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Vážení čtenáři,
dětem a studentům začal další školní rok. Všichni jsme si užili krásné a dlouhé babí

léto. Touto dobou jste již očekávali nové vydání Otnického zpravodaje, jenž vychází
se  zpožděním až nyní. Povinnostem na zahradách, ale i práci na našich domečcích,
dvorech a předzahrádkách nahrávalo právě babí léto. Teplotní výkyvy, které k začátku
podzimu neodmyslitelně patří, zatřásly i našim zdravím. O to víc nás těší, že nez-
bytné povinnosti ani chřipka neohrozily ty, kteří plní stránky zpravodaje svými pří-
spěvky. Děkujeme. Mezi tradičními přispivateli najdete i další rozhovor Nikoly
Valiánové. Premiérové „malé interview“ s včelařem z minulého čísla zaujalo, a tak
zpovídání zajímavých osobností z otnického života pokračuje. A poněvadž je sym-
bolem podzimu i nový školní rok, všetečné otázky tentokráte zodpovídala paní 
učitelka 1. třídy. 

Následující chladné období listopadu a prosince bude  v Otnicích nabité společen-
skými událostmi. Nenechte si kulturní zážitky ujít, zváni jsou nejen děti a dospělí
z naší vesnice, ale i lidé z okolí. Čtěte pozorně pozvánky na str. 26. O všem, co se stalo
a možná i nestalo, se dočtete opět v příštím vydání, které vám před Vánocemi vhodí
do schránky pracovníci obecního úřadu. I jim patří poděkování, neboť bez nich by se
k vám, čtenářům, žádný zpravodaj nedostal.  

Zdeňka Křivánková

pozn.red.: Cyril Svoboda (rodák z Otnic žijící v Ostravě) je autorem dvoustrany 
Večery u svíčky v minulém zpravodaji.  
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SRPEN – 8. 8. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Zasedání dne 20. 6. 2011:
Bod 9) TKR – dotazníkový leták pro občany zatím nebyl rozeslán.
Zasedání dne 7. 7. 2011:
Bod 11) Smlouva na dotaci sběrného dvora odpadů byla se SFŽP
podepsána.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) Obec Lovčičky – změna č. 2 územního plánu obce.
b) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č.121/2011, změna užívání 
budovy.
c) Janepa Brno – zahájení stavebního řízení na skladovací areál.

4. JMK – informace o radaru Sokolnice:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o spuštění Sokolnického
radaru do trvalého provozu od 5. 8. 2011.

5. MŽP – Rozhodnutí k převodu průzkumného území:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o nabytí právní moci Roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým se povoluje pře-
vod práva k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů
ropy a hořlavého zemního plynu.

6. Faktury ke schválení:
a) Strabag Brno – Fa:1190960042, sběrný dvůr odpadů
b) Prima stavebniny Otnice – Fa:111FV1040, obrubníky
c) Prima stavebniny Otnice – Fa:111FV1125, obrubníky, dlažba
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6 zápisu. 

7. JMK – schválení smlouvy o dotaci:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
z Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč na stavební úpravy
a přístavbu hospodářské části MŠ.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dotaci s Jihomoravským 
krajem.

8. Renards dotační Brno – smlouva o dílo na MŠ:
Zastupitelstvo vzhledem k situaci v programu Zelená úsporám
projednalo návrh smlouvy o dílo s f. Renards dotační s.r.o. Brno
na zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ma-
teřské školy Otnice. Žádost o dotaci bude podána na SFŽP, který
připravuje Výzvu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s f. Renards dotační s.r.o.
Brno na zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení 
MŠ Otnice.

9. Změna dodavatele plynu:
Zastupitelstvo projednalo návrh firmy LAMA Investmens a.s. Hra-
dec nad Moravicí, na dodávky zemního plynu. Nabídka je směřo-
vána na obce regionu Politaví a za výhodnou cenu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. LAMA Investmens na do-
dávku zemního plynu pro obecní budovy i Základní a Mateřskou
školu Otnice.

10. VaK Vyškov – odprodej pozemků č. 2454/2 a 2209/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost VaK Vyškov a.s., o odprodej po-
zemků p.č.2454/2 o výměře 1548 m2 a p.č. 2209/2 o výměře 
20 m2, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Matyáše. Pozemky
se nachází pod ČOV a příjezdovou komunikací k ČOV. Vznikly
oddělením z p.č. 2454, dle geometrického plánu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 2454/2 o výměře
1548 m2 a p.č. 2209/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Otnice, firmě Vodo-
vody a kanalizace Vyškov a.s. za cenu dle znaleckého posudku
Ing. Matyáše.

11. Úplné nabytí pozemku p.č. 1335/11:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na výkup po-

zemku p.č. 1335/11 o výměře 11 m2, k.ú. Otnice od Jana Šoupala
Ruprechtov č. 7. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1335/2 o vý-
měře 11m2 od Jana Šoupala Ruprechtov č. 7, za cenu 33,- Kč/m2.

12. Pronájem bytu na 6BJ:
Vzhledem k tomu, že nikdo z žadatelů o byt (schválených zastu-
pitelstvem obce) neprojevil zájem o garsonieru na bytovce ul.
Školní (6BJ), rozhodlo zastupitelstvo přidělit byt novému žada-
teli. Obec eviduje tři žádosti o byt.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout byt č. 5 na obecní bytovce
v ulici Školní (6BJ) Stanislavu Jadrnému Otnice 511.

13. Žádost o pronájem Dělnického domu:
Zastupitelé projednali žádost Stanislava Smetany o pronájem děl-
nického domu na den 30. 12. 2011 za účelem oslavy narozenin.
Vzhledem k rozlišným názorům na pronájem byl bod přerušen
a bude projednán na zasedání dne 5. 9. 2011.

14. Výbor ŽP – žádost o povolení vykácení smrku:
J. Žigrai 525 – žádost o povolení vykácení smrku před RD.

15. Dopis občanů Chaloupky k situaci u stavebnin Prima:
Zastupitelstvo projednalo dopis části občanů Chaloupky k situaci
u prodejny stavebnin Prima a pověřilo starosty vzniklý problém
řešit v termínu do příštího zasedání dne 5. 9. 2011. 

16. Vak Vyškov – smlouva o výpůjčce:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o výpůjčce a o zřízení věc-
ného břemene na pozemku č. 2454, 2209 163, 166/1, 1565/1
a 1565/2. Jedná se o pozemky pod ČOV a přístupovou komuni-
kací, z nichž první dva jsou na základě oddělovacího GP schváleny
k odprodeji Vodovodům a kanalizacím Vyškov a.s. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o zřízení věcného
břemene k pozemkům p.č. 2454, 2209163, 166/1, 1565/1 a 1565/2
v k.ú. Otnice.

17. Oprava komunikace k RD p. Pavlovce Petra:
Zastupitelé projednali nabídku f. Lacík s.r.o. Lovčičky na opravu
komunikace k RD p. Pavlovce P. (Lipová 473). Obec dodá silniční
panely, firma Lacík provede jejich uložení a zapravení. Předpo-
kládané náklady asi 60 tis. Kč + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Lacík s.r.o. Lovčičky na
opravu komunikace k RD 473.

18. Žádost o výpůjčku Dělnického domu:
Zastupitelé projednali žádost MO Zahrádkářů Otnice o výpůjčku
dělnického domu na den 13. 8. 2011 za účelem pořádání akce „Po-
sezení u cimbálu“
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost MO Zahrádkářů Otnice
o výpůjčku dělnického domu na den 13. 8. 2011.

ZÁŘÍ – 5. 9. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 9) – Smlouva s LAMA Invest na změnu dodavatele plynu
byla podepsána.
Bod 12) - Nájemní smlouva s p. S. Jadrným na byt v 6BJ byla po-
depsána.
Bod 15) – S f. PRIMA stavebniny byl sepsán zápis, za jakých pod-
mínek mohou využívat veřejné prostory.
Bod 17) – Oprava komunikace k RD p. P. Pavlovce byla prove-
dena.  

3. Stavební úřad Slavkov u Brna:
a) MS Hubert Otnice –Usnesení č. 127, o zastav. řízení o odstr.
nepov. stavby 
b) RNDr. Kureš Brno – ÚPI k záměru výstavby zahradní chatky na
p.č. 1199/2

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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c) Janepa Brno – Rozhodnutí č. 41/2011, stavební povolení skla-
dovací haly
d) Obec Otnice – Výměna zdroje vytápění na základní škole – 
sdělení
e) E.ON Distribuce – Rozhodnutí č. 40/2011, přeložka VN ve
firmě Beton Brož  
f) VaK Vyškov – zahájení řízení na dodatečné povol. stavby  ČOV
a kanalizaci + řízení na odstranění nepovolené stavby ČOV a ka-
nalizace Otnice
g) K. Nehybka Klobouky – zahájení kolaud. řízení RD č. 183

4. MěÚ Slavkov, odbor ŽP:
J. Bajer 49 – Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení na
prodloužení vodovodního řadu 1-3-2.

5. Faktury ke schválení:
a) IMOS Brno – Fa: 4709110028, oprava místních komunikací
b) IMOS Brno – Fa: 4709110027, oprava chodníků
c) Prostavby Brno – Fa: 20112052, přístavba k MŠ
d) Prostavby Brno – Fa: 20112070, přístavba k MŠ
e) Prostavby Brno – Fa: 20112078, přístavba k MŠ
f) Gordic Blansko – Fa: 2011501250, udržovací poplatky PC 
programů
g) Prima stavebniny Otnice – Fa: 111FV1311, obklady, obrubníky,
dlažba
h) Energy Benefit Brno – Fa: 21340118, energetický auditu na 
kotelnu školy
i) Energy Benefit Brno – Fa: 21340168, projekt a zpracování 
žádosti o dotaci
j) Kabelsat Křižanovice – Fa: 12/2011, poplatek za provozování
TKR, II. pol.
k) Protisk Slavkov – Fa: 201107032, tisk zpravodaje č. 44
l) Lacík Lovčičky – Fa: 16/2011, oprava cesty k RD p. P. Pavlovce
m) Nedoma L. Újezd – Fa: 1, TDI na stavbě sběrného dvora
n) Fryc J. Měnín – Fa: 1238, náklady s převodem telefonu na 
hasičce  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5 zápisu.

6. Základní škola - potvrzení ředitele ve funkci:
Dne 30. 9. 2011 končí jmenování ředitele Základní školy ve
funkci. Starosta informoval zastupitele, že prodlouží jmenování
Mgr. Hynka Zavřela ředitelem Základní školy a Mateřské školy
Otnice od 1. 10. 2011, na dobu neurčitou. K výkonu funkce pana
ředitele nebyly ze strany zastupitelstva vzneseny připomínky.

7. Výsledky hospodaření obce za 7/2011:
Předseda Výboru finančního Ing. Bubla seznámil zastupitele s vý-
sledky hospodaření za sedm měsíců roku 2011. Příjmová část je
naplňována v souladu se schváleným rozpočtem. Hlavní výdaje
doposud nebyly profinancovány.

Příjmy: 9 149 482,15 Kč. 
Výdaje: 6 127 192,87 Kč.

8. St. Smetana – žádost o pronájem Dělnického domu:
Zastupitelstvo projednalo přerušený bod z minulého zasedání, tj.
žádost pana Stanislava Smetany o pronájem dělnického domu na
den 29. 12. 2011, za účelem oslavy životního výročí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem Děl. domu p. Stanislavu Sme-
tanovi na den 29. 12. 2011. Výše pronájmu včetně všech nákladů
3 000,- Kč.

