nosí na nožkách kousky pylu a podle jeho barvy
poznám, co právě opylují. V létě se dívám, kterým směrem lé-
tají, jestli na akát, nebo řepku. Pokud jsou neklidné, zjišťuji, že
nastává v úlu rojová nálada. Včely žijí spokojeně i bez našich
zásahů, ale prohlídky dělám podle počasí, podle probíhající
snůšky a za účelem získání optimálního množství medu. Včel-
stva se během roku léčebně ošetřují proti varoáze (roztoč Varoa
destructor). Koníček je to zpočátku finančně náročný, pořízení
úlů a pomůcek na vytáčení medu je nákladné, ale koho ne-
odradí papírování, tak je možnost využití dotací od Jihomo-
ravského kraje. 

4. Proč se včely rojí? Kolik takový roj asi váží?
Že se včely rojí, je přirozený jev. V dřívější době se rojů vy-

užívalo k získávání dalších včelstev, dnes se tomu snažíme za-

bránit, včelstva rozmnožujeme efektivnějším způsobem. Při
dobré medové snůšce a podle síly včelstva vzniká rojová ná-
lada. Po vylíhnutí nové matky stará matka vyletí z úlu a za do-
provodu mnoha včel si letí i s částí zásob hledat nový domov.
Roj může být malý od 2 kg až po takový, který se usadil právě
v sobotu na stromě, ten měl asi 14 kg a byl tak silný, že se ne-
vlezl do připraveného úlu, tak jsme museli přidat i nástavek.

5. Vyskytla se ve Vašem včelstvu někdy nějaká nemoc?
Ano – varoáza, ta je v tomto kraji u všech včelařů, v rámci

sdružení ji celorepublikově léčíme. Mnohem horší je včelí mor,
který se nedá léčit, při jeho výskytu je nutno spálit veškeré vy-
bavení včetně úlů, i včely samotné.

6. Co způsobilo úlet včel onu květnovou sobotu?
Nadměrná snůška, tudíž velmi silné včelstvo, způsobené

dobrým jarním rozvojem a bouřkové počasí, kdy bývají včely
neklidné.  Jsme rádi, když nás lidé na roj upozorní, rozhodně
by neměli roje likvidovat sami, a než ho amatérsky chytat, ra-
ději ho nechat na místě, během dvou dní roj odletí.

7. Jak jste postupovali při chytání roje? Stalo se to poprvé?
Kolik žihadel vám včely uštědřily?

Vzhledem k tomu, že roj visel vysoko, byl silný a usazený ve
spleti větví ořechu, musel jsem větev uřezat a s pomocí další
osoby velmi opatrně snést na zem a setřepat do připraveného
úlu. Ten den to byl druhý roj, co uletěl. Letos je rojový rok
a bojují s tím přes veškerá opatření všichni přátelé včelaři. Při
snášení roje nám větve strhly ochranné pomůcky, schylovalo se
k bouřce a včely byly podrážděné, každý jsme dostali kolem 30
žihadel.

8. Kolik je v současné době v Otnicích včelařů? Máte ně-
jaké sdružení?

Máme včelařské sdružení obcí Otnice, Lovčičky a Bošovice,
které v současnosti skýtá 27 členů.  Rádi uvítáme případné zá-
jemce z mladších řad, protože celorepublikově populace vče-
lařů stárne a umírá, s nimi odchází i jejich včelstva a rozhodně
bychom nechtěli, aby lidé neměli možnost zajít si ke svému
včelaři pro kvalitní domácí med a byli nuceni kupovat v hy-
permarketech med nejasného složení i původu. Do naší krajiny
včely patří, jsou na prvním místě mezi opylovači a přinášejí do
krajiny život.

