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Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty...

…a dnes.

ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH



ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ

MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ DRUŽINY



Průvody v maskách nejsou jen u nás.
Masopust se slaví po celé Evropě. Velko-

lepé oslavy mají však tradici především v románských zemích.  Latinské  carnevale
znamená v překladu totéž, co masopust: carne-maso, vale-sbohem.  Na rozdíl od mi-
nulosti, kdy šlo o záležitost pouze dospělých, účastní se dnes maškarních zábav zej-
ména děti.  Pro ně se pořádají karnevaly.

V Otnicích si užíváme rej rozličných kostýmů po celý rok: Tři králové začínají, po-
kračuje maškarní ples pro děti-letos Pyžamový bál, následuje karneval ve školní dru-
žině, pak ostatky, letní pohádkové cesty pro děti až po prosincovou andělskou šou
včetně Mikuláše.  Jarní číslo Otnického zpravodaje je důkazem toho, že nejen děti
malé, velké, ale i dospělí, zkrátka všichni si nějaký kostým, převlek, masku rádi ob-
lékneme. A nezáleží na tom, jestli pro radost, potěšení či pobavení těch druhých,
anebo sebe sama. Dagmar Kovaříková

Velké ucho aneb Vyslechly jsme v ulicích
… mohl by se někdo ujmout vyčištění břehů nyní průzračného otnického potoka…

… chybou, byť starostlivých hospodářů, i nadále zůstává přehlížení výhrad občanů
k umístění významných staveb pro obec i občana…

„Pole jakkoli úrodné bez obdělávání úrodu nepřináší.“   Cicero
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V minulém čísle Otnického zpravodaje, v rubrice „Starostovy starosti“, byly zve-
řejněny informace o otevření nové čističky, sběrného dvora a zrekonstruování ha-
sičky, o investicích a provozovatelích těchto nových objektů. Tyto budovy byly
slavnostně otevřeny za přítomnosti zastupitelů, ředitelů různých institucí, politiků,
ale i řadových občanů a také dětí, které byly nastrojeny v otnických krojích. Věřte
tomu, že se moc nezahřály - na kroj bylo docela chladno. Po přestřižení pásek se
všichni účastníci přesunuli do základní školy, kde bylo připraveno občerstvení
a hlavně kulturní program. Fotografie z tohoto vystoupení byly otisknuty, ale o kul-
turním pásmu nic. Program zahájily děti naší základní školy: Melánie Sloupová písní
Voda, voděnka, Natálka Smetanová a Vendulka Turková písní Lítala si laštověnka.
Po zpěvu následoval na jevišti pohyb, o který se postaraly mažoretky z Těšan pod ve-
dením otnické rodačky Dagmar Kubíčkové (Lorencové). Mezi nimi byly i otnické
děti - Adéla Klvačová, Simona Šebečková a Petra Kašpaříková. Krátké vystoupení
pokračovalo čtyřmi lidovými písněmi v podání Josefky Doležalové, Hanky Veselé,
Milušky Prosové, Lenky Vojáčkové, Mirky Bočkové, Dany Skalákové, Hany Třeti-
nové, Dany Turkové, Olgy Skulínkové, Dany Matyášové, Drahy Florianové, Kate-
řiny Korcové, Ivy Benušové. Tři písně odezněly se svým originálním textem a čtvrtá
byla připravena k slavnostnímu tématu na nápěv písně Čerešničky, čerešničky:

My vás tady všechny pěkně vítáme a poslední písničku zazpíváme, 
o tom, co je u nás nového, hezkého a také užitečného.
Pavel Prokop šikovný je starosta, zvelebení naší obce vždy chystá,
s místostarostem domlouvají, různé akce občanům připravují.
Velké projekty se tady rozjely, až zastupitele hlavy bolely,
peníze se jen kutálely, náklaďáky přes vesnici jezdily.
Za peníze z Unie je čistička, v potoce bude plavat i rybička,
pokud nebudou havárie, které spláchnou potřebné bakterie.
I hasiči mají radost velikou, vylepšenou opravenou hasičkou,
velké auto mají kam schovat a přes zimu nebude korodovat.
Odpadky jsou všude velkým problémem, vyřešilo se to dobrým nápadem,
sběrný dvůr u nás postavili a čistotu obce tím zajistili.
Aj ta naše dědinečka je pěkná, hasička a čistička je tu nová 
a sběrný dvůr taky tu máme, třeba soutěž Obec roku vyhráme.
Ještě jednou srdečně vás vítáme, závěrečnou sloku písně zpíváme,
všichni víte, co je nového a my starostovi předáme slovo.
Každé vystoupení si užívá především divák, posluchač. Ten, kdo umí něco víc a je

ochoten vystoupit, obětuje volný čas, obětuje roli diváka – posluchače. Je moc dobře,
že takoví jsou mezi námi, a přestože nejsou profesionální umělci, byť s trémou, ale
s profesionálním přístupem v naší obci vystupují. Zaslouží si slova chvály a díků,
nejen za odvahu, ale i za chuť, čas zkoušet, ale především za vystoupení, které se lí-
bilo a mělo kladný ohlas. Lenka Kurdíková

Kostýmy Otnickým sluší
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Foto: Zdeňka Křivánková

Jak už je to u nás v obci tradicí, tak i v loňském roce 4. prosince 2011 uspořádalo zastu-
pitelstvo obce Otnice vánoční koncert. Druhou neděli adventní nás doprovázela celým od-

polednem vyhlášená dechová kapela Mistříňanka pod vedením kapelníka Františka Pavluše. Po úvodním přivítání a představení
dechovky spustili hudební mistři a zpěvačky nádherný poslechový koncert, který rozdělili na sérii dechovek. Další část proběhla
v tónu vánočních písní. Kdo tomu slovem mluveným dal korunu, byla lidová vypravěčka z Mistříňanky, která opravdu rozesmála
celý sál. Myslím si i já, že Mistříňanka u nás byla spokojená, protože hraní před plným sálem posluchačů jak z řad domácích ob-
čanů, tak i přespolních, určitě potěší, a jejich výkon byl oceněn velkým nekonečným potleskem. 

Co dodat na závěr? Nedělní odpoledne uběhlo jako voda a závěrečná slova poděkování a přání k Vánocům přednesl starosta obce.
Zklamaný může být jen ten, kdo se tohoto koncertu nezúčastnil. Budeme se těšit na letošní koncert, věříme, že nám Jarda Volf
opět doporučí nějakou výbornou dechovku. Za Mistříňanku mu velmi děkujeme. Poděkování patří také Dagmar Holubové za vý-
robu svícnů a Dagmar Stejskalové za krásně připravený sál. Pavel Muric

Dělnický dům patřil andělům
10. prosince 2011 pořádalo Občanské sdružení Otnický

SAD – spolek aktivních dětí ve spolupráci s Výborem pro mlá-
dež, tělovýchovu a rodinu při zastupitelstvu obce Otnice tra-
diční Andělskou šou.

Sobotní odpoledne patřilo bílým hávům a hábitům, křídlům
všech velikostí a tvarů. Nechyběly zlatavé i stříbrné odstíny ka-
deří, bylo možno zahlédnout i svatozáře. Andělé a andílci si
zatančili i zaskotačili. Nechyběly dovádivé soutěže včetně kou-
lované, které do scénáře andělského odpoledne a večera při-
pravila moderátorka – „anděl“ Dana Sekaninová. V sále jí
pomáhaly andělské asistentky Lucie Kaloudová a Tereza Do-
ležalová. Vydechnout mohly jen při tanečním vystoupení sku-
piny Jamell z Újezda u Brna, kdy otnická děvčata předvedla
břišní tance pod vedením Petry Mifkové.

V závěru večera všechny děti pozdravil Mikuláš se svým věr-
ným andělem a obdaroval je veselým pestrobarevným prostí-
ráním. Čokoládové zlaté mince z nebe přítomné děti sbíraly 
a získávaly za účast v soutěžích, za barevné obrázky a za vy-
malovávání andílků. Účast téměř stovky dětí, z nichž více než
polovina přilétla v andělských kostýmech, opět potěšila.

Poděkování náleží pořadatelskému kolektivu: Daně Sekani-
nové, Lence Sloupové, Drahomíře Vyvadilové, Jarmile Krau-
sové, Michalu Krausovi, Leoně a Luďkovi Levákovým, Nikole
Valiánové, Anetě Bublové, Lucii Kaloudové, Tereze Doleža-
lové. Děkujeme též Jiřímu Klvačovi, který všem dětem věno-
val pomerančová fruka.

Na příští andělské šou, kam je čertům vstup zakázán, na 
shledanou. Dagmar Kovaříková

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM ČASEM
Vánoční koncert
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Foto: Zdeňka Křivánková

Setkání u vánočního stromu v Otnicích
17. prosince 2011 v 16.30 se konalo první Setkání občanů Otnic u vánočního stromu před radnicí.
Předvánoční čas je už tradičně obdobím, kdy se lidé rádi setkávají a navštěvují. V posledních letech se stalo téměř samozřej-

mostí, že skoro ve všech městech a obcích probíhá rozsvěcování vánočního stromu, kam přicházejí lidé zazpívat si nebo jen po-
slechnout koledy a vánočně laděné písničky.  Naše obec žije poměrně bohatým kulturním životem, ale tento hezký obyčej nám
mnohým chyběl, což bylo patrné na velké účasti občanů na prvním ročníku Setkání u vánočního stromu. Toto setkání proběhlo
v pohodové atmosféře. Hezká slova na úvod pronesl starosta obce Pavel Prokop. Koledy zazpívaly děti základní školy pod vede-
ním Ivy Benušové. K dětem se přidal rodící se ženský pěvecký sbor Lenky Kurdíkové a Otničtí blonďáci, jak si s lehkou nadsáz-
kou říkají muži zralého věku, jimž s přibývajícími léty též přibývá světlých vlasů, ale rozhodně neubývá elánu a chuti si s radostí
zazpívat. 

Velmi příjemné bylo zahřátí u ohně, především teplými nápoji, jako byl vánoční punč, svařené víno a grog, vhod přišla i zabi-
jačková polévka či jiné speciality. Zajímavý byl i nápad s živými zvířaty, z čehož měly velkou radost menší děti. 

Velké poděkování patří všem těm, kteří se na přípravě této akce podíleli, protože bez jejichž nápadů a úsilí by se Setkání u vá-
nočního stromu nemohlo uskutečnit.

Pro spoustu lidí jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky v roce. Mají pro každého jiné, osobité kouzlo. Jaképak by to byly Vánoce
bez nazdobeného stromečku, dárků, vánočního cukroví, kapra a koled? Období Vánoc předchází období příprav a těšení se – čas
adventní. Myslím si, že by mnohým bylo příjemné, kdybychom se na začátku adventu opět sešli na Setkání u vánočního stromu,
s jeho slavnostním rozsvícením a dokázali si společně vychutnat ten krásný předvánoční čas. Naďa Fojtů
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Vánoční koncert
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově

u Brna má v Základní škole v Otnicích pobočku – hudební
obor. Hru na klavír a klávesy vyučuje Lenka Kurdíková.

Její malí i velcí svěřenci tradičně zpříjemňují adventní čas
vánočním vystoupením v sále místní školy. Středeční odpo-
ledne 14. prosince 2011 tak zazněly skladby Johanna Sebas-
tiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, vánoční koledy Štěstí,
zdraví, pokoj svatý, Slyšte, slyšte pastuškové, Chtíc, aby spal
a další. 

Obdivuhodné byly výkony všech: začínajících v přípravce,
mírně pokročilých i sklady zahrané v duetu, triu či čtyřručně
v doprovodu Lenky Kurdíkové.

Sváteční atmosféru koncertu žáků hudebního oboru doplňo-
vala vánoční výzdoba dětí otnické školy.

Kdo si v předvánočním shonu udělal na koncert čas, strávil
příjemné chvíle u krásných tónů klasické hudby.

Dagmar Kovaříková, foto Ing. Bohumil Hofr

My Tři králové jdeme k vám…
Již se stalo tradicí, že v období od 2. do 10. ledna se nejen v Otnicích, ale v celé republice koná Tříkrálová sbírka.  Také letos

jsme 7. ledna vyšli do ulic s nadějí, že díky darům občanů pomůžeme lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. Byl krásný
zimní den. Na nebi svítilo slunce a teplota nám místy připadala, jako by již nastávalo jaro. A tak plni očekávání jsme se na faře
oblékli do kostýmů, někteří z nás se zmalovali k nepoznání, protože každá skupinka potřebovala také toho černého. Do kasi-
ček jsme dali něco pro začátek a vyšli jsme vstříc k ob-
čanům. Během obchůzky vesnicí jsme na požádání
občanů rozdávali letáčky s údaji, kam půjde výtěžek ze
sbírky. Našel se i nějaký ten cukříček do kávy nebo čaje.
Na většinu domů v obci jsme také s radostí napsali naše
požehnání K+M+B 2012. 

Letošní sbírky se zúčastnili „tříkráloví nováčci“ Silvie
Makovská, Naďa Matoušková a Michal Dufek. Jako zku-
šení koledníci pak nastoupily rodiny Jedličkova (Marta 
a Tonda), Jelínkova (Míla, Jana a Michal) a Mezulání-
kova (Petra, Jakub, Magda a Pavel)

Díky občanům a jejich darům činil v Otnicích výtěžek
Tříkrálové sbírky 35 572 Kč. Pavel Mezuláník
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

VÝPŮJČNÍ DOBA
v místní knihovně
Od 6. 2. 2012 se mění výpůjční

doba v místní knihovně takto: 
pondělí 11.00 - 17.00 hodin
středa 11.00 - 17.00 hodin.

DĚKUJEME
17. března 2012 proběhl sběr žele-

zného šrotu, o který se postarali ot-
ničtí hasiči. Výtěžek byl věnován na
jejich činnost.