9. Výměna zdroje vytápění na ZŠ:
Starosta podal informaci o projektu „Výměna zdroje vytápění na
Základní škole“. Žádost o dotaci byla podána na SFŽP. Plynové
kotle by měly být nahrazeny tepelným plynovým čerpadlem. Cel-
kové rozpočtové náklady asi 6,5 mil. Kč. Případná dotace ze SFŽP
by činila 90% uznatelných nákladů akce.
Předpokládaná úspora by mohla činit okolo 290 tis. Kč/rok.

10. Informace o plnění plánu akcí v r. 2011:
Starosta informoval zastupitele o plnění schváleného plánu akcí
na rok 2011.

11. Oprava chodníků – schválení dodavatele:
Zastupitelstvo projednalo rozsah opravy chodníků v letošním roce.
Obec zajistí ještě tyto opravy chodníků:
a)Od domu p. M. Jelínka po hasičku na p.č. 110/2, délka asi 
50 bm.
b)Chaloupky - od Komárkového po Merhautovo, p.č. 687, délka
asi 90 bm.
c)Před prodejnou manželů Klvačových a RD p. Hložka, p.č.
439/1, asi 20 bm 
d)Pančava – sjezd k RD p. Dospíšila, p.č. 586/2, délka asi 4 bm.
Vzhledem k zakázce malého rozsahu a specifickému druhu oprav
bylo navrženo nevypisovat výběrové řízení a zakázku zadat oslo-
vené firmě na podání nabídky.
Zámkovou dlažbu a obrubníky si případně zajistí obec přes
PRIMA stavebniny, kde má slevu na materiál. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah opravy chodníků a oslovení firmy
Prostavby a.s., k podání nabídky.

12. Oprava místních komunikací – schválení dodavatele:
Zastupitelstvo projednalo rozsah opravy místních komunikací 
v letošním roce. Obec zajistí ještě opravu těchto komunikací:
e)Autobusová zastávka u RD p. Fr. Klvače, p.č. 343/3
f) Části komunikace od RD p. Khuny po základní školu, p.č. 375.
g)Nájezd na parkoviště před Katolickým domem, p.č. 343/3.
h)Části komunikace u RD manželů Kadlecových, p.č. 343/5.
i) Část křižovatky ul. Milešovská a Lipová, p.č. 787.
j) Část parkoviště před Dělnickým domem p.č. 616/1.
Vzhledem k zakázce malého rozsahu a specifickému druhu oprav
bylo navrženo nevypisovat výběrové řízení a zakázku zadat oslo-
vené firmě na podání nabídky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah opravy místních komunikací
a oslovení firmy Přemysl Veselý s.r.o. Brno, ke zpracování 
nabídky.

13. E.ON  – věcné břemeno na parcele č. 1107/11:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení práva odpoví-
dajícímu věcnému břemeni s f. E.ON Distribuce, a.s., na pozemek
p.č. 1107/11. Jedná se o přípojku NN pro novostavbu RD 
p. Bajera. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni s f. E.ON Distribuce, a.s. na pozemek p.č.
1107/11, za cenu 2000,- Kč.        

14. Smlouva o dílo s f. F.R.Z. Brno – tisk knihy o Otnicích:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s f. F.R.Z. agency s.r.o. Brno
na tisk připravované knihy o Otnicích. Formát 220 x 200 mm, roz-
sah stran 84 nebo 96, náklad 1000 ks.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou F.R.Z. agency
Brno na tisk připravované knihy o Otnicích. 

15. MŠ přístavba - smlouva o dílo s f. INTERSYST plus Brno:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s f. INTERSYST plus s.r.o.
Brno, na nástřik střechy polyuretanem nad přístavbou mateřské
školy. Pokrytí střechy dle projektu nelze technicky provézt. Sou-
časně projednali i nabídku na provedení hydroizolačního nátěru
střechy nad zbývající části technické budovy MŠ. Pokud doda-
vatel přistoupí na cenu 250,- Kč/m2, souhlasí zastupitelsvo 
s realizací.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou INTERSYST
plus Brno na nástřik střechy nad přístavbou MŠ. Schvaluje také
hydroizolační nástřik střechy nad zbývající části budovy sloužící
ke komerčním účelům za cenu 250,- Kč/m2.        

16. Mandátní smlouva s f. CO-EO s.r.o. Vyškov:
Zastupitelé projednali návrh mandátní smlouvy s f. CO-EO s.r.o.
Vyškov, na zabezpečení výběrového řízení na provozovatele sběr-
ného dvora odpadů Otnice. 
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu s firmou CO-EO s.r.o.
Vyškov na zajištění výběrového řízení na provozovatele sběrného
dvora odpadů Otnice.       

17. Respono a.s. Vyškov – smlouva na BRO:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy č. 25 s f. Respono a.s.
Vyškov na nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a č. 6
o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a užívání kon-
tejneru. Současně projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 25. Obec
obdrží od Respona 80 ks nádob o objemu 140 litrů a jeden kon-
tejner SOK, na biologicky rozložitelný odpad. Nádoby budou roz-
místěny po obci. Obec hradí za svoz 1 ks nádoby 140 l – 
615,- Kč/rok. U kontejneru 350 Kč/t + 18,- Kč/km. Dodatkem č. 1
bude poskytnuta sleva ve výši 350,- Kč/t. Ceny jsou bez DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 25, smlouvu č. 6 a Dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 25, s firmou Respono a.s. Vyškov.     

18. Vozdková M. – žádost o odprodej pozemku p.č. 725/2:
Zastupitelé projednali žádost p. Vozdkové o odprodej pozemku
p.č. 725/2. Pozemek je užíván jako zahrada k RD. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 725/2.   

19. Žádost Českého svazu chovatelů Otnice o fin. příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Českého svazu chovatelů Otnice o fi-
nanční příspěvek 4 tis. Kč, na nákup pohárů pro oceněné při ko-
nání okresní výstavy exotického ptactva ve dnech 28.-29. 10. 2011
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 4 000,- Kč pro Český
svaz chovatelů ZO Otnice. Současně schvaluje výpůjčku sálu DD
na uvedené dny.

20. Schválení přijetí finančního daru pro ZŠ Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice
o přijetí finančního daru 2 tis. Kč od p. J. Jedličky Brno na nákup
kopírky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Základní a Mateřské škole Otnice přijetí
finančního daru 2 000,- Kč, od p. J. Jedličky Brno.

21. Žádost Sdružení Linky bezpečí o fin. příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Sdružení Linky bezpečí o finanční
příspěvek ve výši 2 100,- Kč. Tato částka zabezpečí 1 hod. provozu
Linky bezpečí, která poskytuje telefonickou pomoc dětem.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 2 100,- Kč
pro Sdružení Linka bezpečí.        

22. Koncepce rozvoje obce – výbor pro mládež, tělovýchovu 
a rodinu:

Vzhledem k tomu, že obec nemá vypracovanou koncepci rozvoje
obce na úseku mládeže, sportu a rodiny, bylo rozhodnuto tuto kon-
cepci vypracovat.
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedkyni Výboru p. D. Sekaninové vy-
pracovat návrh koncepce rozvoje obce na úseku péče o mládež,
rodinu a seniory. 

23. Český  svazu zahrádkářů Otnice - žádost o fin. příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Českého svazu zahrádkářů Otnice
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na úhradu
kapely při konání akce „Posezení u cimbálu“ dne 13. 8. 2011.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 5 000,- Kč pro Český
svaz zahrádkářů ZO Otnice.        

24. Záměr přijetí pozemků darem p.č. 1639 a 1640:
Zastupitelé projednali návrh na přijetí pozemků p.č. 1639 a 1640
v k.ú. Otnice, darem.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr přijmout pozemky p.č.
1639 a 1640 v k.ú. Otnice, darem.
Připomínky, interpelace:
Dne 11. 9. 2011 obec pořádá v kostele sv. Aloise koncert skupiny 
Javory.
Dne 17. 9. 2011 bude vypuštěn rybník v Hrubé dolině.

očekávat další investice. Na kabelovku je
připojeno asi 200 domů, což není ani po-
lovina obce. V roce 1997, kdy se kabe-
lovka budovala, byla situace úplně jiná -
na Pančavě byl velmi špatný signál, o sa-
telitech se nám ani nezdálo.

Jak tedy dál? Má obec dál provozovat
kabelovku nebo ji předat soukromému
provozovateli? A za jakých podmínek?
Nebo ji úplně zrušit?  Občané mají
smlouvu s obcí, zaplatili připojovací po-
platek, jenže úroveň kabelovky není
dobrá, protože vysíláme v analogu, aby
jej mohly přijímat i starší televizory,
k tomu stále nějaké poruchy. Digitální
signál (zvláště vysílání v rozlišení HD)
je na úplně jiné úrovni a kvalitě. Přechod
na digitál  je však další investice. Snad
lze říci, že současná skladba programů je
pro většinu uživatelů vyhovující. Ti ná-
ročnější si již pořídili satelit. Své místo
má i obecní infokanál.

Na obecním úřadě evidujeme dva zá-
jemce, kteří chtějí obecní kabelovku pře-
vzít, provozovat, zlepšit kvalitu vysílání
i nabídku programů. Pokud se obec roz-
hodne pro jednoho z nich, dává mu tímto

exkluzivitu a do budoucna již nebude
moci do nabídky a ceny zasahovat. Vy-
braný zájemce musí do kabelové televize
nejprve značně investovat (přijímací za-
řízení pro digitální signál, rozvody po
obci, odbočovače, atd.). To vše bude mít
jistě dopad na cenu. Za měsíční poplatek
75,- Kč, by provozování TKR bylo ztrá-
tovou záležitostí. Bude ze strany občanů
zájem o kvalitnější službu za vyšší cenu?
Znovu si musím položit otázku, má si
obec kabelovku ponechat (dotovat
z obecního rozpočtu), anebo ji předat
soukromému subjektu?  Na tuto otázku
by mohla odpovědět dotazníková akce.
Můj názor je kabelovku předat
a smluvně zajistit provozování současné
analogové skladby programů za přijatel-
nou cenu. Současně by provozovatel
mohl investovat do digitálního vysílání,
které začne občanům nabízet.

O tomto, případně jiném kroku, bude
zastupitelstvo jednat. Vše by se mělo
rozhodnout co nejdříve, aby případný
nový provozovatel měl čas na přípravu.
Změna by mohla nastat od 1. 1. 2012. 

Pavel Prokop, starosta

• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu by měly být hotové

veškeré rozběhlé investiční akce. Jejich
finanční náročnost i přes obdržené do-
tace je pro obec značná. Přesné částky
budeme znát až po celkovém vyúčtování.
Zastupitelstvo se již nyní také zabývá in-
vesticemi v roce 2012. Schválilo podání
žádosti na Státní fond životního prostředí
(SFŽP), a to na rekonstrukci kotelny
v základní škole. Pokud obec obdrží do-
taci, pak budou plynové kotle nahrazeny
tepelným plynovým čerpadlem. Předpo-
kládaná úspora až 200 tis. Kč ročně.
Schválilo také podání žádosti na SFŽP
o dotaci na zateplení mateřské školy.
Obec má sice podanou žádost v dotač-
ním programu Zelená úsporám, ale dle
dostupných informací bude program fi-
nancovat jen žádosti občanů a pro obce
peníze nejsou.

Zastupitelé však řeší i jiné záležitosti,
a to například jak dál s kabelovou tele-
vizí. Jen v roce 2010 obec do TKR in-
vestovala asi 366 tis. Kč, příjmy pak
činily 200 tis. Kč. Kabelový rozvod je od
roku 1997, je na konci životnosti a lze



Obecní úřad upozorňuje občany, kteří ještě nemají vyřízenou
projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku, je možnost si
tuto žádost podat na Obecním úřadě v Otnicích do 30. listopadu
tohoto roku. Po tomto datu už nebudou žádosti vyřizovány na obec-
ním úřadě. 