Děkujeme za rozhovor a doufáme, že tradice včelařství se
v Otnicích udrží ještě dlouhá léta. Když můžeme mít osobního
kadeřníka, proč ne osobního včelaře? Mějte sladce medový
den! Nikola Valiánová



22 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 44 - červenec 2011

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Od jarmarku uměleckých řemesel, který jste mohli
navštívit vloni v listopadu na dělnickém domě, už
uběhlo několik měsíců. I přesto se výrobky z papíru
opět hlásí ke slovu. Tentokrát jste se s nimi mohli se-
tkat na prodejní za-
hrádkářské výstavě
pořádané druhý týden
v květnu v prostorách
školy. Jen sortiment byl
poněkud jiný. Vánoční
tematiku vystřídaly pletené obaly na květináče, tru-
hlíky a košíčky. Nechyběly také ošatky, podnosy a další
zajímavé kousky, které si kupující vybrali k různoro-
dému využití v domácnosti. Košík poslouží nejen pro
uložení květiny v květináči, ale např. k uložení šití,
šminek, koření, pletení apod. Prostě podle aktuálních
potřeb zákazníka a fantazii se meze nekladou. 

Řekla bych, že zájem o výrobky a pletení z papíru
nijak neupadl. Právě naopak, velice mne překvapil
zájem i ze strany mužů. Řešila jsem s nimi jak tech-
niku samotného pletení, tak i další úpravy výrobku,
které se týkaly moření, lakování a zdobení. Někteří
dokonce viděli tavnou pistoli poprvé a byli mile pře-
kvapeni, na jaké všestranné využití ji lze použít.  

Zájem o pletení z papíru také projevily učitelky ze dvou sousedních
obcí. Nápad udělat pletení z papíru s dětmi, třeba ve školní družině, je
skvělý. Rády přijedeme a naučíme.

Každopádně věřím, že se s papírem ještě někdy v Otnicích setkáme.
Do budoucna plánujeme udělat v Sadu další malý několikahodinový
„kurzík“. 

O termínu budou zájemkyně (a třeba i někteří zájemci) včas informo-
vání. Budeme se na vás těšit. Andrea Malá

Každoroční prodejní výstava se konala letos
7. a 8. května. Návštěvníci a kupující měli vel-
kou možnost výběru pokojových květin, saze-
nic zeleniny, balkonových květin, kaktusů,
skalniček, okrasných dřevin, masožravých
rostlin, keramiky, hnojiva a postřiků. Ani v le-
tošním roce nechyběla nabídka dekorací – pře-
krásné suché vazby a dekorace Jaromíra
Kokeše, výrobky z roliček papíru paní Malé, ke-
ramika z Krumvíře, keramika paní Maroušové
a perníkové výrobky paní Levíčkové dodaly vý-
stavě harmonický šmrnc. Velký zájem byl o ře-

zané květiny – dárky ke Dni matek. Besídka
žáků ZŠ k tomuto svátku byla velmi úspěšná.
Také tradiční „kolo štěstí“ svými výhrami po-
těšilo hlavně děti. Skákací hrad před školou byl
lákavým zážitkem malých návštěvníků. Občer-
stvení bylo vzorné.

Novinkou výstavy byla výtvarná soutěž
mladších žáků naší školy na téma „květiny“.
Výkresy ocenila komise odborníků a ceny
budou dětem předány na závěrečném shromáž-
dění na konci školního roku.

Antonie Bočková

ZAHRÁDKÁŘI

PAPÍR OPĚT
V KURZU

Okénko do výstavy

Foto: Andrea Malá
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Foto: Zdeňka Křivánková

Dobrý jarmark
– co jsme sami
vypěstovali

V poslední době již téměř každý den
slýcháme v médiích a čteme zprávy
o bakteriích, které způsobují značné
zdravotní potíže, někdy s následkem
smrti, a které se nacházejí v zelenině a ji-
ných potravinách z různých koutů světa.
Jeden den se dozvídáme, že bakterie po-
cházejí z okurek, druhý den už pocházejí
odjinud. Vědci si nad tím lámou hlavu
a my si lámeme hlavu v obchodech s po-
travinami, zda si naši oblíbenou zeleninu
máme koupit, nebo si nechat raději zajít
chuť. 