První svoz bioodpadu
13. dubna 2012 proběhne první

svoz sběrných nádob na bioodpad.
Tento termín se týká i naší obce.  

Další svozy budou probíhat vždy
ve stejný den (tj. pátek) v lichém
týdnu. 

Děkujeme občanům za spolupráci.

SBĚR PAPÍRU
4. dubna 2012 proběhl sběr sta-

rého papíru. Výtěžek bude věnován
dětem do mateřské školy.

Všem občanům děkujeme.

Na obecním úřadě je možné
si zakoupit novou publikaci

OTNICE
V PROMĚNÁCH

ČASU
Cena publikace činí 250 Kč.

Osoby 1 479 38,81 16. 7. 1920 15. 2. 2012
Muži 743 37,79 16. 7. 1920 4. 1. 2012
Ženy 736 39,84 1. 4. 1921 15. 2. 2012
Děti do 15 let 234 6,39 9. 5. 1997 15. 2. 2012
Děti do 18 let 289 8,22 5. 4. 1994 15. 2. 2012
Starší 60 let 316 69,07 16. 7. 1920 19. 3. 1952

Statistika dat obyvatel k 15. únoru 2012
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Novinky z naší knihovny
Důležitá informace pro návštěvníky knihovny je změna otevírací doby: od 6. února

2012 je obecní knihovna otevřena každé pondělí a středu od 11 do17 hodin.
Stále probíhá „Burza knih“. U dveří knihovny je umístěna police, do které můžete

přinést svoje přečtené knihy, zde je zanechat, ale můžete si také jiné vypůjčit nebo vzít
domů. Této burzy se může zúčastnit každý občan během otevírací doby obecního
úřadu. Je to příležitost udělat si pořádek ve své knihovně. 

Naše knihovna rozšířila nabídku knih k zapůjčení o další tituly. Jako doplněk k na-
šemu knihovnímu fondu jsem z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově objednala vý-
měnný fond. Tento fond obsahuje 43 knih, které jsou nám zapůjčeny na šest měsíců.
Po uplynutí této doby bude tento fond vyměněn. 

V současné době knihovna připravuje seznam DVD záznamů z různých otnických
akcí nahrávaných od roku 2000 až po současnost. Tato DVD si mohou občané v kni-
hovně prohlédnout na počítači, anebo nechat okopírovat za 30 Kč. 

V loňském roce bylo do otnické knihovny přihlášeno 122 čtenářů, z toho 35 dětí.
Ve srovnání s rokem 2000 to je o 17 čtenářů více. Letošní rok schválilo zastupitelstvo
obce 10 000 Kč na nákup nových knih a věřím, že bude z čeho vybírat. Poplatek za
knihovnu zůstává stále stejný, a to 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti. 

Obecní knihovna se těší na vaši návštěvu.  Jaroslava Bláhová

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vyhlásil na území Jihomorav-
ského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

„Rozhodl jsem na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje. Podle jeho sdělení se v posledních dnech podstatně zvýšil
počet požárů, zejména v přírodním prostředí, kde hrozí jejich rozšíření,“ řekl hejt-
man Hašek.

Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným nebezpe-
čím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, od-
hazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné
obdobné výrobky. Rozhodnutí platí do odvolání.
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Začínáme třídit bioodpad
Od začátku dubna letošního roku se bude ve spolupráci s RESPONO, a.s. v naší obci odděleně třídit biologicky rozložitelný

odpad neboli bioodpad. Na začátku měsíce dubna bude probíhat rozmisťování speciálních sběrných nádob, na jejichž poří-
zení včetně svozové techniky získala RESPONO, a.s. dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 500 000 EUR. 

Proč vlastně třídit bioodpad?
• Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a následně obecně závazná

vyhláška obce. V souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů musí být do roku 2020
sníženo množství bioodpadu ukládaného na skládky o 65 % oproti stavu z roku 1995. V připravovaném novém zákoně o odpa-
dech budou mít obce od 1. 1. 2014 povinnost stanovit způsob nakládání s bioodpady v obci. 

• Odděleným zpracováním bioodpadu obce uspoří náklady spojené s vysokými poplatky za skládkování.
• Bioodpad je cenným zdrojem živin a organické hmoty. Navracení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva – kompostu, je dů-

ležité pro udržení kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu a snižuje riziko povodní. 
• Bioodpad lze využít i pro výrobu elektrické energie a tepla v bioplynové stanici, jejíž výstavba je plánována ve Vyškově v lo-

kalitě Marchanice.
Co je to bioodpad?
Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady, které jsou významně zastoupeny ve směsném ko-

munálním odpadu a tvoří až 40 % jeho hmotnosti.
Jedná se zejména o odpady z domácností - například zbytky jídel rostlinného původu, ovoce, zeleniny, zbytky pečiva a obil-

nin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno,
sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel,
uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Do čeho se bude třídit?
V naší obci bude postupně rozmístěno 80 kusů speciálních sběrných nádob o objemu 140 l. Sběrné nádoby jsou konstruovány

tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním pro-
větráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů. 

Jak třídit?
Bioodpady z domácností třiďte hned, jak vzniknou a shromažďujte je odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad v do-

mácnostech ukládat do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje riziko vzniku hni-
lobných procesů a zápachu. Bioodpad poté odkládejte do sběrných nádob hnědé barvy označených samolepkou BIOODPAD.
Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu. 

Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?
Svoz bioodpadu na koncové zařízení bude zahájen začátkem měsíce dubna a bude v prvním roce probíhat 1x za 14 dní. Nád-

oby musí být v den vývozu přistaveny nejpozději v 6 hodin ráno. 
Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad dočasně 

svážet na okolní kompostárny.  Kompost si bude možné v omezeném množství zdarma odebrat na sběrném dvoře ve Vyškově. 
Veškeré důležité informace o třídění bioodpadu získáte na webových stránkách www.respono.cz.

Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpad, a tím umožníte jeho smysluplné využití. 

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ OTEVŘEN
Z místního rozhlasu a veřejných zasedání zastupitelstva je

známo, že 7. ledna letošního roku byl otevřen Sběrný dvůr 
komunálního odpadu v části obce „Na Měkkéšu“. 

Co vše je možné ukládat ve sběrném dvoře?
Občané mohou zdarma ukládat:
- papír, kartony
- plasty, polystyrén, tetrapak, PVC a jiné
- dřevo
- sklo bílé i barevné
- železo, barevné kovy
- textil, matrace, koberce a jiný textilní odpad
- veškeré elektrospotřebiče, chladničky, mrazáky, mikro-

vlnné trouby i plynová kamna
- televizory, počítače, monitory, rádia, mobilní telefony

a veškerý drobný elektromateriál
- nebezpečný odpad – azbesty, jedy, léčiva, obaly a zbytky

barev, oleje, ředidla, herbicidy, ipu a jiné
- baterie všech druhů
Za poplatek dle ceníku je možné ukládat:
- pneumatiky všech druhů
- vzdušnice (duše)

- menší množství stavební sutě – cihly, kamenina, keramická
armatura, sádrokarton, cementy a jiné

Chtěl bych požádat všechny občany, kteří se rozhodli nepo-
třebné věci uložit do sběrného dvora, aby veškerý odpad před
jejich odvozem částečně roztřídili. Stará okna vysklili, aby bylo
možné dát zvlášť sklo i dřevo. Dále do jednotlivých pytlů 
neukládali současně maltu, lahve papír apod. Při předávce ve
sběrném dvoře pak dochází ke zbytečným komplikacím. Skříně
a jiný objemný nábytek je potřeba rozložit na jednotlivé části –
desky.

Zatím se ve sběrném dvoře nepřijímá biologicky rozloži-
telný odpad – na ten budou po obci rozmístěny samostatné
kontejnery. Nepřijímá se ani velkoobjemový odpad – větve
ze stromů. 

Další informace získáte přímo ve sběrném dvoře odpadů.
Za pochopení děkuje a na další spolupráci se těší

pracovník Respona Vyškov Petr Havelka

Otevírací doba sběrného dvora odpadů:

každou sobotu 8-12 hod.
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Otnický potok
Ještě nedávno nebyl žádnou chlou-

bou obce. Zápach a kalná voda k po-
hledu nesváděly. 

Díky výstavbě čistírny odpadních
vod se do něj již můžeme se zájmem
podívat. 

Třeba již čistá voda bude důvodem
k pozastavení se na některé z lávek ve-
doucích přes potok a k čistým myš-
lenkám. -red-

• • STAROSTOVY STAROSTI • •
Vážení spoluobčané, výsledky minulého roku jsem podrobně

rozebral na zasedání ZO dne 1. 3. a jsou uvedeny na stránkách
zápisů ze zastupitelstva.  Před námi je rok 2012, co připravu-
jeme?  Podaří se ještě více snížit energetickou náročnost pro-
vozu naší školy?  O tom se právě teď rozhoduje v Praze.  Obec
má na Státním fondu životního prostředí (SFŽP)
podanou žádost o dotaci na výměnu zdroje vytá-
pění. Pokud uspějeme, dojde k výměně plyno-
vých kotlů za tepelné plynové čerpadlo a nových
rozvodů topení.  Předpokládaná roční úspora až
250 tis. Kč.  Další podanou žádostí na SFŽP
o poskytnutí dotace je projekt zateplení MŠ.   

Obec také podala dvě žádosti o dotaci na vyba-
vení dětských hřišť. Staré hrací prvky dosloužily
a nové jsou velmi drahé.  Žádost o grant na ČEZ
s.p.  zpracovaly maminky pod vedením Veroniky
Kolaříkové a jednalo by se o vybavení do parku
sv. Jana Nepomuckého. Druhou žádost poslala
obec na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
a pokud uspějeme, vybavili bychom park na ulici
Nová a doplnili hrací prvky na hřišti u školy.
Z toho je patrné, že výše investic obce se bude od-
víjet od úspěšnosti podaných žádostí o dotace.

Skončila zima a začne jarní úklid. Chtěl bych
poděkovat všem občanům, kteří naprosto samoz-

řejmě, tak jako i v minulosti, uklízí chodníky před svými domy
a udržují jejich schůdnost. V Otnicích vždy platilo, že o stav
chodníků v zimě se starají občané, majitelé přilehlé nemovi-
tosti.  Obec má uzavřenou pojistku na případnou pojistnou udá-
lost, která by vznikla na pozemcích obce, nemá však

prostředky a ani technické vyba-
vení, aby zajistila jejich údržbu.
Mohu prohlásit, že 90 % občanů
Otnic se o chodníky před svými
domy staralo vzorně.  Věřím, že
i stejně se občané postarají o jarní
úklid okolo svých domů, aby naše
Otnice vypadaly tak, jak slýchá-
vám od různých návštěv, že jsou
velmi pěkně upravené.

Zastupitelé rozhodli, že se při-
hlásíme v letošním roce do sou-
těže Vesnice roku 2012. Chtěl
bych požádat občany, abychom
společně dokázali upravit a pre-
zentovat obec stejně dobře, jako
v letech 2002 a 2006, kdy jsme ob-
drželi Modrou stuhu v rámci Jiho-
moravského kraje. 

Pavel Prokop, starosta

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2011
V průběhu roku 2011 bylo na útvaru Obvodního oddělení policie Slavkov u Brna evidováno celkem 303 trestných činů

a 915 přestupků, přičemž 540 přestupků se týkalo dopravy. V obci Otnice bylo spácháno 19 trestných činů a 37 přestupků.
Trestná činnost: 15 x majetková trestná činnost, 1 x zanedbání povinné výživy, 1 x ohrožení pod vlivem návykové látky, 

2 x trestný čin proti životu a zdraví.
V porovnání s rokem 2010, kdy bylo šetřeno 12 trestních činů, došlo ke zvýšení nápadu trestních činů. Je třeba i nadále

příležitostně upozorňovat občany, aby si chránili a řádně si zajistili své domy a stavby domů apod. Dále je třeba upozornit zej-
ména starší občany, aby do svých domů nepouštěli pochybné osoby, prokazující se různými pracovníky pojišťoven a jiných
bankovních domů, jelikož by se mohlo jednat o podvodné jednání, se záměrem okrást občany o jejich finanční úspory. Něko-
lik těchto případů již bylo v uplynulém roce na území našeho útvaru zaznamenáno. Občané by si měli všímat pohybu cizích
– podezřelých osob v obci a případně takové skutečnosti oznámit telefonicky na linku 158.

Přestupky: 3 x proti občanskému soužití, 35 x přestupek v dopravě, 5 x proti majetku. V porovnání s rokem 2010, kdy bylo
šetřeno 64 přestupků, došlo ke snížení nápadu přestupků. Stav komunikací je v obci na dobré úrovni, k dopravnímu značení
nejsou ze strany policie žádné připomínky, přičemž uvedenou problematiku lze řešit s odborem dopravy při MÚ Slavkov
u Brna. V obci nedochází k narušování veřejného pořádku, ani v době, kdy jsou zde pořádány různé společenské a kulturní
akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo scházely závadové osoby (pachatelé závažné trestné činnosti,
recidivisté, extremisté apod.). V roce 2012 bude snahou policie snížit nápad trestných činů a přestupků. Věříme, že ve spolu-
práci s Vámi, se tento úkol podaří realizovat. Celkově lze bezpečnostní situaci v obci Otnice hodnotit jako dobrou.

npor. Bc. Karel Lebeda, vedoucí oddělení 
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LISTOPAD - 28. 11. 2011
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 15) – Oprava místních komunikací byla dokončena fir. Přemysl
Veselý Brno A vyúčtována. Celkové náklady obce 300 575,- Kč.
Opravu části komunikace před Dělnickým domem bude dodavatel
fakturovat SúS Vyškov.   
Bod 22) – Starosta provedl vyhodnocení Slavnostního otevření ČOV,
SD a Hasičky dne 25. 11. 2011. Poděkoval místostarostovi a všem za-
interesovaným za výbornou organizaci celé akce.