Dále upozorňujeme majitele rodinných domů, že do 30. listo-
padu je nutno napojit a přepojit kanalizace z rodinných domů.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Obecní úřad opět upozorňuje!!!
Znovu připomínáme všem majitelům psů, že jste za

ně odpovědní. Zajistěte si, aby se vaši pejsci samovolně
nepotulovali po obci. Strach ze psů mají jak děti, tak

i dospělí občané. 
Při procházkách

prosím uklízejte psí
exkrementy a neotá-
čejte se na druhou
stranu, když váš pej-
sek dělá nucenou
potřebu. 

Nevoďte vaše mi-
láčky do parků, na
hřiště, hřbitov a na
místa, kde se to ne-
hodí. 

Jak jistě víte, za porušení povinností může byt majitel
stíhán dle přestupkového zákona.

RESPONO, a.s. se na základě poža-
davků zástupců obcí - akcionářů společ-
nosti - intenzivně zabývá problematikou
biologicky rozložitelných odpadů (ne-
boli bioodpadů) již od května 2006. Ve
spolupráci s 64 obcemi připravila projekt
komplexního nakládání s tímto odpa-
dem. Projektu byla z Operačního pro-
gramu Životní prostředí přidělena
finanční podpora ve výši 500 000 euro,
tedy téměř 12,3 mil. Kč. Z těchto peněž-
ních prostředků budou pořízena svozová
vozidla a speciální sběrné nádoby, které
budou obcím poskytnuty zdarma. Při-
pravovaný projekt logistiky nakládání
s bioodpadem je v souladu s Plánem od-
padového hospodářství ČR, který ukládá
snížit do roku 2020 množství bioodpadu
uloženého na skládky o 65 % ve srov-
nání se stavem z roku 1995 a s připravo-
vaným zákonem o odpadech, který
počítá s povinným zavedením oddělené
separace bioodpadu v obcích. 

Co je to vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který

tvoří až 40% komunálního odpadu z do-

mácností a je rozložitelný pomocí mi-
kroorganismů, baktérií, plísní, kvasinek
apod. V současné době končí převážná
většina tohoto odpadu na skládce. Vhod-
ným zpracováním lze však z bioodpadu
vyrobit kvalitní hnojivo nebo dokonce
elektrickou energii a teplo v bioplynové
stanici, která se výhledově ve Vyškově
postaví. 

Jedná se zejména o odpady z domác-
ností - například zbytky jídel rostlin-
ného původu, zbytky ovoce a zeleniny,
zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový
odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové
sáčky a ze zahrad – tráva, plevel, koš-
ťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo,
kovy, kameny, nebezpečný odpad,
směsný odpad, stavební odpad, textil, ci-
garety, popel, uhlí, jednorázové pleny,
uhynulá zvířata, zbytky jídel z masa
a masných výrobků.

Do čeho třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a za-

hrad budou sloužit speciální sběrné
nádoby hnědé barvy označené samo-
lepkou s nápisem bioodpad. Nádoby
jsou konstruovány tak, aby v nich biood-
pad vydržel na přímém slunci i 14 dnů,
aniž by docházelo k zahnívání a ke
vzniku zápachu. Intenzivním provětrává-
ním je do vytříděného bioodpadu v nád-
obě přiváděn kyslík, podporující aktivitu
mikroorganizmů. 

V průběhu měsíců února a března
2012 budou sběrné nádoby rozmísťovány

do jednotlivých obcí a do domácností.
Rozvoz sběrných nádob budou zajišťovat
pracovníci společnosti RESPONO. Kon-
krétní informace k rozvozu nádob s ter-
mínem obdržíte na obecním úřadě nebo
na webových stránkách 

www.respono.cz.

Co se bude s vytříděným bioodpa-
dem dít?

Svoz biologicky rozložitelného od-
padu na koncové zařízení bude zahájen
od začátku dubna 2012 a v prvním roce
bude probíhat 1x za 14 dní. Termín
prvního svozu naleznete na webových
stránkách www.respono.cz. Do doby
realizace výstavby bioplynové stanice ve
Vyškově se bude vyseparovaný biolo-
gicky rozložitelný odpad dočasně svážet
na okolní kompostárny. 

Děkujeme, že budete odděleně sepa-
rovat bioodpad a tím umožníte jeho
smysluplné využití. 

Zapojme se do třídění bioodpadu

O

ilustrační foto



Děkujeme všem občanům, kteří se ve středu 19. října
zapojili do sběru papíru. Zaměstnanci obce sesbírali celkem
4 690 kg papíru. Výtěžek ve výši 6 531 Kč bude věnován
dětem do Mateřské školky v Otnicích.
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Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji po-

děkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech orga-

nizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme po-
děkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli
materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám
dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokra-
čovat v naší práci.

Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou od-
kázáni na vaši pomoc. Věříme, že se naše spolupráce bude
rozvíjet i v příštích letech.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskyto-
vatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových
životních situacích na celorepublikové úrovni.

V posledních letech nacházejí naše projekty a programy
podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a posky-
tovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace
ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava
a prodej použitých oděvů a domácích potřeb“ a „Poskyto-
vání sociálních služeb“.

Bližší informace o naší činnosti najdete na 
www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Vážení spoluobčané, nejen starších ročníků,
Jihomoravský kraj pro vás vydal přehlednou brožurku, která radí seniorům, jak se nestát obětí trestných činů s názvem Ti za

dveřmi mohou škodit. Brožurka obsahuje několik přehledných kapitol, které jsou uvedeny na zadní straně brožurky a kterou
přinášíme zprostředkovaně na této stránce. Brožurku je možné si vyzvednout na obecním úřadě.

Jelikož v naší obci se množí především vloupání do rodinných domů, přinášíme cenný článek právě k tomuto tématu.

CO DĚLAT, KDYŽ CHCI ZABEZPEČIT BYT PROTI VLOUPÁNÍ
Nežijeme v bezpečném světě. Náš majetek se může snadno stát předmětem

zájmu někoho jiného. V takovém případě by mělo platit úsloví: „Můj dům, můj
hrad“. Jak zabezpečit byt před vloupáním, jak chránit svůj domov před vnik-
nutím neznámých osob? A kolik to bude stát?

O potřebné výši investic do zabezpečení našeho bytu rozhoduje především
jeho poloha v domě. Jde o byt či rodinný dům? Je náš byt umístěn v přízemí,
1. poschodí, pod střechou, nebo jinde? Je naše terasa dostupná z terasy sou-
sedního bytu?

Důležité je, abychom řádně chránili všechny stavební otvory (dveře a okna),
které mohou být pro případného zloděje při troše představivosti dostupné. Na
okna si můžeme pořídit bezpečnostní kování a bezpečnostní fólie. Zabezpe-
čení jednoho čtverečního metru okna kvalitní fólií vyjde zhruba na 600-900 Kč.

Zabezpečení vstupních dveří máme ve zvyku podceňovat. Mnoho domác-
ností stále žije za běžnými dveřmi, často doplněnými jen přídavným zámkem
nebo řetízkem a vybavenými stavební cylindrickou vložkou FAB běžné kon-
strukce. Takovou překážku překoná zkušený zloděj za několik desítek vteřin.
Skutečně bezpečné vstupní dveře jsou jen bezpečnostní dveře III. nebo IV. bez-
pečnostní třídy. Vyrábí se z ocelové konstrukce a jsou oboustranně pokryty
ocelovým plechem, ukrytým pod povrchovou úpravou tak, že je od běžných
dveří na první pohled nerozeznáte. Dveře ale nemusejí být celokovové, stačí
pouze, když se otevírají do chráněného prostoru a když je ocelová pouze strana,
která má objekt chránit. Bezpečnostní cylindrická vložka je moderní výrobek,
odolný vůči známým způsobům překonání a ovládá zámek s několika aktiv-
ními čepy, které vaše dveře zajistí nejen uprostřed jedné strany, ale i v její
spodní a horní části. Pantová strana dveří je rovněž zajištěna aktivními nebo
pasívními čepy. Takové dveře jsou schopné odolávat útoku bytového zloděje de-
sítky minut a nelze je překonat bez pořádného hluku. Je ovšem nutné počítat
s finančním nákladem okolo 20–30 000 Kč. Zdroj: www.sedesatka.cz

V sobotu 26. listopadu 2011
se uskuteční

od 9:00 do 11:00 hod
v Dělnickém domě

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA.
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MLUVICÍ HRAČKA
Koupila jsem dceři hračku, která mluví a zpívá, ale při urči-

tých slovech je slyšet šum, chrastí a prská v tom, prostě zvuk
není čistý. Paní, u které jsem zboží reklamovala, mě odrazo-
vala od reklamace, že jí to dodavatel určitě neuzná a že ani ona
tam žádnou vadu neslyší. I tak jsem jí poprosila o reklamaci
u dodavatele, už jen kvůli tomu, že hračka stála přes 1 600 Kč!
Před pár dny mi bylo oznámeno, že reklamaci dodavatel ne-
uznal. Jak mám dále postupovat, když nejsem s výsledkem 
spokojená? 

Doporučujeme Vám požádat prodávajícího o přehodnocení
vyřízení Vaší reklamace, a nechat si od prodávajícího uplat-
nění reklamace i její vyřízení (ať už kladné nebo záporné) pí-
semně potvrdit, a toto potvrzení si uschovat.

Pokud by prodávající reklamaci hračky definitivně uznat od-
mítal, a Vy byste chtěla usilovat o bezplatnou opravu, výměnu
hračky nebo vrácení peněz, doporučil bych Vám na stránkách
www.justice.cz pod odkazem Znalci a tlumočníci vyhledat
vhodného znalce, a s ním se dohodnout na posouzení, a pří-
padně na vypracování znaleckého posudku, který by byl Vaším
důkazem o existenci vady na hračce, respektive příčině této
vady. Jeho kopii doporučujeme poskytnout prodávajícímu,
a požádat ho o přehodnocení vyřízení reklamace. A máte
právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvi-
slosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady výrobku,
včetně nutných nákladů na případný znalecký posudek ve Váš
prospěch.

Pokud by prodávající i tak reklamaci zamítl, vyhotovený zna-
lecký posudek ve Váš prospěch je poté případně dobrým zákla-
dem pro úspěšné soudní vymáhání povinností prodávajícího,
v takovém případě by soud pravděpodobně uložil protistraně,
aby Vám uhradila i náklady na řízení.

VODÁRNA
Rozbila se mi vodárna v dvouleté záruční lhůtě. Vodárnu

jsem reklamoval u prodejce. Opravna uznala reklamaci za
oprávněnou a vodárnu opravili. Prodejci přišli, vymontovali
vodárnu a po opravě jí opět namontovali na místo. Přesto, že je
v dvouleté záruční lhůtě, vyúčtovali vymontování a namonto-
vání vodárny a dopravné! Mají na to právo?

Podle zákona máte jako kupující právo na úhradu nutných
nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z od-
povědnosti za vady. Náklady na vymontování a namontování
vodárny a dopravné ve Vašem případě nese prodávající, sa-
mozřejmě pokud se jedná o spotřebitelskou smlouvu.

ZBOŽÍ NA INZERÁT
Objednal jsem si zboží na inzerát. Nepřišlo ve stavu, jaký

jsem očekával a ani v takovém, jak byl zobrazen na fotogra-
fiích. V balení chyběly i věci. Můžu se nějak bránit a dostat
své peníze zpět?