Najednou jsme začali číst etikety,
odkud daná zelenina pochází. Jsme ne-
důvěřiví, zeleninu jsme přestali kupovat,
zeleninový salát si v restauraci neobjed-
náváme.

Na popud těchto zpráv a této neutě-
šené situace v oblasti dovážené zeleniny
jsme se rozhodli s kolektivem členů ot-
nických zahrádkářů organizovat pravi-
delné trhy zeleniny a jiných potravin,
které odnikud nepřicestovaly, nikde se
netrápily v kamionech, nejsou zatěžo-
vány různými postřiky a urychlovači
růstu, ale jsou vypěstovány v našich
vlastních zahrádkách v Otnicích a okolí. 

Pravidelné trhy, které jsme nazvali
Dobrý jarmark – co jsme sami vypěs-
tovali, plánujeme pro vás chystat každý
pátek v době od 16 do 18 hodin v pro-
storách před základní školou, spojený
například s pravidelnou návštěvou po-
jízdné prodejny Pepíčkova řeznictví
a uzenářství. 

Na jednom místě tedy budete moci na-
koupit čerstvé maso, zeleninu, bram-
bory, vejce a jiné potraviny. Sortiment
Dobrého jarmarku bude vždy odpovídat
době sklizně. Náš nápad jsme již před-
nesli zastupitelstvu obce, kde se setkal
s velkým nadšením zastupitelů. Věříme,
že Dobrý jarmark nadchne i vás a rádi si
přijdete za dobré ceny zakoupit zeleninu
a jiné produkty, které doma na zahrádce
nebo ve spíži zrovna nemáte a máte je
rádi. 

První Dobrý jarmark se uskutečnil
v pátek 24. června 2011 a měl velký
úspěch, pestrá nabídka uspokojila kupu-
jící. Věříme, že i následující trhy 8. čer-
vence a i ty další budou stejně tak
úspěšné.

Manželé Havelkovi
a otničtí zahrádkáři
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V měsíci dubnu provedli členové
Mysliveckého sdružení Hubert Otnice
výsadbu dřevin. 

Dřeviny byly vysázeny převážně v ka-
tastrálním území Otnice v lokalitě Za
Drahy, Pod Vérovkou, u modrého křížku
za statkem, na mezích na Zadní od
Těšan a na staré střelnici směrem na Mi-
lešovice. Záměrem tohoto vysazování je
zlepšení životního prostředí kolem nás
a zabránění zorávání mezí a luk země-
dělskou technikou. 

Nákup 43 kusů těchto dřevin (buk, 
třešeň, javor, dub, vrba, topol, dřín, lípa)
byl financován z pokladny MS  Hubert
Otnice. Z těchto dřevin byly vysázeny
i čtyři lípy do parků v obci.

Týden po výsadbě dřevin byla zorga-
nizována brigáda na úklid větrolamů
kolem obce. Po dohodě s obecním úřa-
dem tento úklid provádíme jednou za
dva roky. 

Opět jsme se nestačili divit, co
všechno a kolik všeho se od minule na-
střádalo. Pěti tunová traktorová vlečka
byla úplně plná. Je to zarážející, protože
každý rok jsou po obci přistaveny kon-
tejnery na stavební suť, domovní odpad,
nebezpečný odpad, ale všechny tyto věci
byly nalezeny po větrolamech. Snad
tento problém  vyřeší nově zbudovaný
sběrný dvůr odpadů „Na Měkéšu“.

Pavel Muric, člen MS Hubert Otnice

MYSLIVCI
SE ČINILI
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V OTNICÍCH
VYROSTLO 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

A kde se tento, dovolte mi jednu poznámku
z kuloárů OTNAP – Otnický národní park na-
chází? Procházkou jej hravě najdete u Agry.

Celý „projekt“ vznikl při jednom přátel-
ském posezení Miroslava Tichého s Petrem
Fialou. 