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) VaK Vyškov – zastavení řízení k odstr. nepov. stavby  ČOV
b) K. Nehybka Klobouky – Usnesení č. 201/2011 o přerušení řízení
nep. stavby

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP:
a) Manželé Kurešovi Šlapanice – souhlas k trvalému odnětí půdy 
ze ZPF
b) ČEPS Praha – souhlas se zásahem do význ. kraj. prvku, kácení 
pod NN
c) VaK Vyškov – zastavení řízení k odstranění stavby ČOV 

5. Schválení přijatých faktur:
a) Moraviapress Břeclav – Fa: 20870555, sbírky zákonů na r. 2012
b) Rafaj Z. Otnice – Fa: 25/2011, broušení a pastování podlahy na DD
c) Prostavby Brno – Fa: 20112122, vícepráce na přístavbě MŠ
d) Gordic Blansko – Fa: 2011501347, program evidence majetku
e) Hanol Brno – Fa: 7313/11, aku vrtačka
f) MEVA Brno – Fa: 20112508, eko-sklad na sběrný dvůr odpadů
g) A. Vojáček Brno – Fa:2011/146, váhy do sběrného dvora odpadů
h) P. Veselý Brno – Fa:111387, oprava místních komunikací
i) Ing. Matyáš Lovčičky – Fa: 201138, projekt na opravu chodníků
j) Strabag Brno – Fa:1190960116, sběrný dvůr odpadů, závěrečné
vyúčtování 
k) V. Nedoma Újezd u B. – Fa: 2, TDI – sběrný dvůr odpadů
l) CO-EO Vyškov – Fa: 1311, výběrové řízení na provozovatele SD
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5, zápisu.

6. Sběrný dvůr odpadů:
Dne 22. 11. 2011 obec převzala od f. Strabag Brno dokončené dílo
„Sběrný dvůr odpadů Otnice“, bez závad. Dohlídka od SFŽP Praha se
uskutečnila dne 25. 11. 2011, nebyly zjištěny závady. Zastupitelstvo
projednalo návrh dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě s dodavatelem, kte-
rým se snižuje cena díla o 39 999,60 Kč.
Cena díla, včetně dodatku č. 1 a 2 celkem:  11 705 685,40 Kč.    
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
s f. Strabag Brno.

7. Přístavba MŠ - vícepráce:
Zastupitelé projednali rozpočet více a méněprací předložený f. Pro-
stavby Brno.
Celková cena se navyšuje o 363 504,- Kč. 
Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu jednání, projednávání 
a hlasování se nezúčastnil. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým se navyšuje
cena díla o vícepráce v rozsahu 363 504,- Kč.

8. Inventury k 31. 12. 2011:
Zastupitelstvo projednalo návrh na složení jednotlivých inventarizač-
ních komisí. Inventura majetku bude provedena k 31. 12. 2011.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí.

9. Základní škola – přijetí fin. darů:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice o při-
jetí finančního daru 2 tis. Kč od p. Žigraie Otnice a 1 tis. Kč od Prima
stavebniny Brno. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru od výše jmenovaných
Základní a Mateřské škole Otnice v celkové výši 3 tis. Kč.

10. Respono Vyškov – ceník na r. 2012, smlouva:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci f. Respono Vyškov o ce-

nách v roce 2012. I když dochází k navýšení cen za odpady, pro ob-
čany se poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu nemění.
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s f. Respono Vyškov (vítěz vý-
běrového řízení), na provozování sběrného dvora odpadů. Provozní
doba sběrného dvora bude středa od 13,00 do 18,00 a sobota od 8,00
do 12,00 hod. Měsíční náklady na provoz dvora činí 10 673,- Kč 
+ DPH. Sběrný dvůr firma Respono oficiálně otevře po vyřízení veš-
kerých formalit. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. Respono a.s. Vyškov na provo-
zování sběrného dvora odpadů Otnice.

11. DSO Politaví – darovací smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy s DSO Politaví na
turistické opočívadlo u rybníka v Hrubé dolině. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru od DSO Ždánický les a Politaví,
a to turistickou cykloodpočívku v hodnotě 21 963,-Kč do majetku
obce.

12. MŠ – žádost o dotaci na zateplení:
Zastupitelstvo projednalo varianty bodového hodnocení připravované
žádosti o dotaci na zateplení budovy Mateřské školy Otnice. V pří-
padě modelu 70 bodů by podíl obce činil 2,5 mil. Kč. Rozhodnuto
bude po zvážení i jiného bodového výpočtu na zasedání dne 19. 12.
2011.

13. Oprava chodníků v obci:
Starosta informoval o projekt. dokumentaci na opravu chodníků v obci
(Chaloupky u stavebnin, obchod p. Klvače a před starou hasičskou
zbrojnicí). Projekt vypracoval Ing. Matyáš z Lovčiček. Žádost o sta-
vební povolení, s potřebnými dotčenými orgány je předána na MěÚ
Slavkov u Brna.

14. Žádost p. Michalkiewice:
Zastupitelé projednali žádost p. Michalkievicze Otnice 89 o povolení
zpevnění svahu betonovými palisádami u RD 89, pro parkování dvou
osobních vozidel.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o zpevnění svahu pro parkování be-
tonovými palisádami na obecním pozemku č. 687, před RD č. p. 89.

15. Žádost VaK Vyškov – řad 1-1-1:
Zastupitelé projednali žádost VaK Vyškov o stanovisko k prodloužení
stoky E a vodovodního řadu 1-1-1 na konci ul. Milešovská  pro při-
pojení novostavby RD na p. č.1009/2. Sítě budou uloženy do soukro-
mého pozemku.
Usnesení:
Zastupitelstvo k uvedenému záměru nemá připomínky a se záměrem
souhlasí.

16. Žádost manželů Rafajových:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rafajových Otnice 52, 
o stanovisko obce k záměru výstavby hospodářské budovy na po-
zemcích p. č. 338, 340, 341/2 a 342/2. Pozemky p. č. 341/2 a 342/2
které obec žadatelům odprodala, byly součástí pozemků pro občan-
skou vybavenost. Prodejem však toto začlenění není důvodné.    
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou hospodářské budovy na výše uve-
dených pozemcích. Současně prohlašuje, že prodejem pozemků p. č.
341/2 a 342/2 tyto ztratily opodstatnění být zařazeny v ÚP obce do ob-
čanské vybavenosti.      

17. Úplatný prodej pozemku p. č. 1346/29:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Luďka Smetany Brno o odprodej
obecního pozemku p. č. 1346/29, o výměře 114 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatný prodej pozemku p. č. 1346/29 o vý-
měře 114 m2 v k. ú. Otnice p. Luďkovi Smetanovi bytem 624 00 Brno,
Podveská 2a, za cenu 10,80 Kč/m2.

18. Dětské hřiště – žádost na ČEZ:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. V. Kolaříkové Otnice na zpraco-
vání žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště. Žádost bude za-
slána na dotační titul f. ČEZ.   

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování žádosti o dotaci na dětské hřiště.
Garantuje finanční spoluúčast obce v případě přiznání dotace.

19. Výměna zvonu na kostele sv. Aloise:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o dílo“ na dodání nového
zvonu do kostela sv. Aloise v Otnicích. Objednatelem bude Farnost
Otnice. Obec přispěje částkou 100 tis. Kč. Celkové náklady asi 
300 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Farnosti Otnice na poří-
zení nového zvonu do kostela sv. Aloise v Otnicích. 

20. DSO Politaví – návrh rozpočtu na r. 2012:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na
rok 2012.
Celkové příjmy i výdaje jsou navrženy na 357 500,- Kč

21. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu
Dělnického domu na 10. 12. 2011, za účelem uspořádání akce pro děti
„Andělská šou“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro o. s. 
Otnický SAD na den 10. 12. 2011.  
Různé, interpelace:
- Svolat po dohodě s odborem ŽP Slavkov a Povodím Moravy jed-
nání za účelem řešení stavu vypuštěného rybníka v Hrubé dolině.
- Dne 17. 12. odpoledne bude u vánočního stromu před radnicí 
setkání občanů a mládeže.
- Informovat o sbírce na nový zvon na TKR a v obecním rozhlase.

PROSINEC - 19. 12. 2011

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) – Žádost o dotaci na zateplení MŠ. Předmětem jednání byla
výše spoluúčasti obce pro vypracování žádosti o dotaci na SFŽP. Za-
stupitelé se přiklonili k vyššímu podílu obce, tj. hodnocení na 75 bodů.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zpracování žádosti o dotaci na vyšší spoluú-
čast obce, a to na 75 bodů hodnocení. 
Bod 13) – Oprava chodníků. Chodníky jsou dokončeny a převzaty
obcí. Prostavby a.s. předložily položkové vyúčtování jednotlivých
chodníků.
Bod 19) – Zvony do kostela. Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr
Farnosti Otnice pořídit současně oba zvony a vyhlásit veřejnou sbírku
na jejich úhradu.
Starosta informoval o možných zdrojích financování zvonů. Firma
Perner je schopna zvony dodat do 5 měsíců. Pokud by se do této doby
nepodařilo zajistit všechny peníze, obec bude garantovat Farnosti bez-
úročnou návratnou půjčku.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dofinancování chybějící částky na pořízení
nových zvonů do kostela sv. Aloise v Otnicích, bezúročnou, návratnou
půjčkou Farnosti Otnice.       

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Beton Brož 484 – Kontrolní prohlídka na změnu užívání dvoupodl.
objektu
b) Manželé Kolaříkovi 87 – zahájení kolaudačního řízení na zděný
plot
c) E.ON Distribuce – Kol. souhlas č.181/2011, přeložka VN 137
Beton Brož
d) E.ON Distribuce – Veř. vyhláška „Otnice, p.VN+TS, HDP Trading“ 
e) Manželé Kurešovi Šlapanice – Souhlas s ohl. stavby č.111/2011,
zahr. chata
f) K. Nehybka Klobouky – Rozhodnutí č.194/2011, dodat. pov. 
novostavby RD
g) J. Zalaba 446 – Souhlas s ohl. stavby č. 115/2011, sjezd od nemo-
vitosti
h) Obec Otnice – Kontrolní prohlídka, sběrný dvůr odpadů Otnice

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP:
- VaK Vyškov – souhlas s vynětím půdy ze ZPF, ČOV a kanalizace 
Otnice

5. MÚ Slavkov – odbor dopravy a SH:
- VaK Vyškov – dodatečné stavební povolení na komunikaci k ČOV
Otnice

6. Schválení přijatých faktur:
a) Přemysl Veselý Brno – Fa: 111410, oprava místních komunikací 
b) J. Hanák Velký Karlov – Fa: 4011023, osvětlení vánočního stromu
obce
c) Prostavby Brno – Fa: 20112133, oprava chodníků v obci
d) SOU a VOŠ Brno – Fa: 11020043, zajištění občerstvení dne 
25. 11. 2011
e) Tinsmik Křenovice – Fa: 20110081, oprava střechy na základní
škole
f) Prima stavebniny Otnice – Fa: 1111911, obrubníky k novým chod-
níkům
g) Prima stavebniny Otnice – Fa: 1111949, dlažba a obrubníky na
chodníky
h) Renards Brno – Fa: 1110265, dotační management sběrného dvora
odpadů
i) Rostěnice a.s. – Fa: 21150454, odběr motorové nafty
j) F.R.Z. Brno – Fa: 218/11, příprava a tisk knihy o Otnicích 
k) M. Tichý 223 – Fa: 211/065, zámečnické práce
l) EMO Brno – Fa:19/2011, oprava el. instalace na budově MŠ
m) Protisk Slavkov – 201112164, tisk zpravodaje č. 46
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.

7. Kabelová televize - smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o výpůjčce a provozování te-
levizního kabelového rozvodu (TKR) v obci Otnice“, mezi obcí 
a p. Jiřím Frycem Měnín.
Od 1. 1. 2012 převezme na základě této smlouvy p. Fryc provozování
kabelové televize v Otnicích. Skladba programů i cena (75,- Kč/měs)
se nemění. Výběr poplatků bude provádět firma pana Fryce od jed-
notlivých uživatelů. Obec již nebude tyto poplatky vybírat. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o výpůjčce a provozování televi-
zního kabelového rozvodu (TKR) v obci Otnice“ s firmou p. Jiřího
Fryce Měnín 127.     

8. F.R.Z. agency Brno – dodatek smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo dodatek ke smlouvě o dílo s firmou F.R.Z.
agency Brno, na zpracování a tisk knihy o Otnicích. Z důvodu navý-
šení počtu stran z 84 na 132, se mění i cena na 237 500,- Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s F.R.Z. agency
Brno.    

9. Rozpočtové opatření č.4/2011:
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 4/2011. Příjmy i výdaje
se navyšují o 772 100,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. 

10. Rozpočtové provizorium na r. 2012:
Zastupitelstvo, z důvodu neschváleného rozpočtu na r. 2012, projed-
nalo návrh rozpočtového provizoria. Platnost od 1. 1. 2012 do schvá-
lení rozpočtu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. 

11. Materiály Základní školy Otnice:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost o schválení přijetí finančních darů
pro školu Otnice od:

- Beton Brož ve výši 15 000,- Kč
- Rostěnice a.s. 3 000,- Kč
- Drakem Brno 5 000,- Kč  
- dary od rodičů 3 840,- Kč

b) Projednalo návrh ZŠ na vyřazení neupotřebitelného majetku.
c) Za zřizovatele navrhlo zástupce do Školské rady.   
d) Projednalo žádost ZŠ o provedení oprav a úprav (odstranění závad)
v budově školy, které byly zjištěny Krajskou hygienickou stanicí Vy-
škov.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje ZŠ Otnice přijetí finanč. darů ve výši 
26 840,- Kč.       
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b) Schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku v celk. hodnotě 
231 125,95 Kč
c) Schvaluje zástupce zřizovatele do Školské rady Základní a Mateř-
ské školy Otnice Josefa Nedomu a Danu Sekaninovou.   
d) Bere na vědomí zápis Krajské hygienické stanice Vyškov a žádost
ZŠ o provedení oprav a úprav s kontrolou související.