Bez ohledu na to, kde byla koupě zboží uskutečněna, pokud
zboží nemá ty vlastnosti, které o něm prodávající uvedl, pro-
hlašoval či popisoval, máte právo na to, aby prodávající bez-
platně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle Vašeho požadavku
buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, není-li takový postup

možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo
od smlouvy odstoupit. V případě vrácení peněz po odstoupení
od smlouvy se zásadně vrací plná kupní cena. Pokud prodáva-
jící odmítá spolupracovat, doporučil bych Vám zaslat mu zboží
doporučeně s dodejkou a do vlastních rukou společně s od-
stoupením od smlouvy (a kopii si ponechat), společně s in-
strukcí, jakým způsobem Vám má prodávající vrátit peníze,
a pokud Vám odmítne vrátit peníze, máte mimo jiné možnost
požádat místně a věcně příslušný soud o vydání platebního roz-
kazu vůči prodávajícímu.

MOTOROVÝ OLEJ Z ESHOPU
Před nedávnem jsem objednal motorový olej v eshopu, který

jsem předem zaplatil převodem z účtu, nicméně zboží mi ne-
bylo dodáno a stále dokola se opakují odpovědi: příští týden
ve středu bude zboží vyexpedováno, ale stále nic. Uplynuly už
4 týdny. Jjak v tomto případě postupovat?

Pokud Vám prodávající motorový olej včas nedodal, je v pro-
dlení. Termín dodání záleží na smlouvě, a není-li dohodnuto
jinak, ani není-li to obvyklé, je prodávající povinen plnit bez
zbytečného odkladu. Jestliže prodávající nesplní ani v doda-
tečné přiměřené lhůtě Vámi mu poskytnuté, máte právo od
smlouvy odstoupit, a tedy na vrácení veškerých peněz zaplace-
ných v souvislosti s objednávkou. Pokud Vám prodávající ne-
dodáním zboží způsobil nějakou prokazatelnou škodu, máte
možnost se jí domáhat. Pokud byste chtěl prodávajícího vy-
trestat, můžete na něj podat u místně a věcně příslušného soudu
žalobu, ve které byste se domáhal, aby soud prodávajícímu ulo-
žil, aby splnil svoji povinnost a zboží Vám dodal. To je ovšem
bohužel běh na dlouhou trať.

Tedy pokud Vám přišlo nějaké potvrzení o objednávce, a bylo
v něm uvedeno, kdo je prodávajícím (identifikace subjektu),
zkuste na jejich adresu doporučeně do vlastních rukou s do-
dejkou poslat uvedené úkony včetně odstoupení od smlouvy, je-
jichž kopii si ponecháte. Pokud se dle poskytnutých údajů jeví,
že se může jednat o podvod, doporučil bych Vám obrátit se na
Policii ČR na některé ze služeben a podat trestní oznámení na
neznámého pachatele, vodítkem může být poskytnuté číslo ban-
kovního účtu.

JÍZDNÍ KOLO
Z důvodů opakované závady na vidlici předního kola chci

jízdní kolo vrátit prodejci před uplynutím konce záruční doby.
Kolo je používáno cca 1,5 roku. Má prodejce oprávnění při

vrácení kupní ceny částku snížit o amortizaci kola vzniklé po-
užíváním?

Pokud byla na vidlici třikrát uznána reklamace, máte právo
odstoupit od smlouvy a na to se amortizace neváže. Prodáva-
jící je oprávněn si započíst náhradu vzniklé škody v případě, že
se jedná o porušení právní povinnosti, což běžné opotřebení
nepředstavuje.

Z redakční pošty
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ INFORMUJE

Kontakty: SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info • tel.: 604 956 114



foto: Zdeňka Křivánková
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Začátkem října jsem mohl s poutníky navštívit Krakov. Toto
velké polské město bylo hodně připomínáno v loňském roce.
Máme to ve vzpomínkách také, když zde v královských kryp-
tách byl pochován jejich prezident s manželkou. Zahynuli
s mnoha dalšími v tom leteckém neštěstí.

Když jsme si to zde připomněli, pokračovali jsme do Lagi-
ewnik, což je část Krakova. Tady v roce 2002 papež Jan Pavel
II. posvětil baziliku Božího milosrdenství.
Už z dálky ční její věž jako mohutná stě-
žeň lodi. Slyšeli jsme, že na sezení zde
může být několik tisíc lidí a na stání ještě
více.

Rádi si pamatujeme slovenskou řeholní sestru, která se nám
věnovala. Skoro tichým hlasem (pomáhal jí mikrofon) přiblí-
žila smysl a význam tohoto vlastně nového poutního místa.
Lidé zde putují za Božím milosrdenstvím.

Když Kristus vyžaduje podle evangelia od svých učedníků
„dokonalost“, tak na jediném místě čteme, že to znamená být
milosrdný, „jako váš Otec je milosrdný“. Milosrdenství přibli-
žuje křesťana jako kdysi milosrdného Samaritána bližnímu,
kterého potkává, a to bez rozdílu. (Ten Samaritán pomohl jako
cizinec člověku a nedíval se, co z toho vyplyne – naopak, dal

Výjimečnou zářijovou událostí našeho kostela byl
koncert Hany a Petra Ulrychových s kapelou Javory.
Byl překrásný slunečný den. Kostel byl zaplněný do
posledního místečka, sedělo se i v uličce na židlích.O
jedinečnosti koncertu svědčí právě návštěvnost: 280
příznivců nejen z Otnic, ale i z okolí. Když Hana Ul-
rychová začala zpívat, vše utichlo. Její silný, překrásný
hlas a tóny písní se nesly celým kostelem se skvělou
akustikou. Touto cestou zdravím i neznámého pána ze
Slavkova a jeho rodinu, kteří bohužel nemilou okol-
ností více než polovinu koncertu slyšeli skrze kostelní
zdi z venku. Děkuji jim za čokoládu a doufám, že pá-
novi je již zdravotně lépe a že příští koncert Javorů, ať
už bude kdekoliv, bude pro něj a jeho rodinu pěkným
zážitkem. Poděkování patří Obecnímu a Farnímu
úřadu za organizaci. Těšíme se na další hudební vy-
stoupení v místním kostele.             Zdeňka Křivánková

v tu chvíli všechno, svůj čas, prostředky – zaplatil, což bylo
třeba i na ošetření). 

K tomu mi dovolte malé připomenutí z příběhu, události ze
života: V jedné rybářské vesničce na jednom z italských os-
trovů platil také zákon jako ve čtení evangelia (přivádějí k Je-
žíši „hříšnou ženu“). Žena, která byla přistižena při cizoložství,
byla tvrdě potrestána – shozena ze skály do moře. Jednoho dne
byl také odhalen případ manželské nevěry. Obžalované poskytli
malou chvilku, aby si mohla naposledy promluvit se svým
manželem. Ale muž nepřišel. Hledali ho, ale ve vesnici nebyl.

I když ho nenašli, přes to ji odsoudili a vy-
konali rozsudek. Druhého dne viděl starosta
odsouzenou ženu pracovat u jejího domku.
Všichni obyvatelé ustrnuli: vždyť je to ta,
kterou jsme včera shodili ze skály. A je úplně

zdravá a celá! Samozřejmě se všichni seběhli. A to už manžel
vyprávěl, že mezi skalisky, pod vodní hladinu, natáhl odolnou
síť, která sice nebyla shora vidět, ale byla pevná a pružná, takže
jeho ženu zachytila. Ovšem, co s vyneseným rozsudkem? Opa-
kovat trest smrti? Vládce ostrova rozhodl: obviněné ženě dal
malou síť, aby jí připomínala mužovu lásku a odpuštění.

Mohli bychom mít kolem sebe takovou síť svého milosrden-
ství a odpuštění. Denně jiní, i my odsuzujeme. Bůh chce za-
chránit, on neodsuzuje. Přeji nám, zkusme ho v něčem
napodobit. P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Ohlédnutí
za jednou poutí

… moje javory, javory, javory, dlouhý stín vláhu uhlídá…
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foto: Ing. Miroslav Fojtů

Tluču, tluču, otevřete, nechal jsem klobúček u děvčete…
Tuto písničku, ve které se střídá po

slokách sólo stárek a sólo starků, jsme
mohli 18. června 2011 slyšet několikrát.
Proč také ne, je to písnička pěkná, nez-
pívá se jen tak někde a navíc ji měli
stárci perfektně spolu sezpívanou.

Patnáct mladých párů stárků a stárek
v kyjovském kroji se postaralo o každo-
roční tradici Aloiských hodů. Hodové
odpoledne bylo již tradičně zahájeno
v kostele sv. Aloise modlitbou a požeh-
náním faráře pana Buchty, který svým
ochraptělým hlasem a historkou, jak
k němu přišel, pobavil hned na začátku
stárky i všechny návštěvníky kostela.

Zpívání, valčík, polka i líbivé tóny z ná-
strojů kapely Vlkošáci se nesly celou vsí.
Průvod, v čele s několika dětmi v krojích,
putoval od domu k domu. Sklepníci
a sklepnice nabízeli z koštýře víno, rodina
každé stárky bohatě pohostila nejen
stárky a muzikanty, ale každého, kdo
s průvodem k jejich domu přišel.

Za řinčení bubnů začala tradičně slav-
nostním, pilně nacvičeným nástupem
stárků, večerní hodová zábava. Letošní
hody vynikaly opravdu perfektní orga-
nizací, za kterou mluvčí otnických
stárků Pavel Čermák hlavním stárkům
Tomáši Brtníkovi a Terce Švábenské,
poděkoval.

Večer rychle utíkal. Tančilo se, zpívalo
a pilo až do noci, hody byly perfektní
a veselé a každý po svém si je jistě užil.

Zdeňka Křivánková



Jsme velmi rádi, že jak v loňském, tak i v le-
tošním roce k nám přešli úplně všichni a že
naše otnická škola dostala důvěru před velkými
školami v okolních střediskových obcích. Do-
mnívám se, že je to trošku i ocenění naší někdy
nelehké, ale krásné práce. 

Následně byli žáci seznámeni s některými
akcemi školního roku, které pro ně škola při-
pravuje: např. zahraniční zájezd do Francie pro
starší žáky, historická i pohádková filmová
představení, pro nejmenší pohádkové „Tetiny“,
lekce plavání pro žáky 2. a 3. tříd ve vyškov-
ském Aquaparku, dopravní výchovu pro žáky
4. tříd a mnoho dalších. 

Na závěr mi za vedení školy i za učitele 
přeji všem žákům úspěšný start do nového
školního roku a prvňáčkům mnoho nových 
kamarádů.

Za vedení školy i za učitele
Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jako každý školní rok, tak i letos proběhlo
v atriu budovy základní školy „Slavnostní za-
hájení nového školního roku“. Chtěl bych tímto
poděkovat starostovi obce Otnice Pavlu Proko-
povi, starostce obce Lovčičky Ing. Jaroslavě
Hrozkové, že si ve svém náročném programu
vždy najdou čas a symbolicky uvedou nové
školáky do 1. třídy. 

Po slavnostním úvodu a přivítání následoval
krátký kulturní program našich žáků. S písní
vystoupila Vendulka Turková, báseň přednesla
Terezka Doležalová s Lucií Kaloudovou

a dvojhlasně zazpívaly Melanie a Jana Slou-
povy. Poté byli na pódium pozváni noví
prvňáčci, kteří na památku obdrželi od ředitele
školy Mgr. Hynka Zavřela a třídní učitelky
Mgr. Lenky Vojáčkové kytičku, slabikář a di-
plom na připomenutí této slavnostní chvíle. 

Celkem dochází do 1. třídy 25 žáků, z toho
18 dětí z Otnic, 6 dětí z Lovčiček a 1 holčička
z Bošovic. Všechny děti doprovodili rodiče
a musím děti moc pochválit, že byly statečné,
protože tentokrát se na pódiu nikdo nebál a ne-
ukápla ani slzička. 