Slovo dalo slovo a pustili se společně do
díla. A jako správní manažeři nebyli na celou
akci sami. Přizvali si na pomoc ochotné ta-
tínky, kteří ne jednu sobotu vytvářeli toto ná-
ramné dílo, jenž poslouží ke spokojenosti
všem a především rodičům s dětmi. 

Součástí hřiště je mimo jiné i táborákový
kout, který může využít kdokoliv, jenž si na
místo přiveze dřevo. A co tam samozřejmě
nesmí chybět?  

Houpačky, skluzavka, horolezecká lanová
stěna, houpací péra a další zařízení. Je vidět,
že pánové mysleli opravdu na všechno, i este-
tická stránka místa je dokonalá. Jsou zde la-
vičky, květiny, okrasné keříky, o které pečuje
Zdeňka Fialová, a celý objekt je lemován vel-
kými kameny. Samozřejmě nechybí i odpad-
kové koše. 

Dokonce se konalo i první neoficiální zahá-
jení. A tak v sobotu 30. dubna 2011 jsme
mohli poprvé zapálit slavnostní oheň, opéct si
voňavý špekáček, nebo ochutnat voňavou pe-
čínku.

Dokonce i některé světlušky a čarodějnice
se přiletěly na nové hřiště podívat. 

Věřím, že velká snaha a píle všech „pra-
cantů“, kteří se na celé stavbě podíleli, bude
znásobena spokojeností všech kolem.  

Proto mi na závěr dovolte všem za jejich vy-
dařenou práci upřímně poděkovat, s připoje-
ním malého osobního slibu, který mohu

tlumočit doufám za všechny občany, že se k tomuto hřišti budeme chovat
slušně, aby nám toto nově vzniklé místo ke hraní a k odpočinku mohlo ještě
dlouho sloužit. Andrea Malá
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Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Naše sdružení bylo osloveno Společností pro fair trade v rámci kampaně Víte, s čím
si hrajete? o podporu. Cílem kampaně bylo poukázat na nedodržování lidských práv ve
světovém hračkářském průmyslu a snaha o zlepšení této situace. Kampaň se snažila ro-
diče a ostatní, jež nakupují hračky, upozornit na nelidské podmínky, ve kterých dnes
hračky (především v Číně) vznikají. 

Necelé tři desítky přátel Otnického Sadu podepsaly petici adresovanou Meziná-
rodnímu hračkářskému průmyslu (ICTI). Petice požadovala upravení etického kodexu
a zajištění, aby ho všechny hračkářské firmy včetně továren vyrábějících pro tyto firmy,
ve své praxi dodržovaly. Cílem také bylo
Mezinárodnímu hračkářskému průmyslu
ukázat, že i lidem v České republice záleží
na tom, v jakých podmínkách jsou hračky,
které se zde kupují, vyrobeny. Petici za zlep-
šení pracovních podmínek v hračkářském
průmyslu podepsalo letos na jaře téměř 13
000 lidí z pěti evropských zemí. Společně
s partnerskými organizacemi z Rakouska,
Francie, Rumunska a Polska ji zástupce spo-
lečnosti NaZemi 12. dubna 2011 v Bruselu
předali Christianu Ewertovi, prezidentovi
a výkonnému řediteli Nadace ICTI CARE
Foundation, jež je součástí Mezinárodního
svazu hračkářského průmyslu. Nadace reali-
zuje program ICTI CARE Process, který usi-
luje o zajištění důstojných pracovních
podmínek dělníků v továrnách na hračky.
Více informací na www.vitescimsihrajete.cz.