12. Respono Vyškov - smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o výpůjčce sběrného dvora
odpadů pro jeho provozování s f. Respono Vyškov a.s.
Dále projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o zajištění
povinností obce v oblasti zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů
a sběru a třídění komunálního odpadu z 13. 12. 2005. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Smlouvu o výpůjčce sběrného dvora odpadů pro účely jeho provo-
zování. 
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní z 13. 12. 2005. 

13. VaK Vyškov – ceny r. 2012:
Zastupitelé vzali na vědomí „Cenové oznámení“ Vodovodů a kanali-
zací Vyškov o cenách vodného a stočného v r. 2012.
Vodné: 36,50 Kč/m3 (Ceny s DPH)
Stočné: 33,50 Kč/m3

Celkem vodné a stočné: 70,- Kč/m3

14. TJ. Sokol Otnice - žádost:
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek 
22 tis. Kč., na úhradu kapely při pořádání babských hodů dne 15. 10.
2011 a žádost o výpůjčku sálu Dělnického domu pro pořádání Silve-
strovské zábavy.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 22 000,- Kč.
b) Výpůjčku sálu Dělnického domu na den 31. 12. 2011.

15. MS Hubert Otnice - žádost:
Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice
o finanční příspěvek na hudbu ve výši 6 tis. Kč na pořádání mysli-
veckého plesu dne 14. 1. 2012 a žádost o výpůjčku sálu Dělnického
domu na den 14. 1. 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Hubert Otnice ve výši
6 tis. Kč.
b) Výpůjčku sálu Dělnického domu na den 14. 1. 2012. 

16. Dílčí audit obce:
Zastupitelstvo vzali na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření
obce za rok 2011, které provedli pracovníci Krajského úřadu. Bylo
zjištěno nesprávné zaúčtování správního poplatku.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh opatření pro odstranění závady z díl-
čího přezkumu hospodaření.

17. Termíny jednání ZO na I. pol. 2012:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů zasedání zastupitelstva na 
I. pololetí roku 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce Otnice
na I. pololetí roku 2012.     

18. Povodí Moravy – čištění otnického potoka:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Ohlášení“ udržovacích prací na 
otnickém potoku firmou Povodí Moravy.  

19. Obytný soubor Otnice Pod Vodárnou - stanovisko:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. arch. Waltera v zastoupení 
f. Prostavby real, o stanovisko k záměru výstavby „Obytného souboru
Otnice Pod Vodárnou“ a k připojení veřejného osvětlení. 
Usnesení:
- Zastupitelstvo k záměru výstavby „Obytného souboru Otnice Pod
Vodárnou“ nemá připomínky a souhlasí.
- Souhlasí také s připojením nového veřejného osvětlení na stávající
rozvodnou síť VO.       

20. Záměr prodeje pozemku p. č. 395/2:
Zastupitelé projednali návrh na rozdělení a prodej pozemku p. č. 395/2
o výměře 179 m2 dle geometrického plánu č. 577-48/2011.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 395/2 o výměře
179 m2 vzniklého dle GP č. 577-48/2011.     

21. Sběrný dvůr odpadů - provoz:
Obec požádala Stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu na
sběrný dvůr odpadů. Následně požádá Respono Vyškov o schválení
„Provozního řádu sběrného dvora“ Krajský úřad Brno. Teprve po jeho
schválení může Respono zahájit provoz sběrného dvora. Obec otevře
sběrný dvůr dne 7. 1. 2012, pro účely mezideponie odpadů.

22. Návrh plánu akcí na r. 2012:
Zastupitelé projednávali návrhy na investiční akce v r. 2012. 
Různé, interpelace: nebyly vznešeny.
Starosta poděkoval zastupitelům za dosavadní spolupráci a popřál
všem hezké prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší 
a hodně zdraví. 

LEDEN - 9. 1. 2012
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 7) – Kabelová televize. Smlouva o výpůjčce a provozování TKR
s p. Frycem byla podepsána.

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Beton Brož 484 – Souhlas č.120/2011, se změnou užívání dvou-
podl. objektu
b) Manželé Kolaříkovi 87 – Kolaudační rozhodnutí č. 208/2011, zděný
plot II. část
c) Vak Vyškov – zah. kontrolní prohlídky SO 201, 209, 210, 211, 212,
214, 215
d) Manželé Navrátilovi 190 – zah. kol. řízení nástavby RD 190 
e) Obec Otnice – vyjádření St. úřadu k opravě chodníků v obci

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP:
- J. Bajer 49 – záv. kontr. prohlídka na prodloužení vod. řadu „1-3-2“

5.  JMK – odbor ŽP:
- Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu za-
sahovat do přirozeného vývoje chráněného živočicha bobra evrop-
ského.

6. Schválení přijatých faktur:
a) M. Kalouda 28 – Fa: 43/11, materiál, podlahová krytina v nové 
hasičce 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 6, zápisu.

7. Materiály Základní školy Otnice:
V návaznosti na zápis Krajské hygienické stanice (KHS) Vyškov bylo
provedeno na základní škole měření intenzity umělého osvětlení 
v učebnách a zjištěno, že předepsané normy nejsou splněny. Zpráva
také poukazuje na havarijní stav rozvodů elektroinstalace v budově
školy. Bylo navrženo zadat vypracování projektové dokumentace na
její obnovu. Ze zjištěných závad KHS Vyškov bude nutné ještě řešit
hygienickou kabinku na dívčím WC, opravu umývárny u tělocvičny,
obložení stěn v tělocvičně a poškozené parketové podlahy v učeb-
nách.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace na 
obnovu rozvodů elektroinstalace v základní škole. 

8. Vedení kroniky obce:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis kronikářky obce Ludmily 
Kaloudové, ve kterém sděluje, že již dále nebude tuto funkci vykoná-
vat. Je připravena spolupracovat na vedení kroniky s novým kroniká-
řem obce. Proběhla diskuze o zabezpečení vedení kroniky.  
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování L. Kaloudové za dlouholeté ve-
dení obecní kroniky.
9. Katolický dům – výměna vrat:
Zastupitelé projednali stížnost p. L. Málka Otnice na problémy 
s kovovými vraty na Katolickém domě. Vzhledem k jejich technic-
kému stavu bylo navrženo vyměnit vrata za nová. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu kovových vrat na Katolickém domě
za nová.

10. Vítání občánků nar. v r. 2011:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vítání občánků narozených v roce
2011 se uskuteční dne 25. 2. 2012. Navrhuje se každému nově naro-
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zenému dítěti s trvalým pobytem v obci Otnice přispět částkou 
2 tis. Kč. V roce 2011 se narodilo v naší obci celkem 22 dětí.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce
2011 s trvalým pobytem v obci Otnice ve výši 2 tis. Kč.     

11. Záměr výkupu pozemků p. č. 1773 a 1774, v k. ú. Lovčičky:
Zastupitelé projednali návrh na odkoupení pozemků p. č. 1773 a 1774
v k. ú. Lovčičky. Pozemky se nachází v prostoru bývalé skládky v ci-
helně.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení pozemků p. č. 1773 
o výměře 860 m2 a p. č. 1774 o výměře 42 m2 v k. ú. Lovčičky.
Záměr prodeje pozemku p. č.1468/2: Zastupitelé projednali záměr
prodeje pozemku p. č. 1468/2 o výměře 89 m2. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1468/2 
o výměře 89 m2.         

13. Prodej pozemku p. č. 395/2:
Zastupitelé projednali návrh na rozdělení a prodej pozemku p. č. 395/2
o výměře 179 m2 dle geometrického plánu č. 577-48/2011.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 395/2 o výměře 
179 m2, vzniklého dle GP č. 577-48/2011 paní Haně Sisrové Otnice 
Boženy Němcové 276, za cenu 55,- Kč/m2.         

14. Program obnovy vesnice:
Zastupitelé projednali návrh „Programu obnovy vesnice“. Uložili
předsedovi Výboru rozvoje obce p. Mezuláníkovi jej dopracovat a pře-
dložit na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2012. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Výboru rozvoje obce předložit „Pro-
gram obnovy vesnice“ na zasedání dne 1. 3. 2012

15. Koncepce rozvoje obce:
Zastupitelé projednali návrh „Koncepce rozvoje obce Otnice“. Uložili
předsedovi Výboru rozvoje obce p. Mezuláníkovi jej dopracovat 
a začlenit do „Programu obnovy vesnice“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Výboru rozvoje obce dopracovat
„Koncepci rozvoje obce“ a začlenit ji do „Programu obnovy vesnice“.  

16. Koncepce ochrany přírody a krajiny:
Zastupitelé projednali návrh „Koncepce ochrany přírody a krajiny“.
Uložili předsedovi Výboru životního prostředí p. Drabálkovi  jej 
dopracovat a předložit na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2012. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Výboru životního prostředí předlo-
žit „Koncepci ochrany přírody a krajiny“ na zasedání dne 1. 3. 2012.      

17. Koncepce rozvoje obce v oblasti mládeže tělovýchovy a rodiny:
Zastupitelé projednali návrh „Koncepce rozvoje obce v oblasti mlá-
deže, tělovýchovy a rodiny“. Uložili předsedkyni Výboru pro mládež
tělovýchovu a rodinu  p. Sekaninové  jej dopracovat a předložit na 
zasedání  dne 1. 3. 2012. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedkyni Výboru pro mládež, tělovýchovu 
a rodinu, předložit „Koncepci rozvoje obce v oblasti mládeže, tělo-
výchovy a rodiny, na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2012.

18. Vyhodnocení plánu akcí v r. 2011:
Starosta provedl předběžné vyhodnocení plánu akcí uskutečněných 
v roce 2011.
Veškeré plánované akce + další, které byly schváleny v průběhu roku
2011, byly realizovány. 

19. Plán akcí na r. 2012:
Zastupitelstvo projednávalo návrh plánu akcí na rok 2012. Konečný
návrh bude upřesněn po zpracování návrhu rozpočtu. 

20. Respono Vyškov, dodatky č. 1, 3, 8, 10, ke smlouvám:
Zastupitelstvo projednalo návrhy dodatků ke smlouvám s firmou Re-
spono a.s. Vyškov: 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání se skleněnými obaly, 
- dodatek č. 3 ke smlouvě č. 89/Sep-papír, o nakládání s papírem 
a lepenkou, 
- dodatek č. 8 ke smlouvě o nakládání se směsným komunálním 
odpadem,

- dodatek č. 10 ke smlouvě č. 49/Sep-plasty, o nakládání s plasto-
vými obaly 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatky č. 1, 3, 8 a 10 k uzavřeným smlou-
vám s firmou Respono a.s. Vyškov.     

21. Tříkrálová sbírka:
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 7. 1. 2012. Po obci chodily
čtyři skupiny koledníků. Celkem se vybralo 35 572,- Kč. 
Poděkování patří jak koledníkům, tak i všem, kteří přispěli. 

22. Žádost o. s. Otnický SAD o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednávali žádost o. s. Otnický SAD o výpůjčku sálu
Dělnického domu na uspořádání „Dětského pyžamového plesu“ dne
21. 1. 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu o. s. Otnický
SAD, na den 21. 1. 2012.        

23. Sběrný dvůr odpadů:
Člen zastupitelstva obce a současně i nový správce Sběrného dvora
odpadů p. Havelka Petr podal informace z prvního provozního dne 
7. 1. 2012. Pracoviště bude ještě nutné dovybavit potřebným zaříze-
ním. Ze strany občanů byl o uložení odpadů značný zájem.
Různé, interpelace: 
Starosta informoval o zakoupení 8 ks použitých silničních panelů. 
Diskuze proběhla k zajištění sečení vodoteče a okolí rybníků v sou-
vislosti se zrušením institutu Veřejně prospěšných prací a zřízení 
Veřejné služby na Úřadu práce.

30. 1. 2012
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 8) – Vedení kroniky, diskuze k tomuto bodu byla vedena o mo-
žných nástupcích p. Kaloudové Ludmily.

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č. 4/2012, sběrný dvůr odpadů
b) Obec Otnice – závěrečná kontrolní prohlídka přístavby MŠ bude 
3. 2. 2012
c) Obec Otnice – zah. řízení o prodl. platnosti st. povolení na úpravu
náměstí
d) K. Nehybka Klobouky – Usnesení č.16/2012, zastavení řízení 
o odstr. stavby 
e) E.ON Distribuce – Rozhodnutí č.1/2012, Otnice, p.VN+TS, HDP
Trading
f) Rostěnice a.s. – sdělení ke scelování pozemků

4. MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a) J. Bajer 49 – Kolaudační souhlas k prodloužení vod. řadu „1-3-2“
b) VaK Vyškov – souhlas s udržovacími pracemi na kanalizačním řadu
ul. Nová

5. Schválení přijatých faktur:
a) P. Válek Šaratice – Fa:3, silniční panely 8 ks 
b) Respono Vyškov – Fa:311110422, svoz TKO za IV. Q. 2011
c) Ing. Sedláček Brno – Fa:2012013, upgrade programu G-VIEW 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 5, zápisu.

6. Výbor ŽP - žádost:
- J. Hložek č. 1 – žádost o povolení vykácení 2 ks bříz před RD

7. Rozpočtové opatření č.5/2011:
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 5/2011. Příjmy i výdaje
se navyšují o 6 134 800,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011.     