Řada dětí si totiž již na konci minulého škol-
ního roku školu mohla prohlédnout a to včetně
tříd, sálu, odborných učeben, školní družiny, jí-
delny, tělocvičny, školních hřišť a školní pro-
středí tak pro ně nebylo cizí. Také byli přivítání
nově příchozí žáci do 5. tříd ze spádových obcí
Bošovice a Milešovice. 

ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2011/12

horní foto: Jiří Sekanina, spodní dvě fotky – foto: Mgr. Hynek Zavřel
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VZPOMÍNÁTE, JAKÉ TO BYLO V PRVNÍ TŘÍDĚ?
Nejvýraznějším symbolem měsíce září je samozřejmě začá-

tek nového školního roku. Starší děti se mračí, jen když o ná-
stupu do školy slyší, ale ty nejmenší jsou ještě plny nadšení
a chuti objevovat nové, nepoznané věci.

Vzpomínáte si i vy na první paní učitelku, první přečtené
slovo nebo vypočítaný příklad? Radost dětí, když samy napíší
první slůvka, je nepopsatelná. A do krásné nové oranžové
školy se letos prvňáčci jistě těšili.

Jaké to je, přivítat malé žáčky ve třídě a učit je nejen pís-
menka a číslice, jsem se zeptala Mgr. Lenky Vojáčkové, uči-
telky letošního 1. ročníku.

Kolik tříd prvňáčků jste již učila?
Za svoji dosavadní praxi jsem učila v první třídě pětkrát.

Takže letošní prvňáčci jsou moji šestí.
Myslíte, že je těžší učit prvňáčky než

starší děti? Je potřeba si k nim vytvořit
bližší vztah, aby se tímto naučili mít
vztah ke škole a k učení?

Nemohu vůbec hodnotit, co je těžší.
Je úplně rozdílné učit malé a velké děti.
Ty malé jsou více tvárné, dokážou se

lépe motivovat, více nadchnout pro
práci. Ale samozřejmě je s nimi více
"mravenčí " práce. Učí se samostat-
nosti, režimu školy, učitel je musí ne-
ustále opravovat, stále dokola něco
připomínat. Vztah mezi prvňáčkem
a učitelem je velmi blízký, pokud je
i vzájemně pěkný, tak je vyhráno.

Jak probíhá první týden školy v ži-
votě? Můžete nám přiblížit jeho náplň?

První dny ve škole jsou takové až
hektické a hodiny rychle utíkají. Nej-
dříve žáky seznamujeme s budovou
školy, děti si uklízejí a rovnají školní
potřeby. Na začátku si učitel snaží děti
rozmluvit. Hodně si povídáme o prázd-
ninách, škole a kamarádech. Už se zvolna začíná i s učením -
cviky na uvolnění zápěstí, první úkoly v pracovních sešitech
a jiné.

Stává se, že prvňáčci ve škole pláčou?
Ojediněle. Mně zatím první den plakala jedna holčička, ale

velmi brzy si zvykla. Myslím, že dnešní děti nejsou tak vy-
stresované, jak se často říká. Spíše mají větší obavu jejich ro-
diče.

Vzpomínáte na nějakou úsměvnou historku s malými
žáčky?

Těch příhod je strašná spousta. Například jeden prvňáček se
mě hned druhý den ve škole asi půl hodiny po prvním zvonění
zeptal: „Už pudem dom?“ S dětmi je hodně veselo.

A naopak – máte v paměti vzpomínku na událost, kterou
byste s dětmi již nechtěla zažít? Nějakou špatnou zkušenost?

Špatnou událost jsem nezažila, snad jen nějaké zranění nebo
úraz dětí.

Jak vzpomínáte vy osobně na vaši první paní učitelku?
Změnila se výuka prvňáčků hodně?

Mojí první učitelkou byla paní Antonie Bočková, na kterou
často vzpomínám a ráda jsem se po letech stala její kolegyní
v otnické škole. Tímto bych ji s velkým potěšením pozdravila
a popřála hodně zdravíčka! 

Pokrok sice šel kupředu - změnily se učebnice, pomůcky
i technika, ale to nic nemění na tom, že se děti musí nejdříve
naučit číst, psát a počítat. Tato základní trojice je v první třídě
stále nejdůležitější.

Máte nějakou radu pro rodiče, jak odtrhnout dítě od počí-
tače a najít v nich zalíbení třeba ke knihám?

Technické vymoženosti zastavit nemůžeme. Určitě můžeme
ponechat dítě u počítače, ale jen po určitou dobu, může to být
i za odměnu. Dítko by ale s rodiči nemělo v žádném případě
smlouvat. S knihami se musí začít již v nejútlejším věku, kdy
rodiče ukazují první obrázky a čtou pohádky. Dnes raději
dětem pustí tatínek či maminka televizi nebo DVD, než aby se
jim sami věnovali. Je potřeba si s nimi více hrát a povídat, pro-
tože některé děti v současné době neumějí ani naslouchat, ne-
vydrží v klidu sedět a přemýšlet.

Doufám, že jste se rádi podívali pomyslným kukátkem do
první třídy. Děkuji paní učitelce Vojáčkové za rozhovor, přeji
mnoho úspěchů a trpělivosti. Taktéž rodičům letošních
prvňáčků, jistě ji budou potřebovat. A dětem? Hodně radosti
z prvních písmenek i čísel, za rok si Zpravodaj přečtete samy.

Nikola Valiánová

ZŠ třídní schůzky
21. listopad

Den otevřených dveří
30. listopad

foto: Jiří Sekanina



Děti školní družiny ukončily léto indiánskou šou, kdy se jako opravdoví indiáni vypravily do dědiny. Během předchozích
14 dní si vyrobily čelenky, náhrdelníky, namalovaly trička a poslední zářijový den se oblékly do kostýmů. Těšily se na poklad,
který našly v prostorách sálu školy a s indiánskou písničkou a pěkným počasím došly do cukrárny. Akce se dětem moc líbila
a už se těší na další šou - tou bude koncem října ples strašidýlek. Martina Tomašíková
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Foto: Iva Benušová

NOVÁ
TERASA

Základní škola získala o le-
tošních prázdninách renovaci
terasy u budovy školy směrem
k fotbalovému areálu. 

O toto se zasloužila přede-
vším firma Beton Brož, která
poskytla naší škole terasovou
dlažbu sponzorským darem. 

O pokládku se zase zcela
nezištně postarala firma Pros.

Oběma sponzorům velmi
děkujeme za ochotu a vstříc-
nost. 

Těšíme se na jarní měsíce,
kdy se děti budou moci učit
venku na sluníčku v krásném
prostředí.

Iva Benušová,
zástupce ředitele ZŠ

Dotace Evropské unie
Od 1. září letošního školního roku naše základní škola dostala peníze z Evropských strukturálních fondů. Jedná se o dotaci

v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Peníze jsou určeny především na zkvalitnění výuky – rozšíření
informačních technologií ve výuce, na tvorbu učebních materiálů a možnost dělit devátou třídu na matematiku a český jazyk
do skupin. V rámci předmětu Výchova k občanství a ke zdraví bude výuka rozšířena o finanční gramotnost. Učitelé také vy-
tváří pro své žáky digitální učební materiály (prezentace, elektronické testy, apod.), které jsou v současné době velmi popu-
lární.

Nové přístupy k výuce pomohou dětem lépe pochopit učivo a (snad) i kladně ovlivní jejich postoj ke škole.
Iva Benušová, zástupce ředitele ZŠ
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foto: Drahomíra Floriánová

Když se děti z loňské 4. třídy 1. září  potkaly ve školních la-
vicích s novými spolužáky z Bošovic a Milešovic, bylo hned
jasné, že si na sebe budou muset zvyknout a co nejlépe se po-
znat. Jednou z možností bylo přespání ve škole z 27. na 28.
září. Chtěly poznat nejenom sebe, ale také budovu školy
a třídní učitelky Ludmilu Vojáčkovou a Drahomíru Floriáno-
vou. Pobyt ve škole se nesl v duchu dobrodružství Harryho Po-
ttera a hledání školní tajemné komnaty.

V úterý 27. září navečer jsme se všichni sešli, ubytovali se
a rozlosovali do družstev. Pak jsme sbírali klestí na opékání
špekáčků. Po večeři se školním nádvořím rozléhal krásný zpěv
táborových písní. Když se nám nad očekávání povedl i kánon
Červená se, line záře, bylo nad
slunce jasné, že z nás bude nejenom
dobrý tým, ale že budeme i výji-
mečnými zpěváčky. A tak paní uči-
telka Benušová už ty nejlepší
obcházela a lanařila do školního pě-
veckého sboru. 

Potom nám paní učitelky
v učebně informatiky promítly film
Harry Potter a Tajemná komnata.
Byl takovým úvodem do nadcháze-
jícího společného dobrodružství.
Všem nám vrtalo hlavou, kde by se
ve školní budově mohla nějaká ta-
jemná komnata nacházet. 

A pak to všechno vypuklo. 
Každé družstvo muselo splnit pět

různých úkolů. Podle kvality plnění
nám byly  přiděleny indicie – slova,
ze kterých se dala složit věta objas-
ňující, kde tajemnou komnatu 
hledat. 

Všechny děti do ní rády chodí.
Kam? Kde je? Všechny děti? Holky

Večer s Harry Potterem aneb Vytvoříme dobrý tým
i kluci? Přemýšleli jsme a z osmi týmů, bylo pět v hádání
úspěšných. Tělocvična! 

Přesně o půlnoci jsme se vydali přes celou školu do tělo-
cvičny, abychom našli poklad, který skrývala. Nejlepší hle-
dačkou se stala Anička Nedomová. Její družstvo tedy získalo
poklad největší. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Podělili se
o bonbóny, umyli se, vyčistili zoubky a chystali se na spaní.
Po takovém dobrodružství se všem trochu hůře usínalo.

Všichni nahlas přemýšleli, co se
dalo udělat lépe, aby poklad získalo
jejich družstvo. Ale nakonec zavládl
ve škole klid. Jen pravidelné odfu-
kování prozrazovalo, že školní bu-
dova není prázdná.

Druhý den ráno paní učitelka Vo-
jáčková vařila čaj a paní učitelka
Floriánová bděla nad naším budíč-
kem, hygienou a úklidem tříd, ve
kterých jsme spali. Pak se všichni
rychle přemístili do školní ku-
chyňky a pořádně se nasnídali. Dob-
rodružství ještě nekončí. Na sále
jsme hráli hry, které měly za úkol
upevnit náš kolektiv a pak už přišel
pan školník Koša a provedl nás pro-
storami školy, kam bychom se nor-
málně nikdy nedostali. Prošli jsme
velkou část školního sklepení a pak
nakoukli i na půdu. Prostě už máme
naši školu docela dobře prozkou-
manou. 

Hodina předání dětí rodičům se
přiblížila. I když bylo ve škole

dobře, už jsme se všichni těšili domů na maminku, tatínka
i sourozence. Ale kdyby se zase příště hledala ve škole tajemná
komnata nebo něco jiného, určitě se zase rádi zúčastníme.

V. A a V. B
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LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. 
a ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.

Pro projekt Sbírej-toner.cz bylo nasbíráno již 30 000 tonerů! 
Již třetím rokem běží ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz. Projekt finančně podporuje ústavy pro mentálně

postižené v ČR i na Slovensku. V současné době sběrači nasbírali již 30 000 tonerů!
„Dle reportů partnera projektu, zpracovatelské společnosti KMP, se do dnešního dne do projektu zapojilo přes 3000 firem

i ostatních subjektů, které společně nasbíraly cca 30 000 tonerů, a tím letos přispěly na konto Sbírej-toner.cz částkou vyšší
než 300 000 korun. Protože se ale pomalu blíží konec sběrného roku, který uzavíráme 31. 10. 2011, vyzýváme všemi možnými
způsoby potencionální partnery, aby se rovněž stali sběrači a pomohli nám výslednou finanční částku pro ústavy ještě zvýšit,“
uvedla generální ředitelka pořádající společnosti OTTO Office (CZ) s.r.o Klára Noworytová.