Světový den divadla pro děti a mládež připadá na 20. března.
Vznikl v roce 2001 z iniciativy mezinárodní nevládní divadelní
organizace ASSITEJ International. Slavil se i v naší republice
přehlídkou inscenací v Praze, kde se před-
stavily soubory z celé republiky. Naše sdru-
žení se letos k oslavě Světového dne
divadla pro děti a mládež symbolicky připojilo:zorganizovali
jsme zájezd do Loutkového divadla Radost v Brně na Perníko-
vou chaloupku aneb Jenom jako právě v neděli 20. března 2011.
Děti si kulturní zážitek náležitě užily. Jsme rádi, že se rodiny

snaží vést své ratolesti pro kulturní společenský život. Obohatí
to jejich vnímání více, než vysedávání před televizní obrazov-
kou či monitorem počítače. Občanské sdružení Otnický SAD

organizuje divadelní návštěvy loutkového
divadla tradičně každý rok. První předsta-
vení před pěti lety bylo O kůzlátkách, ná-

sledovala Červená karkulka, další rok O Šípkové Růžence,
a vloni O pejskovi a kočičce. Zájem o divadelní zájezdy nás
těší a již teď plánujeme rezervaci pohádky s tematickým za-
měřením na zvířátka. Dagmar Kovaříková

Návštěva divadla

Otnický Sad podporuje fair trade

Spolupráce s brněnskou organizací
NaZemi – společností pro fair trade po-
kračovala v sobotu 14. května na svě-
tový den fair trade. Naše sdružení
zaštítilo férovou snídani v Otnicích,
v parku před školou. Příchozí měli mož-
nost ochutnat fair traidové banány,
kakao a čokoládu. 

Počasí nám přálo, přinesené dobroty
všem chutnaly a společně jsme si užili
pěkné dopoledne. Shodli jsme se na
tom, že takový den pro fair trade bu-
deme slavit každoročně.

Letos u nás snídali lidé 14. května
produkty z fairtradové, bio a lokální
produkce v jednačtyřiceti městech
a obcích. Zapojili se tím do šňůry ve-
řejných snídaňových happeningů kona-
ných každoročně po celém světě na
Světový den fair trade. Vyjadřují tím
svůj zájem o výrobky, při jejichž pro-
dukci nebyla porušována lidská práva,
poškozování životní prostředí či zneu-
žita dětská práce.

Unikátnost akce doplňuje i fakt, že se
skupinky v jednotlivých městech při-
hlásily do akce dobrovolně. Lidé ne-
přišli na ochutnávku, ale sami si aktivně
připravili potraviny a společně posní-
dali na veřejných místech.

www.ferovasnidane.cz
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DEN DĚTÍ Mezinárodní den dětí jsme oslavili až 15. června, neboť
v oslavný den nám nepřálo počasí. Na asfaltové hřiště byly po-
zvány všechny děti, které měly chuť malovat. Postupně dorazilo
přes 60 dětí, které jednotvárnou šeď hřiště proměnily v barev-
nou stonožku. Každý malíř obdržel nejenom sáček s barevnými
křídami, ale i malé občerstvení. Za kreslířský výtvor dostali
účastníci křídového odpoledne balonek, sladkost a barevné pro-
stírání. Velmi nás potěšilo, že mezi malými výtvarníky byl
téměř shodný počet dívek a chlapců předškolního i školního
věku. Za věcné odměny pro děti děkujeme Martině Špunarové. 

Dagmar Kovaříková

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ

Centra volného času
Otnický Sad

st. 9-12 hod
vyjma 20. července

a 10. srpna

Občanské sdružení
Otnický SAD

vyhlašuje
4. ročník soutěže

ROZKVETLÉ
OTNICE

✿         ❀
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

V úterý 31. května 2011 se odehrál po-
slední zápas přípravky pod vedením trenéra
s největším srdíčkem na světě - Ladi Pšenáka. 

Přípravka zakončila sezonu na prvním
místě v tabulce okresního přeboru. Po zápase
sám trenér uspořádal rozlučkovou párty pro
malé fotbalisty ve velkém stylu. Opékalo se
maso a vzduchem létaly rychlé špunty. 

Za 16 let prošel jeho trenérskýma rukama
nespočet malých a začínajících fotbalistů,
kteří se pod jeho vedením naučili, co fotbal

Přípravka
na prvním místě

Dorosteneckým fotbalovým mistrem okresu Vyškov jsou Otnice
Podařilo se. Fotbaloví dorostenci z Otnic budou moci svým dětem říct: „Když jsem já hrál za dorost, byli jsme mistři okresu“.