8. Zateplení MŠ – přepracování EA:
Na základě nové normy pro vypracování energetických auditů (EA)
bude nutné pro podání žádosti přepracovat energetický audit pro 
budovu mateřské školy. Agentura DEA podala nabídku na přepraco-
vání za 14 200,- Kč + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku energetické agentury DEA Brno 
na přepracování energetického auditu MŠ.

9. Návrh rozpočtu na r. 2012:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2012, který představil
předseda Finančního výboru Ing. Bubla. 
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10. Návrh plánu akcí na r. 2012:
Zastupitelé projednali návrh plánu akcí na rok 2012, který představil
předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník. 

11. Stanovení prodejní ceny knihy „Otnice v proměnách času“:
Zastupitelé projednali náklady na vydání nové knihy o Otnicích s ná-
zvem „Otnice v proměnách času“ a stanovili prodejní cenu knihy na
250,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodejní cenu knihy „Otnice v proměnách
času“ na 250,- Kč.

12. Dětská hřiště – žádost o dotaci:
Zastupitelé projednali nabídky na dětská hřiště. O hrací prvky do
parku sv. Jana Nepomuckého požádá obec z dotace´, kterou vypisuje
ČEZ a.s. Celkové náklady 606 tis. Kč. Návrh hracích prvků byl kon-
zultován s V. Kolaříkovou jako zástupkyní maminek. Na vybavení do
parku ul. Nová a do sportovního areálu u školy požádá obec z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady 521 tis. Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotace na ČEZ a MMR, na
vybavení dětských hřišť.       

13. Úspora na veřejném osvětlení - informace:
Starosta podal informace o jednání se zástupcem f. CAUTUM, která
nabízí zařízení pro úsporu elektr. energie. 

14. Žádost Ing. M. Heřmanského:
Zastupitelé projednali žádost Ing. Martina Heřmanského Otnice 264
o povolení uložení kanalizačního vedení od novostavby RD do obec-
ního pozemku p. č. 568 v k. ú. Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením kanalizačního potrubí od RD ČP
347 do obecního pozemku p. č. 568.

15. Žádost p. V. Astera:
Zastupitelé projednali žádost p. Vratislava Astera Otnice 182 o pro-
nájem pozemku p. č. 615/1  za Dělnickým domem za účelem výběhu
pro dva koně.
Bod jednání byl přerušen do příštího zasedání ZO.

16. Prodej pozemku p. č. 1468/2:
Zastupitelé projednali žádost manželů Málkových na odkoupení 
pozemku p. č. 1468/2, v k. ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1468/2 o výměře 
89 m2 manželům Arnoštu a Andree Málkovým ul. Nová 439 Otnice,
za cenu 55,- Kč/m2.

17. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lovčičky, p. č. 1773, 1774:
Zastupitelé projednali návrh na odkoupení pozemků p. č. 1773, 1774
v k. ú. Lovčičky. Pozemky se nacházejí v bývalé cihelně. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p. č. 1773 o výměře
860 m2 a p. č. 1774 o výměře 42 m2, od p. Oldřicha Haluze Brno
Vlnitá 9, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.    

18. Hody 2012, zabezpečení pouťových atrakcí:
Tradiční Aloiské hody se budou konat ve dnech 23.-24. 6. 2012. 
Zastupitelé projednali žádosti o hostování lunaparků na hodech. Ze
čtyř žadatelů vybralo zastupitelstvo nabídku p. Marcely Flaksové
Brno. 

19. Sběrný dvůr odpadů - logistika:
Zastupitelstvo projednávalo návrh zabezpečení příjezdu a odjezdu vo-
zidel na sběrný dvůr odpadů. Rozhodlo usměrnit provoz dopravním
značením jednosměrnou ulicí - jak příjezd, tak i odjezd.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu dopravního značení ulice U Parku na
jednosměrný příjezd okolo RD p. Sedlákové T. (č. p. 92), Svobodové
Z. (74  a  Luňáčka J. (69). Odjezd od sběrného dvora pak okolo RD
p. Bláhy (179) a  p. Čecha (306).    

20. Knihovna – změna otevírací doby:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu výpůjční doby v místní kni-
hovně platnou od 6. února 2012. 
Nově bude knihovna otevřena každé pondělí a středu od 11,00 – 17,00
hod.  
Dále se ZO zabývalo technickým stavem počítačů pro veřejný inter-
net v knihovně a rozhodlo do obnovy PC neinvestovat.     

21. Bioodpad – likvidace od 1. 4. 2012:
Starosta podal informaci o likvidaci bioodpadu v obci, kterou zajišťuje
firma Respono Vyškov. Popelnice (80 ks) budou rozmístěny po obci
v březnu a svoz zahájen v dubnu 2012. Obecní úřad připraví návrh na
rozmístění popelnic. Informační leták o tom, jak třídit bioodpad, bude
zveřejněn ve zpravodaji. 

22. Projekt „Senioři komunikují“:
Starosta informoval ZO o nabídce Jihočeského institutu celoživotního
vzdělávání na uspořádání počítačových kurzů. Obec o nabídku proje-
vila zájem.

23. Otnický potok - čištění:
Informaci z jednání se zástupci Povodí Moravy, které se uskutečnilo
dne 26. 1. 2012, podal p. Drabálek a doplnil jej p. Havelka. Čištění 
otnického potoka by mohlo začít ve III. Q. 2012 za předpokladu, že
obec zajistí prostory k ukládání sedimentů z vodoteče. Bude následo-
vat ještě jednání se zástupci Rostěnice a.s. o vytipování potřebných
lokalit k uložení sedimentu.  

24. Soutěž „Vesnice roku 2012“:
Zastupitelstvo jednalo, zda se do soutěže „Vesnice roku“ přihlásit již
letos, anebo přihlášku odložit. Po delší debatě a vyhodnocení pro 
a proti rozhodlo přihlásit se do soutěže již v roce 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zaslat přihlášku do soutěže „Vesnice roku
2012“.
Různé, interpelace:
Starosta tlumočil poděkování Zastupitelstvu z valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Otnice za vybudování důstojného zázemí pro je-
jich činnost.
Před skladem Prima stavebnin v Chaloupkách se po dešti tvoří velká
kaluž, ze které při projetí vozidla stříká voda až na nový chodník. 

ÚNOR - 20. 2. 2012
2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 8) – Kronika obce.  
Místostarosta navrhl na kronikářku obce p. Mgr. Ivu Benušovou
bytem Otnice, Školní 352. S vedením kroniky má již několikaleté zku-
šenosti z obce Lovčičky. Starosta informoval o příslibu p. L. Kalou-
dové spolupracovat s p. Benušovou při vedení kroniky.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Mgr. Ivu Benušovou do funkce kronikářky
obce Otnice, s účinností od 1. 1. 2012.
Bod 12) – Dětská hřiště – žádosti na ČEZ i MMR byly podány.
Bod 15) Žádost p. Astera – po projednání možných rizik s pronájmem
pozemku za Dělnickým domem pro výběh dvou koní, zastupitelstvo
vyslovilo souhlas za podmínek dodržení všech veterinárních nařízení.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Astera Pančava 182 a dává tímto
souhlas k umístění dvou koní za účelem spásání trávy na pozemek 
p. č.615/1 (Pozemek za Dělnickým domem). Majitel koní musí 
dodržet veškeré veterinární nařízení a vyhlášky.
Bod 23) Čištění potoka – dne 16. 2. 2012 se uskutečnilo jednání se zá-
stupci a.s. Rostěnice za účelem určení pozemků vhodných k umístění
sedimentů vytěžených čištěním otnického a lovčičského potoka.
Shoda byla nalezena.

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 35/2012, kterým se zakazuje užívání
příst. MŠ
b) HDP Trading 53 – závěrečná kontrolní prohlídka skladovacího
přístřešku 
c) Manž. Navrátilovi 190 – Kolaudační rozhodnutí č.13/2012, 
nástavba RD
d) Manž. Rafajovi 52 – zahájení řízení, novostavba hospodářské 
budovy 
e) Beton Brož 484 – Rozhod. č. 32/2012, kterým se zakaz. užív. 
objektu výroby
f) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas č. 18/2012 pro objekt výroby 

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 3/2012, trvalé vynětí půdy ze ZPF
b) MS Hubert Otnice – Rozhodnutí č. 1/2012, trvalé vynětí půdy ze
ZPF
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c) LILA Domov 151 – souhlas s odstraněním stavby ČOV
5. JMK – školský odbor:

Zastupitelé vzali na vědomí informaci k novele školského zák. č.
472/2011 Sb. Termín pro případné výběrové řízení, pokud zřizovatel
nerozhodne jinak, na místo ředitele ZŠ Otnice bude v roce 2014.
Usnesení:
Zastupitelstvo nepožaduje vypsat výběrové řízení na místo ředitele
Základní a Mateřské školy Otnice p. o., v r. 2012.

6. Schválení přijatých faktur:
a) ZK Brno – Fa:1/6/181, Geometr. plán  přístavby MŠ 
b) EEIKA Sokolnice – Fa:12010362, oprava veřejného osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 6, zápisu.

7. PolicieČR – zpráva o bezpečnostní situaci v obci:
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Policie ČR OO Slavkov u Brna, 
o bezpečnostní situaci v obci Otnice v r. 2011. Na území obce bylo
spácháno 19 trestný ch činů a 37 přestupků.

8. Kabelová televize:
Starosta informoval ZO o dosavadní spolupráci s p. Frycem, provo-
zovatelem kabelové televize v obci. K provozu TKR nebyly evido-
vány žádné stížnosti.
Záměrem provozovatele je rozšíření nabídky o další programy.

9. Návrh rozpočtu na r. 2012:
Zastupitelé projednávali návrh rozpočtu na rok 2012, který představil
předseda Finančního výboru Ing. Bubla. Připomínky lze podat do 
1. 3. 2012.

10. Návrh plánu akcí na r. 2012:
Zastupitelé projednávali návrh plánu akcí na rok 2012, který předsta-
vil předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník. Připomínky lze podat
do 1. 3. 2012.

11. Knihovna – příspěvek na nové knihy:
Zastupitelé projednali návrh starosty na rozšíření činnosti knihovny 
o promítání zaznamenaných obecních akcí na DVD. V knihovně
budou k zapůjčení a promítnutí na PC evidované akce v obci. Zájem-
cům pak knihovnice od vybraných akcí provede kopie. 
Zastupitelé také projednali uvolnění finančních prostředků pro KKD
Vyškov na nákup nových knih do knihovny v r. 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění 10 000,- Kč z rozpočtu obce pro
Knihovnu Karla Dvořáčka Vyškov, na nákup nových knih v r. 2012 do
obecní knihovny.

12. Žádost Kynologického klubu Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Kynologického klubu Otnice o úpravu
svodnice na pozemku p. č. 2130/1, nad RD  pana P. Pavlovce č. p.
473. Kynologický klub má na sousedním pozemku cvičiště a voda po
bouřce způsobuje škody.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí zařadit úpravu svodnice na p. č. 2130/1 do
plánu akcí na r. 2012.    

13. Žádost o koupi pozemku p. č. 1559:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Grumlových o koupi 
pozemku p. č. 1559 v k. ú. Otnice. Pozemek se nachází pod jejich
domem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1559 o výměře
156 m2, v k. ú. Otnice.    

14. Žádost o koupi pozemku p. č. 1560:
Zastupitelstvo projednalo žádost  manž. Navrátilových o koupi po-
zemku p. č. 1560 v k. ú. Otnice. Pozemek se nachází pod jejich
domem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1560 o výměře
211 m2, v k. ú. Otnice.  

15. Program obnovy vesnice:
Zastupitelé projednali dopracovanou verzi návrhu Programu obnovy
vesnice, kterou předložil p. Mezuláník Pavel. Připomínky na doplnění,
případně úpravu, lze uplatnit do jednání ZO dne 1. 3. 2012.

16. Koncepce ochrany přírody a krajiny obce Otnice:
Zastupitelé projednali poslední verzi návrhu Koncepce ochrany pří-
rody a krajiny obce Otnice, kterou předložil p. Drabálek Otto. Připo-

mínky na doplnění, příp. úpravu, lze uplatnit do jednání ZO dne 1. 3.
2012.

17. Koncepce rozvoje obce v oblasti mládeže, tělovýchovy 
a rodiny:
Zastupitelé projednali poslední verzi návrhu Koncepce rozvoje v ob-
lasti mládeže, tělovýchovy a rodiny, kterou předložila p. Sekaninová
Dana. Připomínky na doplnění, příp. úpravu, lze uplatnit do jednání
ZO dne 1. 3. 2012.

18. Program zasedání ZO dne 1. 3. 2012:
Zastupitelé projednali návrh programu zasedání zastupitelstva obce
dne 1. 3. 2012. 

19. Ocenění p. Kaloudové Ludmily, za vedení kroniky:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dlouholetou činnost p. Ludmily Ka-
loudové ve funkci kronikářky obce Otnice. I jejím přičiněním byly 
v r. 1995 dopsány zápisy z chybějícího období kroniky obce, (poslední
zápis byl z r. 1987). Ve funkci kronikářky pak působila až do 31. 12.
2011.  S přihlédnutím k její obětavosti, profesionálnímu přístupu, 
aktivitě a propagaci obce, rozhodlo zastupitelstvo obce poděkovat 
p. L. Kaloudové za její dosavadní práci a udělit ocenění obce Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo vyslovuje poděkování p. Ludmile Kaloudové za její
dlouholetou aktivní a profesionální činnost ve funkci kronikářky obce
a uděluje jí ocenění obce.       