Celostátní průzkumy ukazují, že se za rok prodá v ČR okolo 3 milionů tonerů a tiskových kazet, z nichž na skládkách končí
ročně více než 2 miliony. Odevzdáním těchto produktů k dalšímu zpracování pomáhají sběrači hned dvojnásobně. Pomohou ži-
votnímu prostředí a zároveň i mentálně postiženým. Potenciál pro projekt Sbírej-toner.cz je to obrovský.

„Máme velkou radost, že kromě stávajících mediálních partnerů Pardubického deníku, ČRO Pardubice a internetového portálu
Žena-podnikatelka.cz, se o projekt začala zajímat i další média - Česká televize a televize PRIMA, jejichž podpory si velmi vá-
žíme a doufáme, že takováto medializace probudí i další firmy ke spolupráci na projektu“, sdělila manažerka projektu Kristina
Odvodyová.

A jak vidí šance projektu jeho patronka, senátorka Miluše Horská? „Tento nápad mi od samého počátku připadá opravdu skvělý.
Pojí se v něm pomoc potřebným s pomocí životnímu prostředí. Pokusím se „zjemnit“ podmínky pro nastavení projektu a pod-
pořit jeho rozšíření. Myslím, že lidé rádi pomáhají, když znají účel. A ten je zde nastaven opravdu výjimečně.“

Pomozte i vy životnímu prostředí a mentálně postiženým a zaregistrujte Vaši firmu na www.sbirejtoner.cz či na bezplatné lince
800 130 100 nebo vyhledejte boxy umístěné ve veřejných prostorách v mnoha městech ČR.

V Otnicích sběr tonerů zajišťuje Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí. Sběrný box je umístěn za
druhými prosklenými dveřmi vlevo v budově bývalého Katolického domu, kde je pošta.

A my jen připomínáme, že LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. je jediným zařízením, pro které se tonery sbí-
rají v Jihomoravském kraji. A také, že o tomto projektu v Otnicích natáčely reportáže televize Prima a ČT1. Reportáže
se vysílaly 19. 8. 2011 na TV Prima a 29. 8. 2011 na ČT1 ve zpravodajství z regionu.

Hradišťan v Telnici
pro LILU

Začátkem letošního roku nás navštívil
starosta obce Telnice František Kroutil
a seznámil nás s plánovanou akcí 
Telnické kulturní léto a s myšlenkou vě-
novat výtěžek z koncertu skupiny Hra-
dišťan našemu domovu. Nadšeně jsme
souhlasili. 

V neděli 24. července 2011 se konal
v areálu Sokola Telnice koncert skupiny
Hradišťan. Už při vstupu dostal každý ná-
vštěvník propagační materiál LILA Do-
mova pro postižené děti Otnice.
Informační panely s fotografiemi a popi-
sem činností byly rozmístěny po celém
areálu a měli jsme i možnost na začátku
vystoupení náš domov představit. Během

koncertu umělecký ve-
doucí Hradišťanu Jiří Pa-
vlica několikrát připo-
mněl benefiční účel kon-
certu a vyzýval přítomné
ke štědrosti. Koncert byl
nádherný, atmosféra
úžasná, odcházeli jsme plní radosti. Ná-
sledující den nás ale čekala ještě větší ra-
dost a hlavně překvapení, když nám pan
starosta telefonicky oznámil, jakou
částku pro náš domov vybrali. Kasičky
totiž obsahovaly 54 500 Kč. V úterý 
26. července nám František Kroutil pe-
níze slavnostně předal. Z darovaného fi-
nančního obnosu jsme našim dětem

pořídili průlezkovou sestavu do atria,
houpačkovou sestavu pro menší děti
a plánujeme ještě ozdravný pobyt. Děku-
jeme z celého srdce za zorganizování be-
nefičního koncertu obci Telnice a všem
štědrým dárcům. Těší nás, že je tolik dob-
rých lidí ochotných pomoci.

Za LILA Domov pro postižené děti
Otnice, p.o Ludmila Pšenáková
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Pernštejn Porta Coeli Zelená hora foto: Zdeňka Křivánková

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

Sobotní výlet se zahrádkáři
Když jsem ve středu zaslechla hlášení: „Otničtí za-

hrádkáři oznamují účastníkům zájezdu, že odjezd
v sobotu 27. srpna bude v 7.10 hod od Markového“,
řekla jsem si, kam asi zahrádkáři jedou? Zavolala jsem
manželům Havelkovým a informovala se, zda-li by
ještě nebylo pro mě místo. V týdnu onemocnělo a od-
řeklo účast pár lidí, kteří byli na zájezd přihlášeni, 
a tak místo pro mě by bylo. 

A kde jsme tedy byli?
U Markového nás vyzvedla luxusním autobusem za-

hrádkářská družina, která cestovala z Lovčiček a ze
zastávky u dělnického domu. Nyní už jsme byli
všichni. Iva Benušová se ujala mikrofonu, aby nás se-
známila s celodenním programem. Byl opravdu na-
bitý. První zastávka v Předklášteří odhalila krásy
a historii cisterciáckého kláštera Porta Coeli i jeho sta-
vební chybu. 

Další na programu byla prohlídka hradu Pernštejn. Na tuto návštěvu
jsem se nejen já obzvláště těšila, protože zde jsem byla naposledy snad
se základní školou. 

O rozhledně Karasín, která se nachází nedaleko hradu Pernštejna, snad
nikdo z nás do té doby ani neslyšel, je totiž vcelku „nová“. Byla ote-
vřena v roce 2002, na ochoz do výšky 28,2 metrů jsme vystoupali po
128 schodech.

Poslední zastávkou byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, vynikající výjimečností architektury
z rukou českého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu ba-
rokní gotiky.

Ve Žďáru jsme ještě chvíli setrvali, jen jsme se posunuli o pár metrů
dále. Posledním pozastavením bylo místní rodinné zahradnictví, které
ale bohužel žádnými překrásnými kvítky nerozzářilo naše oči. Nikdo ale
zahradnictví dříve neznal, proto nemohl předpokládat, že zahradnictví
nebude žádných obdivuhodných rozměrů či kvítků. Představovali jsme
si krásu zahradnictví například v Modřicích nebo v Židlochovicích. Nic-
méně toto zklamání rozhodně nemohlo přebít pocit z krásně prožitého
dne po památkách naší české země a v neposlední řadě dobrých a pří-
jemných lidí – našich spolucestujících, kamarádů a přátel.

Velké poděkování patří manželům Havelkovým, kteří celý zájezd zor-
ganizovali, řidiči Toníkovi za bezpečnou a příjemnou cestu autobusem,
průvodkyni Ivě Benušové a Toničce Bočkové, která se starala o penízky.

Zdeňka Křivánková

ZAHRÁDKÁŘI
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RÁDCE V ZAHRÁDCE - CO DĚLAT V LISTOPADU
U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně při opadu

listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fun-
gicidním měďnatým přípravkem. Ošetříme nejen stromy a keře,
ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Ku-
prikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně
omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových
nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti nově se rozši-
řující chorobě tzv. suché skvrnitosti listů. Toto houbové one-
mocnění se během vegetace projevuje skvrnitostí a dírkovitostí

listů až jejich opadem, skvrnitostí plodů, odumíráním pupenů
a konečně pak nekrózou pletiv, především na jednoletých vý-
honech kolem odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stig-
mina carpophila) pak dovede podstatně oslabit kondici
a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních pecko-
vin. Právě na podzim, v době opadů listů, mohou vzniknout
podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy
po listových stopkách. Optimální pro tuto infekci je častý déšť
a příznivé teploty v tomto období. Stačí, když jsou teploty lehce
nad nulou (2-3 °C). Samotný postřik provádíme zásadně za su-
chého počasí, při teplotách nad 7 °C.

Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy
napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme. Pokud
jsou napadeny listovými chorobami, zarýváme je na záhony,
zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Pod-
mínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla do-
konale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např.
posečené trávy). 

V listopadu můžeme ničit i mšici krvavou, a to tak, že
k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm
uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimo-
vání. 

V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné
stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny
postižené virovou šarkou, jabloně postižené fytoplazmovou
proliferací a maliník se známkami fytoplazmové metlovitosti.
Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny, dokonce i drob-
nější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené odnože. 

Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým
fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu
s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes
zimu neklesne pod bod mrazu. 

• Listopad svým chladnějším, vlhčím počasím umožňuje na

zahrádce přesazovat ovocné stromky - např. jádroviny můžete
vysazovat až do zámrazu. Vysazujete-li maliník, seřízněte vý-
hony hned po výsadbě (na 30 cm). Tímto zásahem budete ak-
tivovat pupeny u kořenů k tomu, aby rostliny na jaře vyrašily
v nové pruty. 

• Z révových keřů se sklízejí poslední hrozny pozdních
odrůd. Půda se po sklizni u keřů kypří, keře můžete přihrnout
zemí, nebo kompostem. Všechno spadané listí shrabte
a ukliďte, neboť poskytuje zimní úkryt škůdcům a může být in-

fikováno sporami houbových chorob. Chorobami
napadené listí se likviduje ohněm, ostatní je možné
zkompostovat s dalším materiálem, bohatším na
dusík (spadané listí obsahuje dusíku velmi málo,
a proto se současně do kompostu přidává rohovina,
nebo močovina). 

• Po opadu listů na zahrádce se používá také tzv.
podzimní asanační postřik měďnatými přípravky.
Při tomto zásahu se postřikují stromy, keře a opa-
dané listí na zemi. Larvy vlnatky krvavé se na pře-
zimování stěhují ke kořenům stromů - proto
k patám stromů nasypte prachové vápno, které tyto
larvy hubí. Kontrolujte lepové pásy proti píďalkám
a v případě, že lep již přestává lepit, tak jej obnovte. 

• Ovocné stromy pohnojte kompostem mělkým
zapravením do půdy, u mělce kořenících (meruňky,
broskvoně, či jádroviny na typových podnožích)
však velmi opatrně, abyste nepoškodili kořeny.
U nově vysázených stromků a mladých rostlin na-

hrňte půdu a kompost ke kmínkům a ponechte takto do jara.
U bobulovin se osvědčilo mulčování půdy různou organickou
hmotou (odřezky dřeva, hobliny, sláma, listí). Tato hmota se
nastýlá buď přímo v surovém stavu, nebo po zkompostování,
kdy se využije uvolnění živin současně k hnojení. 

• Dosud nesklizenou mrkev urychleně skliďte, jakož i příp.
celer a kořenovou petržel, které vám ze října zůstaly ještě
v půdě. Po očištění kořenů a zbavení listů můžete tyto zeleniny
ukládat do písku ve sklepě. Černý kořen nastelte ochrannou
vrstvou (listí, nebo hnůj) do výše 20 cm. Pro zvýšení izolační
schopnosti této vrstvy nastýlaný materiál načechrejte. Po tomto

ilustrační foto

ilustrační foto
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Pěstitelé pan Brtník, pan Žbánek
z Lovčiček, pan Kubový z Bošovic a pan
Bínek ze Žatčan měli v nabídce bohatý
výběr zboží. Také zahrádkáři a ostatní
občané nabídli své výpěstky a přebytky
k prodeji. Kupující odcházeli spokojeni. 

Paní Tišerová, která několikrát navští-
vila jarmark, odměnila zahrádkáře za
vytrvalou práci při organizaci trhů.