Co se stalo na začátku úspěchu, který zviditelnil naši obec? Především dohoda o spolupráci obcí Otnice a Milešovice, chuť hráčů
na sobě pracovat a podmínky, které naši fotbalisté mají. Vrátím se ke spolupráci sousedních obcí. Tento krok je pravděpodobně
nevyhnutelný. Dnešní doba láká mládež na jednoduchou cestu pasivní zábavy. Obce nejsou schopné sestavit například družstva
žáků. Proto je cesta spojení hráčů menších obcí
snad jediná. Jinak se může stát, že nepůjdeme
v neděli na fotbal, ale jen na procházku. Dále
je to chuť na sobě pracovat. Zde musíme naše
hochy pochválit. Od začátku poctivě trénovali
a výsledkem bylo poznání, že to má smysl, což
považujeme za důležité. Podmínky našeho
areálu s možností trénovat za každého počasí
a s osvětleným hřištěm má jen málo obcí
v okrese. Tato skutečnost nás taky posunula ku-
předu. Trenéři Ondra, Fiala a Dufek oceňují se-
zonu, kdy převažovala vítězství a tím i radost
z práce kolem fotbalu. Na závěr přejeme od-
cházejícím dorostencům, aby se uplatnili
v družstvech mužů.

Sportu zdar! Jan Dufek

znamená, a jak se vůbec
hraje. Tímto bychom
chtěli za všechny rodiče,
i jeho malé velké svěřence,
tomuto obětavému človíč-
kovi moc poděkovat, že
z našich kluků vychoval
fotbalisty, kteří reprezen-
tují naši obec už i v A 
týmu.

Děkujeme za Váš čas,
který jste věnoval otnic-
kému fotbalu a přejeme
hodně zdraví a úspěchů ve
Vašem osobním životě.
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Aletická přípravka
Přiblížil se konec školního roku a tím i konec

1. ročníků atletické přípravky v Otnicích. Děti
si za celý rok vyzkoušely celou škálu různých
sportovních činností, kde v popředí vyčnívala
královna sportu – atletika. 

V samém začátku přípravky byli všichni plní
nadšení a očekávání z nového a neznámého,
hlavně pak děti. V období podzimu, kdy bylo
počasí ještě umírněné a přálo nám, jsme využí-
vali každé chvilky pobytu venku. 

Využili jsme ji naplno a věnovali jsme se čin-
nostem a hrám, které nám nabízel velký prostor
na hřišti. U dětí staršího věku to bylo o to těžší,
že už se soustředily na cílený fyzický trénink.
Musely se naučit takřka od základů vše, co sou-
visí s všeobecnou atletickou přípravou. 

Příroda je mocná vládkyně a s nástupem stu-
denějšího počasí jsme museli zazimovat v tělo-
cvičně zdejší základní školy. Prostory jsou zde sice menší, ale
nikterak nám to nezabránilo v dalších činnostech. Mladší děti
měly činnost zaměřenou na hry a u starších se pokračovalo
v tréninku vytrvalostního charakteru. 

Byla možnost využití soustředění v lyžování na Jelenovské,
které pořádalo VSK UNIVERZITA BRNO a kterého se zúčast-
nili i dva starší chlapci z Otnic. Po dlouhé zimě jsme očekávali

první náznaky jara, abychom zas mohli za přípravou vyrazit
ven. Nemuseli jsme čekat dlouho a využili jsme hned prvního
teplého dne. 

Přípravky pokračovaly nadále stejným tempem. U mladších
dětí bylo v zimě her dost, a tak jsme takříkajíc trochu přitlačili
na pilu a zaměřili se na fyzickou přípravu. Pro starší to byla
příležitost, kdy mohli otestovat své síly s ostatními školami v Ji-

homoravském kraji v soutěži „Kin-
deriáda“. Pro některé to byly první
závody v atletice, kdy reprezentovali
svou školu a všichni se tohoto úkolu
chopili statečně. Byla to zajímavá
zkušenost a věřím, že podle emocí
i radostná. 