20. Žádost f. Prostavby Real a.s. Brno:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. Prostavby Real a.s. Brno, o souhlas
obce s umístěním a zřízením stavby (tj. uložením všech inženýrských
sítí do obecních pozemků), na pozemky p. č.994/1, 994/2, 994/39,
1000/2 a 2127/2, v k. ú. Otnice. Jedná se o inženýrské sítě pro vý-
stavbu nových RD v lokalitě Pod Vodárnou II. (pracovní název
„Obytný soubor Otnice, Pod Vodárnou“).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Prostavby Real a.s. Brno a sou-
hlasí s uložením veškerých inženýrských sítí v rámci stavby „Obytný
soubor Otnice, Pod Vodárnou“do pozemků ve vlastnictví obce Otnice,
a to p. č. 994/1, 994/2, 994/39, 1000/2 a 2127/2.        

BŘEZEN - 1. 3. 2012
2. Zpráva o činnosti ZO za rok 2011:

Starosta přednesl souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva obce 
v roce 2011. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce za
rok 2011.

3. Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2010:
Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2011 přednesla účetní
p. Kaloudová Věra. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné do-
tazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku 
k 31. 12. 2011.

4. Hospodaření obce za rok 2011:
Předseda finančního výboru Ing. Bubla přednesl zprávu o hospodaření
obce za rok 2011.   

Příjmy: 27 031 826,41 Kč.  Výdaje: 28 260 622,24 Kč.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2011. 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2012:
Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesl předseda finančního výboru Ing.
Bubla.   

Příjmy: 13 850 400,- Kč.  Výdaje: 13 194 400,- Kč.
Započtením splátek jistiny úvěru do výdajů ve výši 656 000,- Kč, je
rozpočet navržen jako vyrovnaný. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2012.      

6. Plán akcí na rok 2012:
Návrh plánu akcí na rok 2012 přednesl předseda Výboru rozvoje obce
p. Mezuláník Pavel. K návrhu plánu akcí nebyly vzneseny žádné do-
tazy ani doplňující návrhy.
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2012.      

7. Místní program obnovy vesnice:
Návrh „Místního programu obnovy vesnice“ na roky 2012 – 2018
přednesl předseda Výboru rozvoje obce p. Mezuláník P. Nebyly vzne-
seny žádné dotazy ani doplňující návrhy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Místní program obnovy vesnice.     

8. Koncepce ochrany přírody a krajiny obce Otnice:
Návrh „Koncepce ochrany přírody a krajiny obce Otnice“ na roky
2012-2018, přednesl člen Výboru životního prostředí p. Havelka Petr.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani doplňující návrhy. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Koncepci ochrany přírody a kra-
jiny obce Otnice.

9. Koncepce rozvoje v oblasti mládeže, tělovýchovy a rodiny:
Návrh „Koncepce rozvoje v oblasti mládeže, tělovýchovy a rodiny“
obce Otnice“ na roky 2012-2018, přednesla předsedkyně Výboru pro
mládež, tělovýchovu a rodinu p. Dana Sekaninová. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani doplňující návrhy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Koncepci rozvoje obce v oblasti mládeže, 
tělovýchovy a rodiny.

10. Žádost TJ Sokol Otnice o proplacení hudby:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o proplacení ná-
kladů na hudbu ve výši 12 500,- Kč, spojených s pořádáním ostatkové
zábavy dne 18. 2. 2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice 
ve výši 12 500,- Kč.

11. Žádost ČZS Otnice o výpůjčku sálu na Dělnickém domě:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého zahrádkářského svazu 
Otnice o výpůjčku sálu na Dělnickém domě na den 10. 3. 2012, za
účelem pořádání akce „Večer pro ženy“, spojeného s módní přehlíd-
kou a vizážistkou.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu na Dělnickém domě pro ČZS
Otnice, na den 10. 3. 2012.     

12. Různé - diskuze:
Starosta veřejně poděkoval p. Ludmile Kaloudové za dlouholeté ve-
dení kroniky obce Otnice. Paní Kaloudová se spolu s dalšími zaslou-
žila v r. 1995 o dopsání chybějící části (poslední záznam v r. 1987) 
a pak až do 31. 12. 2011 kroniku obce vedla. S poděkováním předal 
i ocenění, které p. L. Kaloudové rozhodlo udělit Zastupitelstvo obce
na zasedání dne 20. 2. 2012.
Paní Kaloudová poděkovala za ocenění s tím, že tuto práci vždy dě-
lala ráda a že je hrdá na naše Otnice.
Starosta představil novou kronikářku obce od 1. 1. 2012 p. Mgr. Ivu
Benušovou, zástupkyni ředitele školy, kterou Zastupitelstvo jmeno-
valo na svém zasedání dne 20. 2. 2012.     
Pan Matoušek J. – po vybudování sběrného dvora odpadů (SDO) je
neupravená proluka mezi SDO a zahradou manželů Bláhových. Pů-
vodně byla zatravněna, nyní je plná bláta. Je hojně používána občany.
K připomínce se přidali i manželé Bláhovi.
Odpověděl starosta: Připomínku místostarosta zaznamenal a bude pro-
věřena.  
Pan Bláha V. – povrchové úpravy okolního terénu, po výstavbě  SDO,
se po zimě propadají, je potřeba opravit, taktéž nebyly dodány ob-
rubníky u nájezdu do jejich zahrady, jak byly původně umístěny.
Odpověděl starosta: Připomínku místostarosta zaznamenal a bude pro-
věřena.  
Starosta vyzval diskutující, aby se řádně přihlásili, postupně jim bude
uděleno slovo.
Pan Truksa J. – nejprve poděkoval za začlenění do plánu akcí na 
r. 2012 protažení chodníku od Markového až po park sv. Jana Nepo-
muckého, z důvodu bezpečnosti chodců.
Poukázal na velké nebezpečí, které hrozí chodcům (hlavně dětem) na
přestupním terminále IDS, když přijede nový nízkopodlažní autobus,
který nemůže pro svoji délku a technické parametry zajet do zastavo-
vacího pruhu. Je jen otázkou času kdy dojde k neštěstí.
K této připomínce se připojil i p. J. Muric.

Starosta: problém jsem nahlásil na Jihomoravský kraj odboru dopravy.
Bylo mě sděleno, že již se zabývají, jak celý problém řešit. Taková si-
tuace je i na některých jiných terminálech IDS.    
Paní Leváková L. – jak bude obec řešit znečištěné veřejné prostory od
psích exkrementů. K dotazu se připojila i p. Křivánková.
Odpověděl starosta: Bude relace v rozhlase, případně opět článek do
zpravodaje.
Obec nebude kupovat igelitové sáčky, příp. odpadkové koše jen na psí
exkrementy. Když má majitel peníze na pořízení psa, jistě má i na ige-
litový sáček. Každý majitel je za chování svého psa odpovědný. Pokud
si dotyčný majitel psa nedá říci, pak je nutné takové chování nahlásit
na obecní úřad.   
Pan Bláha V. – proč má obec ve svých rozvojových záměrech budo-
vání rybníků a rozšiřování sportovního areálu, když nemá peníze?
S odpovědí starosta: Jedná se o rozvojové materiály do budoucna,
které vychází s územního plánu obce.
Paní Leváková L. – jaké záměry má obec s pozemkem za Dělnickým
domem?
Starosta: Může být v budoucnu využit pro pořádání tanečních zábav,
hodů.
Je určen pro občanskou vybavenost.
Paní Matoušková M. – připomínka k materiálu „Koncepce rozvoje
obce v oblasti mládeže, tělovýchovy a rodiny“, aby název „Family
point“ byl raději v českém jazyce (Místo pro rodinu). K připomínce
se přidala i p. Kaloudová L. 
Odpověď p. Sekaninová D.:  Rozšířenější je v anglickém jazyce, ale
je akceptovatelný i v jazyce českém.
p. Kaloudová - Zda by bylo možné namontovat na hlavní silnici v kři-
žovatce s ulicí Nová, zpomalovací pás.
Starosta: Silnice je ve správě SÚS Vyškov a na silnici druhé třídy
(II/418) není možné, bez závažných důvodů, instalovat zpomalovací
pásy.
Paní Mgr. Holubová – kde budou umístěny popelnice na bioodpad?
Místostarosta: Obecní úřad připravuje plán rozmístění popelnic na 
bioodpad. Již nyní se setkal s odmítavou reakcí některých občanů. 
Popelnice budou rozmístěny tam, kde bude souhlas. Dále pak na 
veřejných prostorách.

Návrh rozpočtu 2012
Financování

Příjmy Výdaje

13 850 400,00 Kč 13 194 400 Kč
656 000 Kč

13 850 400,00 Kč 13 850 400 Kč

Změna stavu na bankovních účtech 0 Kč

Uhrazené splátky jistiny úvěru 656 000 Kč
ČMHB 656 000,-  

Stav účtu k 1.1.2012     4 047 676,35 Kč
KB 4 033 672,85 Kč
ČMHB 14 003,50 Kč
Předpokládaný stav účtu k 31.12.2012 4 047 676,35 Kč

Finanční aktiva k 1.1.2012

Stav na účtech 4 033 672,85 Kč
Pohledávky 470 481 Kč
Celkem 4 504 153,85 Kč

Finanční pasiva celkem k 1.1.2012

Půjčka u ČMHB 2 921 414,72 Kč
Ostatní závazky 418 630,39 Kč
Celkem 3 340 045,11 Kč

Vyvěšeno na úřední desce:   1.2.2012
Vyvěšeno na el. úřední desce: 1.2.2012

Sňato z úřední desky: 1.3.2012
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Vyškovská nemocnice
„Pro Krista! On leží ve Vyškově?“ slýchávám docela často. Proto jsem se

rozhodla, na základě mnoha názorů, udělat rozhovor se sestrou z chirurgic-
kého oddělení a s náhodně vybranou pacientkou. V nemocnici se pohybuji
tři dny v týdnu již dva roky jako praktikantka, mám k tomuto tématu co
dodat. O názory a odpovědi bych se s vámi chtěla podělit.

Byla bych ráda, kdyby vám interview utužilo nebo změnilo názor k pozi-
tivnímu náhledu na okresní nemocnici.

Když se řekne pojem nemocnice Vyškov, co se Vám vybaví?
Pacientka: Všechny nemocnice se mi vybaví jako strach. Proti téhle 

nemocnici nejsem zaujatá.
Sestra: Budova. Je to velice široký pojem. 
Můj názor: Především chirurgie, mám ráda „živost“ oddělení a nečekané

případy. Je to velice zajímavý obor, kde se můžu setkat s čímkoli. 

Jaké pozitivní změny proběhly v nemocnici za poledních 10 let? 
Pacientka: Je to tady velice zmodernizováno, pamatuji si ještě staré vybavení, které se nedá srovnat s nynějším. 
Sestra: Rozhodně lepší podmínky pro pacienty. Také je velmi příjemná změna digitalizace rentgenu.
Můj názor: Nemůžu srovnávat, ale s aktuálním vybavením jsem spokojená. V mnoha případech nám usnadňuje práci. Také se

mi líbí bezbariérové pomůcky, které jsou v nemocnici zcela na místě, bez nich bych si už nedokázala představit ošetřovatelskou
péči. 

Jaký přístup k Vám má zdravotnický personál?
Pacientka: Jsou velice příjemní a hodní, vždy mi všechno vysvětlili, když jsem si nevěděla rady.
Můj názor: Na 1., 2. a 3. chirurgii jsem velice spokojená se sestrami a lékaři, co se týče jejich trpělivého přístupu k nám – žá-

kyním. Bohužel tohle nemůžu tvrdit o všech odděleních, někde nám dávají dostatečně najevo, že jsme na překážku, i když 
vykonáváme práci za ně, především na 2. interně. Nicméně k pacientům jsou příjemní vesměs všude.

Jaký je Váš přístup k pacientům?
Sestra: Individuální. Záleží na věku, nemoci…
Můj názor: Souhlasím se setrou. Je těžké přizpůsobit se každému pacientovi, když chod oddělení má svůj řád, ale pokud je snaha

i z druhé strany, vždycky se dá vyjít, popřípadě najít kompromis. 

Co si myslíte, že se o nemocnici mezi lidmi říká?
Pacientka: Nic dobrého, raději chtějí do Brna, ale nevím proč. Nikdy jsem neměla důvod nevěřit lékařům při mých zákrocích.

Ležím tu už po třetí a jinou nemocnici bych si nevybrala. 
Sestra: Špatné a nepravdivé řeči. Musím říct, že tu máme pacienty z jiných

okresů a krajů, kteří si naši nemocnici nemohou vynachválit, a proto jsou
ochotni přijet z takové dálky. Spíše ji haní místní lidé a lidé z blízkého okolí.
Také k nám jezdí mnoho klientů z Brna, protože nebyli s tamějšími nemoc-
nicemi spokojeni.

Můj názor: Krematorium? Něco takového jsem párkrát zaslechla. Podle
mě jsou to staré řeči, které se bohužel pořád mezi námi drží. Říkají je přede-
vším ti, kteří nepřišli s nemocnicí do styku, možná by časem změnili názor.
Nyní už je přesnější a modernější technika, která dříve nebyla. Myslím, že
svědomitost našich chirurgů je opravdu velká.

Souhlasíte s jejich tvrzení?
Pacientka: V žádném případě.
Sestra: Ne.
Můj názor: Spíše ne.

Byla Vaše operace plánovaná? Pokud ano, proč jste si vybrala Vyškov?
Pacientka: Měla jsem nyní úraz, ale moje předešlé plánované operace jsem

chtěla, aby byly uskutečněny zde. Vlastně jiná varianta mě ani nenapadla, pro-
tože mi tady byly provedeny výkony bez komplikací a beze sporu s personálem.