Zelená i červená se
okurek či rajčátko, 
vždycky to dá hodně práce,
než vykvete poupátko.

Přijďte se k nám podívat
do farmářské tržnice, 
každý se tam chlubí rád,
co mu rostlo nejvíce.

Co nám chybí ve spíži
určitě tam seženem,
než se zima přiblíží
s mrazíky a se sněhem.

Dobrý jarmark – zahrádkářské trhy se osvědčily

opatření můžete sklízet podle potřeby i v zimě. Před silnými
mrazy založte ze zahrádky do sklepa čínské zelí. Uvolněné zá-
hony po sklizni vyčistěte od rostlinných zbytků a plevelů a hlu-
boko zryjte. Podle možností rozvezte na zryté záhony kompost. 

• Na zahrádce vám zůstávají v zemi zimní odrůdy růžičkové
kapusty, kadeřávek, salát, česnek. Hrozí-li holomrazy, je dobré
tyto rostliny chránit listím, chvojím, nebo slamnatým hnojem.
Ke konci měsíce založte v pařeništi, nebo ve sklepě pór a na
rychlení si připravte rebarboru. Rostlinu rebarbory po vyrytí
z půdy i s balem (když již jí odumřou listy) uskladněte pře-
chodně na chladném místě (stodola apod.). Kořeny chraňte
proti vyschnutí, případný mráz pouze stimuluje rašení rostliny.
Tu přenášejte do sklepa až tehdy, kdy ji budete chtít rychlit. 

• Listopadové počasí obvykle umožňuje dosázet keře růží,
ale i některé cibuloviny, které nejsou příliš náročné na délku,
potřebnou k zakořenění - cibulovité kosatce, snědek, či mo-
dřence. Všechny keře růží nahrňte zeminou s kompostem
(aspoň 20 cm nad místo očkování), bujné výhony seřízněte
před nahrnutím asi o 1/3. Stromkům růží se po opatrném ohnutí
k zemi upevňují korunky, po svázání se zakrývají chvojím, lis-
tím či slámou a kopčí zeminou. Nelze-li kmínek ohnout, obalte

pečlivě celou korunku i s místem očkování silným papírem
a dobře zavažte. Chvojím, nebo podobným materiálem zakryjte
na zimu rovněž choulostivější rostliny na skalce a dvouletky,
které by měly příští rok kvést. Stonky trvalek ořežte a ořezané
zbytky se semeny ze zahrádky odstraňte. Jestliže nemrzne, tak
stálezelené dřeviny a jehličnany na zimu důkladně zalijte. Živé
ploty jehličnanů máte možnost ještě tento měsíc tvarovat, kon-
cem měsíce se můžete pustit do prořezávání okrasných dřevin.
K tomu, aby byla co nejlépe využita zimní vláha okrasnými
dřevinami, proveďte obrytí. U listnatých keřů se toto kypření
provádí po opadu listí, které kypřením mělce zapravíte do po-
vrchové vrstvy půdy. Také k rododendronům a azalkám při-
hrňte listí, nebo listí s rašelinou. Některé okrasné dřeviny jsou
zvlášť citlivé na holomrazy (tamaryšky, komule, ibišky) a proto
doporučujeme tyto rostliny chránit nakrytím asi 20 cm vrstvy
listí na zemi v místě, kde je možné předpokládat kořeny. Mimo
namulčování slámou u plaménku můžete nadzemní část
rostliny do výše 1,5 m obalit proti účinku východních větrů.
Provádí se to zvláště u velkokvětých typů, aby rostliny ne-
zmrzly až k zemi. 

• Mečíkové hlízy před uskladněním očistěte v době, kdy lze
starou hlízu snadno oddělit od lůžka nové hlízy (odstraňte
zbytky stonku, usušte) a přeneste do místnosti, kde budou pře-
zimovat. Vhodné je i před uskladněním hlízy suchou cestou
(zaprášením) namořit. Přezimujte je nejlépe na plochých lís-
kách (nejvíce 2 vrstvy na sobě pro snadnou kontrolu) v pod-
mínkách sucha a dobrého větrání za teplot 5-10oC. 

• Hlíznaté a cibulnaté květiny, které vám zůstávají v půdě
přes zimu, nakryjte 6 cm vrstvou kompostu. Trávník, na kterém
vám zvlášť záleží, můžete na zimu pokrýt vrstvou kompostové
zeminy (cca 5 cm) proti vymrzání. Vodní rostliny (lekníny
apod.) přeneste na místo jejich přezimování (např. sklep s te-
plotou do +5oC). Všechny vodní nádrže vypusťte a naplňte lis-
tím, kádě po vylití vody naplňte rašelinou. Koncem měsíce
ošetřete rovněž vodovod na zahrádce (vyprázdnění, obalení tru-
bek vystupujících z půdy vrstvou slámy, obalení kohoutků).

ilustrační foto
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Kynologický den
MS Hubert 
poprvé v Otnicích

Dne 13. srpna 2011 uspořádalo myslivecké
sdružení HUBERT Otnice již šestý ročník ky-
nologického dne, a to po pěti předchozích roč-
nících pořádaných v Lovčičkách, poprvé
v malebném prostředí nového rybníka Pod Po-
ltňou  v Otnicích. Cílem kynologického dne bylo
prověřit pracovní schopnosti lovecky upotřebi-
telných psů a jejich vůdců před nadcházející lo-
veckou sezónou a představit široké veřejnosti
jednu z činností místního mysliveckého sdružení
zaměřenou na práci se psy, kteří jsou nepostra-
datelným pomocníkem každého myslivce. 

Na zdárném průběhu celé akce se podíleli
nejen myslivci, ale i místní rybáři, kteří zajistili
potřebné zázemí včetně posezení a občerstvení
pro veřejnost a všechny přátele myslivosti 
a kynologie.

Přes ranní nepřízeň počasí se nakonec celá
akce vydařila, což potvrdila hojná účast veřej-
nosti, která odměňovala výkony psů bouřlivým
potleskem. Ukončení se protáhlo do pozdních
večerních hodin, kdy následovala volná zábava
doplněná tradičním srnčím gulášem. Všichni
soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami
a pozváni na další ročník této tradiční akce.

Závěrem patří poděkování všem členům mys-
liveckého sdružení Hubert a místní rybářské or-
ganizaci, kteří se podíleli na zdárném průběhu
celé akce a v neposlední řadě generálnímu
sponzorovi firmě JUKO petfood z Vážan nad
Litavou, zastoupené spolumajitelkou Romanou
Kosinovou, která zajistila hodnotné ceny pro
všechny soutěžící, včetně hraček pro naše nej-
menší příznivce.

Lovu zdar! Jiří Maršala

foto: Jiří Maršala
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Tradiční střelecký den MS Hubert Otnice
Dne 3. září 2011 uspořádalo MS Hubert Ot-

nice tradiční každoroční střelecký den, jehož
cílem je prověřit střelecké schopnosti všech
členů sdružení. 

Letošní ročník se uskutečnil na střelnici v Ho-
lubicích a zúčastnilo se ho 22 soutěžících členů
a 3 hosté. 

Soutěžilo se v disciplíně „lovecké kolo“ s 20
terči (asfaltový holub) a na závěr proběhl vyřa-
zovací závod „půl“ žertovně nazývaný „sranda-
mač“, který je pořádán pro pobavení všech
přítomných a zároveň prokáže střelecké doved-
nosti v extrémních podmínkách. Součástí stře-
leckého dne byl i doprovodný program např.
střelba v trapu a  dalších disciplinách a v nepo-
slední řadě i kvalitní občerstvení. 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení
a všichni přítomní byli odměněni hodnotnými
cenami. 

V kategorii „lovecké kolo“ bylo vyhodnoceno
toto pořadí: 1. místo Matoušek Petr nástřelem
19 terčů, 2. místo Navrátil Petr nástřelem 16
terčů, 3. místo Maršala Jiří nástřelem 16 terčů.
V závěrečném vyřazovacím závodě se na
prvním místě umístil Navrátil Petr.

Poděkování za zdařilý průběh střeleckého dne
patří všem přítomným, pořadatelům MS Holu-
bice a v neposlední řadě sponzorům Lovecké
potřeby Kotík a Vrána s.r.o za hodnotné ceny.

Lovu zdar! Jiří Maršala

foto: Jiří Maršala
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Prázdniny, neprázdiny – pracující do zaměst-
nání bohužel musí. Ale kdo pohlídá děti, když
babička s dědečkem nemohou, nebo bydlí da-
leko? Tato starost rodičům letos v létě odpadla.
Občanské sdružení Otnický SAD uspořádalo
pro děti od 3 do 8 let PRÁZDNINOVOU
ŠKOLKU. Týden v červenci a týden v srpnu.

Malí školáčci se scházeli již od časných ran-
ních hodin v prostorách Sadu nad poštou. Do
prvního týdne se jich nahlásilo 6 a pod dozo-
rem Mgr. Hany Veselé si ihned mohli začít hrát.
Poté následovala malá svačinka. Další náplň
dne tvořilo kreslení, modelování, stříhání –
zkrátka dopolední dílnička. Pokud počasí
přálo, vyrážely děti před obědem na hřiště či
procházku do přírody. Při nepřízni počasí se
vydováděly ve školní tělocvičně. Venku je
hraní her přece jen lepší. Po skotačení na vzdu-
chu se děti rády vracely do Sadu. Čekal tu na
ně totiž obídek z restaurace „U Paseků“
v Újezdě u Brna. 

Po naplnění žaludků samozřejmě přišel na
řadu zasloužený odpočinek. Děti si přinesly
z domu karimatku i svůj oblíbený polštářek,
zabořily do něj hlavu a vyslechly si pohádku.
Občanské sdružení SAD totiž s chutí podpo-
ruje projekt „Čteme dětem 20 minut denně“.
My jsme někdy četli i déle. Jenže jak všichni
víme, dítě je neposedné jako pytel blech, takže

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA v Sadu

se všichni po hodině klidu aktivně pro-
bouzeli k životu.

Druhý týden vedla dozor nad osmi
dětmi v prázdninové školce Dana Seka-
ninová. Program dne probíhal stejně,
ale čekalo nás hezké zpestření.  V úterý
jsme se vydali na malou exkurzi. Nej-
prve děti skotačily v novém parku
u Agry, z něj jsme rovnou zamířili do
říše exotického ptactva, které chová Mi-
roslav Tichý. Všichni se pokochali ba-
revnými papoušky, ale někteří byli
nadšeni i ze slepic s kohoutem, králíčků
či štěňátka. Tímto děkujeme Andě
Tiché, že nás ptačím královstvím pro-
vedla. Středa patřila cestě za pokladem,
během které děti úspěšně splnily
všechny úkoly.

Doufáme, že si školkáčci odnesli ne-
jenom vyrobené a namalované výtvory,
ale i spoustu zážitků. A příští rok v letní
školce AHOJ! Nikola Valiánová

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí 
moc děkuje:

• Zastupitelstvu obce Otnice za nová okna a za zprovoznění dalšího
sociálního zařízení pro prázdninovou školu.

• Lence Sloupové, Marcele Nepomucké a Dagmar Rábové za ge-
nerální úklid (zahrnující mytí oken, třídění a dezinfekci hraček)
po výměně oken v otnickém Sadu. Děti do prázdninové školy tak
nastoupily do čistého.

• Martinu Procházkovi za darovanou skříň pro výtvarné potřeby.

• Sylvě Navrátilové, Jitce Kosíkové a Dagmar Procházkové za 
vedení dopoledního provozu pro maminky a nejmenší děti.