V průběhu jara se hlavně pro starší
děti vyskytla další řada příležitostí,
kde mohly porovnat své síly s ostat-
ními dětmi v různých soutěžích.
Věřím, že pro děti tento rok pří-
pravky byl poznáním něčeho no-
vého, kde si užily nejen zábavu, ale
poznaly i dřinu, kterou to obnáší,
lépe se poznaly navzájem a zažily
spousty legrace. Přeji jim načerpání
hodně sil o prázdninách a v dalším,
už 2. ročníku, nashledanou.

Petr Klus

Co nového 
v KLUBU

BLONĎÁKŮ
Klub blonďáků z Otnic v počtu sedmi

členů se rozhodl utužovat si zdraví každou
středu od 17 do 18.30 hodin hrou stolního
tenisu v tělocvičně. Věk blonďáků je od 62
do 77 let. Při pingpongu omládnou nej-
méně o 20 let, jak to prožívají. 

První zahájení hry stolního tenisu bylo 
29. prosince 2010 a od té doby nevyne-
chali ani jednou. Arnošt Kolbábek
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Nabídka České pošty v Otnicích

Pošta Otnice, vedoucí pošty p. Ziemnioková, tel.: 544 240 031

Můžeme pro vás:
� uzavřít výhodnou kombinaci úrazového a životního pojištění v jednom

a po uplynutí pojistné doby dostanete naspořené peníze
� uzavřít životní pojištění pro děti i dospělé, kde stačí pouze počáteční

vklad, který po uplynutí pojistné doby dostanete zpět, včetně zhodnocení
� uzavřít pro vaše dítě spoření a pojištění v jednom. Dítěti bude po 18 le-

tech věku vyplacena naspořená částka, zároveň bude vaše dítě zajištěno pro
případ nenadálých životních událostí.

� zajistí rychlý a kvalitní servis v případě autonehody
� zabezpečit si bezstarostné stáří
� bezpečně ukládat a spravovat vaše finance
� zajistit peníze na cokoliv
� výhodně zúročit vaše úroky
� zabezpečit vaši rodinu, domácnost, firmu ve spolupráci s našimi part-

nery Českou pojišťovnou a Poštovní spořitelnou

Stačí přijít nebo zavolat, o vše ostatní se postaráme my…

V době letních prázdnin
je knihovna v Otnicích
otevřena pouze každé

úterý od 10 do 16 hodin.

Cukrárna U Žbánků bude zavřená
od 25. července

do 11. srpna
z důvodu dovolené.

Po celé prázdniny můžete
navštěvovat nekuřáckou hospůdku

s předzahrádkou

KLUB KASINO
za dělnickým domem.

23. září 2011 20.00 hod

LIDICE
Není historickým dokumentem, ani válečným filmem. Film
je o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé
středočeské vesnice.
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Zuzana Bydžovská,
Roman Luknár, Ondřej Novák, Veronika Kubařová, Norbert
Lichý, Jan Budař, Václav Jiráček, Joachim Assböck.

11. září 2011 v 15.00 hod

Hana a Petr Ulrichovi

JAVORY
Kostel sv. Aloise

Pořádá obecní úřad a Farnost Otnice

TENISOVÝ
TURNAJ
27. srpna 2011

POSEZENÍ
U CIMBÁLU 

s ochutnávkou vín
13. srpna 2011 od 18 hod 

v dělnickém domě.
Hraje Cimbálová muzika Donava.

Pořádají otničtí zahrádkáři.

KINO OTNICE

30.-31. července 2011

ANENSKÉ
HODY
v Milešovicích 



NAŠE DĚTI

�

Exkurze do Dalešic.

Poznávej sebe i Brno. Fotbalová přípravka.

Den dětí.

Čarodějnický průvod se světluškami.



Loučení předškoláků se školkou v roce 1980...

... a tyto děti usednou do lavic 1. září 2011.