Nechala byste se tu operovat?
Sestra: Samozřejmě. Podstoupila jsem tu už pět operací. Nechala bych si zde udělat jakýkoli zákrok, protože pacient si může

vybrat operatéra. Nechtěla bych jít do Brna, lékaře tam neznám a nevím, co od nich čekat.
Můj názor: Nikdy jsem nebyla hospitalizovaná v nemocnici, takže nemám zkušenosti, které by rozhodovaly o operaci jinde. 

Ivana Polášková
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Foto: Zdeňka Křivánková

Občánci narození v roce 2011

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Peksová Jitka
Svobodová Vanda
Novotná Vanda
Kaloudová Vanesa
Muric Martin
Kolařík Jakub
Pavlovcová Magda
Kvasnička Vít
Michalkiewicz Oliver
Štěpánek Šimon
Makovský Timotej

Sadecký Matěj
Šebeček Martin
Odehnal Jakub
Bočková Nela
Rafajová Simona
Matoušková Monika
Jamborová Viktorie
Sloup Tomáš
Šafářová Karla
Pešková Sára
Jelínková Julie

O motýlovi

Motýl krásně malovaný
létá z květu na květ.
Říkají mu Paví očko.
Jak se dostal na svět?

Housenka se zakuklila,
vlákýnkem se omotala,
v kukle se pak změnila
v nádherného motýla.

V slunci létá po louce,
křídly lehce třepoce,
očky na nás krásně mrká,
do kytiček sosák strká.

Těšíme se z jeho krásy,
přiletí k nám zítra asi, 
jen si volně poletuje
tak, jak zlehka vítr duje.

Drahomíra Tišerová



19OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 47 - březen 2012

Sňatky v roce 2011
4. 6. 2011
Zdeněk Sigmund Otnice
Jitka Ondrová Otnice

11. 6. 2011
Jaroslav Kulhánek Otnice
Ludmila Cápalová Otnice

25. 6. 2011  
Zdeněk Kosík Otnice
Blanka Součková Otnice

17. 9. 2011 
Luděk Mareček Otnice
Kristýna Kadlecová Otnice

17. 9. 2011
Luděk Matyáš Otnice
Oksana Melnyková Bošovice

20. 9. 2011  
Pavel Sedláček Brno
Petra Kučerová Otnice

V 1. pololetí roku 2012 oslaví
Vašík František                         80 roků
Matyáš Jiří                              80 roků
Matoušková Marie                 80 roků
Rafajová Božena                  80 roků
Žišková Božena                       80 roků
Marková Anna                            81 roků
Pitta Emil                                 81 roků
Svoboda František                   81 roků
Zalaba Stanislav                        81 roků
Svobodová Marie                   82 roků
Florianová Emilie                     83 roků
Smetanová Marie                    83 roků
Vojáčková Antonie                  83 roků
Šimandl Josef                          83 roků
Vacková Marie                     84 roků
Menoušková Anna                    85 roků
Matulová Marie                        85 roků
Kramářová Marie                86 roků
Jelínková Emilie                    87 roků
Mezuláníková Františka         87 roků
Jaegerová Věra                          89 roků
Šťovíčková Libuše                90 roků 
Kosíková Emilie                   90 roků
Dobšáková Jiřina                 91 roků
Dřínovský Rostislav            91 roků

Životní jubilea

V roce 2011
nás opustili

Emilie Dvořáková                       66 roků
Anna Strapinová                         63 roků
Josef Holeček                              87 roků
Ladislav Šťovíček                       65 roků
Petr Cikánek                                64 roků
Jiří Šnobelt                                  60 roků
Miroslav Šurýn                           53 roků
Růžena Řehůřková                      90 roků
Alena Jadrná                               60 roků
František Kalvoda                       55 roků
Jaroslav Kraus                             82 roků
Pavel Dřínovský                          65 roků
Josefa Březová                            96 roků
Cyril Oujezský                            81 roků
Jan Kampas                                 91 roků

Manželé Kosíkovi

Pan Dřínovský oslavil letos v březnu 91 let.Foto: Zdeňka Křivánková
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Vždyť v očích těch, kdo tohle budou číst,
budeš žít ty i popsaný můj list.

Shakespeare  

V jednom verši dokázal Shakespeare vystih-
nout smysl psaní kroniky. Protože co je psáno,
to je dáno a schováno pro další generace.
V každém písmenu i datu se ukrývá kousek na-
šich každodenních životních událostí, osudů.
Březnem započal nový rukopis otnické kroniky.
Své léty prověřené pero odložila bývalá kroni-
kářka, paní Ludmila Kaloudová, a předala ho
učitelce Ivě Benušové.

Ještě na chvilku jsem si pero vypůjčila a pro
změnu zapisovala vzpomínky a události já. Paní
Kaloudová nás nechá nahlédnout „pod po-
kličku“ její dlouholeté práce.

První otázka se nabízí sama, kdy jste s psaním kroniky
začala?

Bylo to snad před 15 lety, v roce 1997. V kronice chybělo
zapsaných 10 let, což jsme museli s kolegy dopsat. Velice
pěkně se toho ujal pan učitel Holub, který má mimochodem
krásný rukopis. Tak hezké písmo já nemám. Jeho manželka,
Dagmar Holubová - paní učitelka a výtvarnice, do ní zase na-
kreslila nádherné ilustrace. Do kroniky se totiž nesmí lepit fo-
tografie. Taky na plakáty a vstupenky z různých kulturních akcí
existuje speciální složka. Povolené je psát i na stroji nebo po-
čítači, ale já doporučuji psát ručně. Má to úplně jinou vypoví-
dací hodnotu. Kronika je alespoň 10 cm tlustá, velkého
formátu. Já jsem popsala asi 12 až 15 stran.

Ovlivnilo „kronikaření“ váš život hlouběji, třeba při vý-
chově dětí? Mají díky vaší práci k Otnicím bližší vztah,
znají jejich historii?

Měla jsem na psaní docela málo času, ale vždy jsem se zají-
mala o dění v obci, o lidi tady. Když jsem se dala do psaní, za-
pomínala jsem často na věci kolem. Jednou jsem zapnula
sporák a zapomněla na něj, až mi shořely utěrky. Ale děti mě
vždy podporovaly, o historii obce a místních rodin si vyprá-
víme dodnes. 

Kolik času tedy zabere věnování se této činnosti? Jak
často se do kroniky vůbec zapisuje? A co?

Píše se denně, konkrétně záznamy o počasí, například že byl
nejteplejší prosinec nebo naopak nejchladnější únor za poslední
desítky let. Zapisují se různé změny v podnikání, kdo tu živnost
založil či naopak ukončil. Píše se také o místní škole, ale jen zá-
kladní důležité věci, neboť škola vede svoji vlastní kroniku,
stejně tak i hasiči. Stručné jsou i zápisy ze schůzí zastupitelstva,
najdete tu i „nálady z politiky“. Informace o místních organi-
zacích nesmějí chybět – jaké měli myslivci za rok úlovky, kolik
vysadili stromků, soutěže ze střelby a jiné. Kulturní akce mají
v kronice své vyhrazené místo, zapisuje se datum a typ udá-
losti. Třeba každý rok se uvádí, kolik bylo stárků a stárek na ho-
dech. Dříve, když jich chodívalo méně, psaly se i jejich jména.
Otnice jsou ale vyhlášené tím, že na každé „muzice“ je rvačka.
To se píše také. Lidi vůbec všelijaké „drby“ zajímají. Jednou
jsem třeba psala o rodině Cigánkových, kteří tu byli velmi
známí. Žili v hospodě a jejich děti kradly, ale jen to, co Cigán-

kovi opravdu potřebovali, nekradli proto, aby zbohatli. O ta-
kových věcech se dá psát, až když z rodiny v obci nikdo ne-
zůstane, aby se jich to nedotklo. Některé věci v kronice
nenajdete vůbec. Třeba jednou, velice dávno, měli na statku
hody. Jak to tak bývá, jedna slečna přišla k dítěti. Ale svobodná
matka, to v té době na vesnici neexistovalo. Tak pak to své dítě
přihodila na pekáč k bramborám. Jiná svobodná matka zase
své dítě zazdila. Pak všude slyšela jeho křik a zbláznila se. Nic
takového jsem do kroniky ale nepsala.

Teda, to je jako z hororu a ne z Otnic. Může si vůbec kro-
nikář dovolit „udělat si volno“ nebo musí být stále „ve
střehu“?

Volno si udělat může, ale musí mít někoho, kdo za něj bude
události zapisovat. Mně vypomáhala paní Mirka Lipovská. Jed-
nou byla taková chumelenice, že za Otnicemi na poli přistál
vrtulník, ke mně se to přes tu vánici vůbec nedostalo, tak to za-
pisovala ona.

Nepostihla vás někdy „nemoc z povolání“?
Kolikrát jsem se vzbudila uprostřed noci a utíkala něco za-

psat, abych to do rána nezapomněla.

Máte v mysli něco významného, co bylo založeno, vysa-
zeno, postaveno během vašeho kronikaření?

Otnice se obrovsky zmohly, dostaly význam. Bývaly pomí-
jenou obcí, nikdo nás nebral vážně. Vybudovaly se silnice, před
tím tu bylo jen bahno. Vznikla kanalizace, vodovod. Začalo se
stavět už v komunistické éře, ale se starostou Prokopem se vše
rozhýbalo, je velmi aktivní. Máme sběrný dvůr, i když je na
velmi nevhodně zvoleném místě, špatně dostupný, jsou tu úzké
cesty a rodiny kolem se na něj musejí dívat z okna.

Máte nějakou vizi o otnickém „náměstí“? Je vůbec
vhodné toto místo takto titulovat?

Je to rozhodně lepší než náves. Náves v Otnicích nikdy ne-
byla. Nejhezčí je „náměstíčko“, no ne? Moc se mi nezamlouvá
návrh umístit sem kašnu. Obávám se, aby ji méně něžná polo-
vina populace nepoužívala jako toaletu. Také by se z ní mohl
stát odpadkový koš a zároveň popelník. Jsem za to, vysadit zde
stromoví a zbudovat hezké posezení. Rozhodně by ale bylo
vhodné založit alej před pohostinstvím. Stojí na západní straně

Proč jsou Otničáci „Goglováci“ a Bošáci „Janci“?



21OTNICKÝ ZPRAVODAJČíslo 47 - březen 2012

a v létě, při čekání na autobus, je to jedna velká výheň. V Ot-
nicích je vůbec málo zeleně. Máme takový kostel, ba skoro ka-
tedrálu, a ostrůvek u něj je úplně prázdný. A jak by se tu
vyjímalo pár trsů růží! V zastupitelstvu je ale málo žen, este-
tických duší, které by tuto změnu prosadily. Vzpomínám, jak se
smáli páni učitelé, když se vysazovala zeleň u školy: „Park?
A teď je to nejhezčí park v obci.

Zasloužilo by si naše „náměstíčko“ dostat jméno podle
nějaké významné otnické osobnosti?

Určitě podle pana kronikáře Rafaje nebo pana Hrdličky.
I škola by mohla mít jméno nějaké zajímavé osoby Otnic a zá-
roveň by se na ní vyjímala pamětní deska s nějakými informa-
cemi o ní. Děti by se o otnické historii dozvěděly více.

Zastávka Rafajovo náměstí by znělo dobře. Slyšela jsem,
že pořízení otnických krojů bylo také vaší zásluhou.

Namalovala jsem návrhy podle různých historických pra-
menů, fotek či pozůstatků krojů z různých rodin. Odbornice na
kroje, kterou jsme přizvali, řekla, že je máme špatně vyšité.
Kyjovské kroje, které známe z hodů, konkrétně ty naškrobené
sukně, co vypadají jako deštníky, se v Otnicích nikdy nenosily.
To se mi nelíbí, tolik se tady nikdy neškrobilo, aby se nedalo
ani sednout! Bylo by hezké, aby otnické kroje byly na všech
akcích pořádaných obcí.

Jak hodnotíte kulturní život obce dnešních let? Nebýval
kdysi pestřejší? Dříve se tu prý konával Společenský ples,
kterému vévodilo vytříbené chování, róby, rukavičky, frak,
valčík,…

Každá akce měla ducha. Ples byl ples, hody byly hody. Se-
třel se rozdíl mezi obyčejnou tancovačkou a reprezentativní
událostí. Dnes se to musí společně vecpat do pár večerů. Pan
Rafaj si velice potrpěl na úroveň plesu, chtěl do něj vetknout
atmosféru Hašlerových písní. Jednou přijeli muzikanti a na toto
varování zapomněli. Pan Rafaj je tenkrát pěkně „sjel“, že to
bylo podmínkou a holt si písně měli nacvičit.  Na ples chodily
jen páry, které byly v očekávání svatby, či manželé. Svobodní
sem nesměli. Ti chodili až na „odehrávky“, které už nebyly tak
reprezentativní. Dneska jdou mladí na ples i v riflích. Já už na
tyto večery nechodím, ale kvůli kronice jsem se musela do-
zvědět, co se dělo. Informace jsem získávala z důvěryhodného
zdroje, od lidí, kteří si nedomyslí nějaké pikantnosti.

Chybí podle vás Otnicím nějaký kulturní stánek, ob-
chod,…?

Nějaký pevný kulturní stánek určitě, ale bohužel tu není
nikdo, kdo by jej vedl. Dříve měli ples včelaři, v podstatě každá
místní organizace. Dnes už jen Sokoli a myslivci. Lidé nemají
tolik peněz, které by za zábavy mohli utratit. A televize, to je
časovaná bomba, zničila půl kultury. Od ní se na muziku nebo
na divadlo nikomu nechce. Také dělnický dům by potřeboval
opravy, aby bylo hezké místo na scházení se. Poděkování patří
Andree Malé, která se snažila vzkřísit otnické ochotnické di-
vadlo a velmi ji mrzelo, že nikdo mladý na setkání nepřišel.
Také Daně Sekaninové a kolegyním maminkám, které se pos-
taraly o kulturní vyžití dětem. Jinak mě mrzí zanikání malých
obchodů na úděl stavění velkých supermarketů.