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Stále vybíráme
víčka od PET
lahví i tonery.

foto: Nikola Valiánová
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OTNICKÁ
OLYMPIÁDA

Na konci prázdnin se opět sešly maminky z Občanského
sdružení Otnický SAD, aby uspořádaly pro otnické děti pěkné
zakončení  prázdnin. Chtěly jsme navázat na loňskou úspěš-
nou „Pohádkovou cestu“. Nakonec vše dopadlo jinak.

V sobotu 10. září 2011 proběhla akce pod názvem  „Otnická
OLYMPIÁDA“. I naše děti se aktivně zapojovaly do dění.
Samy si vymyslely olympijský běh s ohněm. Ještě se vyrobila
olympijská vlajka a první Otnická olympiáda mohla začít. 

Olympiáda se konala u nového rybníka, počasí nám opravdu
přálo, bylo krásně teplo a slunečno. Po přípravě stanovišť jsme
se my maminky zabalily do bílých prostěradel, na hlavu daly
zelenou ratolest  a  jako správné bohyně jsme se ozdobily. 

Olympiádu zahájily děti během, zapálením olympijského
ohně a vyvěšením olympijské vlajky. Po přečtení starého per-
gamenu bohyně popřály všem sportovcům hodně sportovních
úspěchů. Na celkem 10 stanovištích plnily děti nejrůznější
sportovní disciplíny - skákání v pytli, házení kroužky na cíl,
střílení míčky na terč, srážení plechovek, prolézání tunelu, pro-
cházení slalomem a další. Většina stanovišť měla náročnější va-
riantu pro starší děti a lehčí pro ty nejmenší sportovce.

Na startu děti dostaly kartičku, do ní na každém stanovišti
pak známku, jak byly úspěšné při plnění sportovní disciplíny.
Děti se snažily a měly radost při získání té nejlepší známky.

V cíli po absolvování všech stanovišť dostaly pamětní list se
svým jménem, zlatou medaili vyrobenou z fidorky, fruka a pár
sladkostí, které na tuto akci věnoval Otnický SAD. Na závěr
jsme si všichni opekli špekáčky. 

Celkem se zúčastnilo 59 velmi nadaných dětí. Věříme, že
příští rok se opět sejdeme ještě ve větším počtu pro radost nás
i našich dětí. Lída Srbová

Ve dnech 22.- 24. září 2011 jsme zorganizovaly burzu podzimního a zimního dětského oblečení. Byl to již 4. ročník. Velmi
nás těší stupňující se zájem a vzrůstající počet prodávajících i kupujících. První burza byla 18. října 2008 a přišlo 25 prodáva-

jících a 42 nakupujících. Od té doby organizujeme každý rok dvě burzy - jarní a podzimní. Z prodeje je
vždy 5 % věnováno Občanskému sdružení Otnický
SAD, které burzy zajišťuje.Za peníze získané na bur-

zách jsme nakoupily do Centra volného času například stolní hry, dětské hu-
dební nástroje, pamlsky na drobné soutěže, které se konají během celého roku
a výtvarné potřeby na dětské dílničky. Letos bylo prodávajících 61 a naku-
pujících 135. Prodalo se oblečení, obuv, hračky, potřeby pro kojence, výbavy
pro zimní sporty v celkové hodnotě mírně přesahující čtyřicet tisíc korun.
Těší nás vzrůstající zájem o prodej i nákup. Prostory Otnického sadu však
zvětšit nelze, a tak jsme vzhledem k velkému počtu nabízených oděvů a věcí
přijaly organizační opatření zabezpečující přehled a kontrolu nad svěřeným
majetkem: pečlivé značení jednotlivých kusů samolepkami s cenou a číslem
prodávajícího, důsledné vyplňování seznamu věcí, prodej pod dohledem
a v omezeném počtu kupujících v místnosti. Čekání v zástupu na vstup na burzu i u konečného placení se tak bohužel nedalo
vyhnout. Děkujeme všem kupujícím za pochopení a prodávajícím za trpělivost při označování věcí a psaní formulářů. Děkuji
realizačnímu týmu a všem, kteří nám s organizací burzy pomáhají. Za pořádající maminky Marta Rosendorfová

BURZA

foto: Lenka Sloupová

foto: Marcela Nepomucká a Lenka Kosíková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Dne 10. října byla zahájena činnost atletické přípravky při

ZŠ Otnice pod patronátem klubu VSK Univerzita Brno. 
Atletická přípravka probíhá dvakrát týdně, a to v pondělí a ve

středu vždy od 15 do 17 hod. a je rozdělena do dvou věkových
kategorií. V první skupině, časově od 15 do 15:45 hod., jsou za-
řazeny děti od 5 do 7 let. Druhá kategorie, časově od 16 do 

17 hod., je pro děti od 8 do 11 let. Nezaměřujeme se jen na at-
letickou přípravu, ale i na všestranný rozvoj pohybových
schopností a dovedností. 

Kapacita této přípravky pro starší žáky nebyla naplněna,
proto pokud by rodiče měli zájem, aby jejich dítě vyplnilo
plnohodnotně svůj volný čas, je možno se ještě přihlásit na te-
lefonním čísle: 776 687 906. 

Těšíme se na další nové děti. Trenérka Andrea 

ATLETICKÁ  PŘÍPRAVKA

Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma. Pro ostatní je stanovena částka 20 Kč za hodinu.

ROZVRH TĚLOCVIČNY

15,00 – 16,00 16,00 – 16,30 16,30- 17,00 17,00 – 17,30 17,30 – 18,00 18,00 – 19,00 19,00 – 20,00 20,00 – 21,00 21,00 – 22,00

STOLNÍ CVIČENÍ VOLEJBAL VOLEJBAL
PONDĚLÍ ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA VOLNO VOLNO TENIS ŽENY ŽENY ŽENY

p. Bubla pí. Holubová pí. Matoušková pí. Matoušková

FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL 
ÚTERÝ VOLNO PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA FOTBAL FOTBAL VOLNO VOLNO

p. Boudný p. Boudný p. Boudný p. Boudný p. Kašpařík p. Kašpařík

VOLEJBAL VOLEJBAL
STŘEDA ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS MUŽI MUŽI

blonďáci blonďáci p. Šebeček p. Šebeček p. Pšenák p. Pšenák

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

p. Boudný p. Boudný p. Boudný p. Boudný p. Bubla p. Bubla pí. Kurdíková

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

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

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

9,00 – 15,00
NEDĚLE STOLNÍ TENIS VOLNO VOLNO VOLNO FLORBAL FLORBAL AEROBIC VOLNO VOLNO

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

foto: Pavel Muric
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foto: archiv Hany Sloupové

V minulém čísle Otnického zpravodaje vyšel
velmi pěkný článek o práci pana Vladislava
Pšenáka u otnické fotbalové přípravky. Podě-
kování za jeho několikaleté snažení vychovat
z chlapců fotbalisty (schopné reprezentovat
nejen naši obec v kopané) doplním o fakt, že
fotbalovou přípravkou prošlo nespočet chlapců,
ale i několik dívek. A proto bych i já, členka re-
prezentačního A - týmu žen České republiky
a družstva AC Sparty Praha, ráda poděkovala
trenérovi s největším srdíčkem na světě. My,
ženy, to máme v mužském sportu těžké.
V době, kdy už jsem vzhledem k věku nemohla
nastupovat za přípravku (v kádru žáků pro mě
nebylo místo), odstartovala moje fotbalová 
kariéra.

Pan Pšenák náhodou objevil provoligový žen-
ský tým Lokomotiva Brno Horní Heršpice a odvezl mě na
první trénink. Dvakrát týdně jsem dojížděla do Brna trénovat.
Nejdříve s rodiči, později i s rodiči další otnické odchovankyně
Karolíny Menouškové nebo sama. Za největší úspěch této doby
považuji první titul mistryň republiky mladších žákyň v histo-
rii klubu. V kategorii starších žákyň se nám podařilo vybojovat
nejlépe druhou příčku v republikovém mistrovství a odvézt si
cenné prvenství z mezinárodního turnaje v Dánsku.

Po několika zápasech v juniorce 1. FC Brna mi přišla první
pozvánka do reprezentačního družstva U-17. Podařilo se mi
prosadit i v brněnském A-týmu a posbírat několik startů v re-
prezentačních celcích U-17 a U-19. Když mi v prosinci roku
2008 volal skaut Sparty Praha s nabídkou přestupu do klubu,
nebylo o čem přemýšlet. Vždyť kdo by nechtěl nastupovat po
boku nejlepších hráček, pod vedením nejlepších trenérů,

v dresu nejlepšího klubu v dějinách České republiky? Ve Spartě
si nikdo nedovolí ani vyslovit něco jako slovo porážka či ne-
úspěch. I proto každým rokem hrajeme Women´s Champions
league - nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. V osmi fi-
nálových kláních jsme měřily síly například s londýnským Ar-
senalem nebo švédským Lingöpingem.

Největší odměnou za tvrdou práci a zároveň dárkem k osm-
náctým narozeninám byla první nominace do reprezentačního
A- týmu k zápasu kvalifikace na EURO proti Belgii. Nejsil-
nějším zážitkem v reprezentačním dresu byla moje premiéra
v základní jedenáctce v bojích o světový šampionát proti jed-
nomu z nejlepších celků světa - Švédkám. Dnes mám na kontě
29 startů za národní tým, 3 tituly mistryně republiky v nejvyšší
soutěži, 3 vítězství v českém poháru, několik návštěv zajíma-
vých a exotických zemí a hlavně plno nezapomenutelných zá-
žitků. Je velmi obtížné věnovat se při vrcholovém sportovním
vytížení studiu, ale jsme pouze poloprofesionálky a vzdělání
je nezbytné. V tomto školním roce mě čeká maturitní zkouška
a mým dalším nefotbalovým cílem je přijetí na Právnickou fa-
kultu UK.

Žiju si svůj sen a za to hodně vděčím i svému prvnímu tre-
nérovi Laďovi Pšenákovi. Díky! Hanka Sloupová

Z otnické přípravky
do reprezentace
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5. listopad 2011   divadelní představení

VE STÁTNÍM ZÁJMU
V dělnickém domě v 19 hod. • Vstupné 60 Kč.

Pořádá Obecní úřad Otnice

16. listopad 2011

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
pořádá Otnický SAD

19. listopad 2011 

UKÁZKY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
v dělnickém domě s tradiční zabijačkou vyhlášených odbor-
níků. • V 10 hodin proběhne křest knihy Drahomíry Tišerové 
O ZVÍŘÁTKÁCH. Pořádají otničtí zahrádkáři.

4. prosinec 2011 

VÁNOČNÍ KONCERT MISTŘÍŇANKY
v 15 hod v dělnickém domě.            Pořádá Obecní úřad Otnice.

10. prosinec 2011

Andělská
ŠOU

pořádá Otnický SAD

Harmonogram centra volného
času Otnický SAD

ÚT   8.30 – 11.30 MIMIKLUB

ST 9.30 – 11.30 MINIŠKOLKA

ČT 14.30 – 16.30 ANGLIČTINA
S COOKIEM

9. listopad 2011 20.00 hod

MUŽI V NADĚJI
Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může
být nevěra základem šťastného manželství. Šarmantní bon-
viván Rudolf (Bolek Polívka) je o tom přesvědčen: „Ženská
má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby
si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!” Ru-
dolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní
praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého še-
desátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří Macháček), který
pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebez-
pečně se jeho žena Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit.
Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne
Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírají-
cího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné
štěstí jeho jediné dcery…

KINO OTNICE

Pozvánky



NAŠE DĚTI

Otnická olympiáda

Večer s Harry Potterem První školní den v 1. třídě

1. místo v rybářských závodech vyhrál Adam Procházka

Letní školka v Otnickém Sadu



Výlet zahrádkářů do Buchlovic, rok 1999.

Výlet zahrádkářů po Žďársku, rok 2011.
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