A jak to tu vypadalo za války?
No, byla chudoba. Šrotovali jsme si obilí na malém „šroto-

vači“. Pekly se buchty z kukuřičné mouky, které strašně pálily
a pořád se musely zapíjet. Jednou nám mlynář prodal plesnivou
mouku, ale co se dalo dělat?! My jsme si upekli pegáčky.
Dobré teda nebyly. Ale ve škole jsme dostali za úkol sbírat
vejce pro různé rodiny. Otnice jich nashromáždily nejvíc,
i když tu bylo tolik chudáků!

Byli tu nějací Židé? Jak se na ně lidé dívali?
Bylo jich tu 9, mám v plánu ve státním archivu zjistit jejich

jména, a zjistit, co se s nimi stalo. Říkalo se: „Na to je Žid, aby
šidil lid, na to je křesťan, aby Žida trestal.“ Ale moje maminka
na ně nedala dopustit. Třeba v okolí Blučiny jich žilo hodně
a tam se šeptalo: „Tady bydlí Židi!“

A co pak po válce?
Vyhráli volby komunisti. A žilo se tu krásně, všichni byli

nadšení novou dobou. Otnice byly velmi komunistickou obcí.
Lidé chodili na brigády, aniž by za to něco chtěli. Pan Rafaj už
dříve psal, že lidé si stěžovali, jak jim Rusáci berou hrnce s jíd-
lem nebo hodinky. Ale kolika hodinkami se dá zaplatit osvo-
bození?

Byly tu tedy ty pověstné fronty „na všechno“?
Ani ne. U řezníka bylo dovoleno dostat 10 dkg masa, tak si

je každý prostě vzal. Jednou přišla bohatá selka a říká, že její
muž sní ale pět řízků! My jsme byli rádi za to, co dostaneme.

V Otnicích máme spoustu úrodné půdy, hodně
se pěstuje. I dnes družstvo Rostěnice chce tyto
pole vykoupit, jelikož je zde půda kvalitní.

Už z dávných dob se také táhne pomyslná
nesnášenlivost mezi námi „Goglováky“ Ot-
ničáky a Bošáky, ale spousta lidí netuší, proč
vlastně vznikla?

No, Bošovice byly městys, dělaly jarmarky,
ale měly nám za zlé, že jsme středová obec,
máme poštu. Jedna paní mi řekla: „Vy jste ko-
munisti!“.  U nás se tolik nedbalo na kulturu.
Bošovice kulturně vedl jeden pan učitel. Navíc
tady se mluvilo „po brněnsku“, protože tam Ot-
ničtí jezdili za prací. V Bošovicích a v Újezdě
se mluvilo jinak. V Otnicích byl jen jeden člo-
věk vzdělaný vysokoškolsky. Byl první vlaš-
tovkou vzdělání. Proč? My jsme patřili pod
Šaratice, kde se ve škole platilo školné. Mě se
maminka snažila dostat do školy ve Slavkově.



Foto: Zdeňka Křivánková a Pavel Muric
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Bošovští jezdili do školy v Dambořicích. My jsme měli všude
daleko. Naši obec zvedl kulturně až Sokol. Nositeli kultury byli
vždy faráři, ale my jsme to štěstí neměli. Sedláci tu nechtěli
nechat postavit školu, aby se nezastavěla úrodná půda. Už pan
kronikář Jakob byl smutný z toho, že mladí na statku nic mo-
rálního nepochytí. Proto byli Bošáci vždycky na sebe takoví
pyšní. Ale pyšní byli i Milešáci, říkalo se jim proto Francouzi.

A teď už k výběru nové kronikářky. Existují nějaká kri-
téria? Bylo výběrové řízení?

Zasazovala jsem se pro to, aby výběrové řízení bylo, ale ve-
dení obce se ke zvolení paní Benušové rozhodlo už v době, kdy
spolupracovala na vydání nové otnické knihy. Říkali, že už
volbu nebudou dále rozviřovat, že by nevybraní kandidáti byli
„uražení“. Moc se mi to nelíbí, dávala jsem vedení i návrhy,
kdo by se na post kronikáře hodil.

Není údivu hodné, že se otnickou kronikářkou stala lov-
čická rodačka? Přece nemůže místní obyvatele a zvyky znát
tak, jako člověk, který tu odmala vyrůstá a má v Otnicích

své kořeny a historii. Také je mladá pro místo kronikářky
a nemá zdaleka toliko zkušeností a zážitků. Není to pře-
kážkou?

Já jsem byla překvapená, že na tu nabídku kývla. Paní Be-
nušová to místo vzala s tím, že jí budu pomáhat. To já samoz-
řejmě ráda, ale chtěla jsem, aby ta odpovědnost už nebyla na
mně. Ale měl by to dělat Otničák. Navíc Iva Benušová už píše
kroniku v Lovčičkách. Říkala, že celou kroniku pročte, aby vě-
děla co a jak, ona je poctivá. Ale já znám většinu občanů, a to
do několikátého kolena. Koho zná ona? Bude mít spoustu práce
navíc. Existuje brožurka, kde se píše, co by měl a mohl kroni-
kář dělat, i kurzy, které zřizuje jak okres, tak hlavní město.

Tak třeba si za dalších 15 let přečtete na stránkách zpravo-
daje rozhovor s kronikářkou Ivou Benušovou. Ať se pera chopí
zodpovědně a píše s takovou grácií, jako psala o životě Otnic
ta minulá. Snad bude nová kronikářka na tu předchozí stejně
pěkně vzpomínat, jak s pohlazením v duši myslí na pana Rafaje
Ludmila Kaloudová. Aby si o nás příští generace udělaly hezký
obrázek… Nikola Valiánová

Vážení a milí Otničáci!
Nejkrásnější období života jsem prožívala

spolu s Vámi v mých milovaných Otnicích.
Proto jsem ráda zapisovala dění u nás, i když
tuto moji lásku nezřídka odnášelo nádobí
i s obsahem na zapnutém sporáku. Měla jsem
štěstí, že i manžel a maminka stejně jako já
v historii se rádi toulali. Proto pro podobné
nehody měli pochopení. Náhoda tomu chtěla,
že můj hezký vztah k Otnicím s básnickým
citem vložila do knihy Na dobré hodince v Ot-
nicích Marta Králová – Jedličková. I ona
krásný čas prožitý v Otnicích, měla potřebu
svěřit těm, kterých se to také týkalo. 

„Štětcem se dotýkám obrazu, který stvořily
dávné časy“, tak znějí její verše. Je až nepo-
chopitelné, že již tento svět opustila. Až velmi
často zjišťuji, jak moc mi chybí.

Nestala bych se kronikářkou, ba ani žádná z knih o minulosti Otnic by nevznikla, kdyby současný starosta Pavel Prokop ne-
připravil zázemí pro toto dění. Dokonce i pro chybějící záznam v kronice v rozsahu deseti let, dal dohromady skupinu, která
po drobtech vzpomínek a tisku, tuto mezeru doplnila. Byli to Jaromír Haluza, Marie Matoušková, Věra Kaloudová, Ludmila
Zalabová, Pavel Prokop a já. Toto detektivní pátrání jsem zpracovala a výsledek doslova s uměleckým citem se svojí man-

želkou do kroniky zaznamenal Jiří
Holub. A protože moje působení
včetně tohoto pátrání po ztracených
letech trvá dobrých 15 let, nadešel
čas, abych pero předala mladší gene-
raci. Bude-li třeba, jsem vždy ochotna
pomoci.

Za důvěru ve mne vloženou, za ne-
čekané rozloučení s obecním zastupi-
telstvem s dojetím děkuji a mé
nástupkyni Ivě Benušové přeji úspěchy
v této krásné a odpovědné činnosti,
ale i nelehké, poněvadž dění poměrně
rychle se rozvíjející obce zachytit ne-
bude jednoduché.

Ať duch kroniky zaznamenaný
perem Františka Rafaje ji provází.

Ludmila Kaloudová
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Před nedávnem jsem četl životní příběh jednoho z papežů
20. století – Jana XXIII. Dovolím si z něj kousek citovat: „Na
svátek svatého Josefa roku 1959 se branami
Vatikánu tlačil zvláštní zástup. Na pozvání
Svatého otce sem přišli zaměstnanci čištění
města. Metaři i popeláři, všichni v modrých pracovních oble-
cích s městským znakem SPQR – Senatu Populusque Romanus
– senát a lid města Říma. Byli přijati jako knížata, vysocí pre-
láti je doprovodili do velké audienční auly, kde pro ně sám
papež sloužil nejsvětější oběť. Chtěl je v den jejich patrona te-
saře Josefa uctít jako zástupce pracujících. 

Nikdy předtím nebylo vidět takovou podívanou. Chudí, ne-
patrní a pohrdaní zaplnili ohromný sál do posledního koutku.
Byli hrdí i pokorní, s tvářemi zářícími radostí a posvátným údi-
vem. Nikdo se jich neptal, k jaké straně náleží, zda jsou křes-
ťanští demokraté, socialisté či komunisté, zbožní nebo hříšníci.
Byli shromážděni kolem toho, který je otcem všech, kterého
měli všichni bez rozdílu rádi a ctili ho, a kdo je také měl rád

jako dobrý pastýř své různorodé stádo.“ Je dobře, že takoví lidé
byli a věříme, že jsou i dnes. Potřebujeme je, vědět o nich, při-
pomínat si, co je pro ně zásadní, pro jejich práci nebo službu.

Chtěl bych nám to přát, když máme předjaří a také před 
Velikonocemi. Snad je to pro každého člověka pěkný, milý čas.

Ať je nám i letos. I když víme, že není vždycky
krásná čistá obloha (řečeno obrazně) nad námi.
Vždyť jsme se nedávno dozvěděli o velikém

neštěstí s autobusem dětí, které se ve Švýcarsku vracely domů
z hor.

Přeji klidné, požehnané Velikonoce, ať tyto dny a i další
máme příležitost prožívat je s těmi, kdo nám jsou blízcí a ne-
nechají nás v ničem, když nám zrovna není do zpěvu.

P. Pavel Buchta, farář

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Informace pro dárce   Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze tak učinit dvěma způsoby.

Hotově – peníze předat na farním úřadě Pavlu Buchtovi, který vám vystaví potvrzení o předané částce, nebo na obecním úřadě
u Jany Pavlovcové. Obec vystaví potvrzení o přijatém daru a peníze předá farnosti.

Bezhotovostně – lze zaslat peníze na zvláštní účet zřízený Farností Otnice, který slouží jen pro sbírku na zvony:

Česká spořitelna: 19-1561241319/0800.
V případě, že budete potřebovat potvrzení o vystavení darovací smlouvy, můžete se obrátit na faráře nebo na starostu Pavla Pro-

kopa. Potvrzení o daru lze uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu.

Velikonoce v našem kostele:
Zelený čtvrtek 18.30 hod
Velký pátek 18.30 hod
Bílá sobota 20.00 hod
Boží hod velikonoční 9.30 hod

Kousek dobra
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Foto: Hynek Zavřel

Zápis prováděly všechny naše paní učitelky, které učí nej-
menší děti: Dana Matyášová, Hana Veselá, Lenka Vojáčková,
Kateřina Korcová a Miroslava Bočková. Vše proběhlo v pří-
jemné atmosféře a nikdo z rodičů nemusel čekat příliš dlouho
a i pro nás to bylo příjemné odpoledne. Dodnes si vzpomínám,
jak jsem musel se synem více jak hodinu čekat na zápis v jedné
z brněnských škol a jak byl z toho pak celý nesvůj. Navíc na-
bízím rodičům budoucích prvňáčků i fotografii ze zápisu do 
1. třídy. Někteří školu již kontaktovali a my jsme jim fotogra-
fii ze zápisu přeposlali. Pokud budou mít zájem i další, mohou
kontaktovat ředitelství školy na tel.č.: 544 240 078 a domlu-
víme se na přeposlání.

I v letošním roce se snažíme rodičům dětí, kteří žádají odklad
povinné školní docházky, ulehčit práci a pedagogicko-psycho-
logická vyšetření provést v naší škole. Tím odpadá rodičům
zdlouhavá cesta do Vyškova a následné vyřizování pracných
formalit. Věřím, že tuto možnost všichni rádi uvítají a využijí.
O termínu budou rodiče včas informováni. Rodiče už pak jen
navštíví dětskou obvodní lékařku, která vydá potvrzení, zda
dítě pro školu je či není zralé.

Budoucím prvňáčkům přeji hodně úspěchů, ať se jim v naší
škole líbí a najdou zde řadu nových kamarádů.

Hynek Zavřel, ředitel školy

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběhl v odpoledních hodinách
zápis do 1. třídy na naší Základní škole v Otnicích. Celkem se
k zápisu dostavilo 29 dětí se svými rodiči, což je prakticky
stejný počet jako v loňském školním roce. 22 dětí prostřednic-
tvím rodičů již obdrželo rozhodnutí o přijetí do 1. třídy, rodiče
šesti dětí zvažují odklad povinné školní docházky o jeden rok
a jedna žákyně musí vyčkat na vyjádření pedagogicko-psy-
chologické poradny, protože se k zápisu dostavila o rok dříve.
Někdy je odklad povinné školní docházky opravdu vhodný,
zvláště u dětí, kterým bude 6 let teprve v měsíci červenci či
srpnu a v řadě případů je odklad správné rozhodnutí. Řada ro-
dičů zastává názor, že pokud dítě zůstane déle v MŠ, prodlouží
si tím dětství, což nemusí být vždy nejlepší rozhodnutí. Proto
MŠMT zpřísnilo v letošním školním roce kriteria odkladu po-
vinné školní docházky. Kromě pedagogicko-psychologického
vyšetření je navíc požadováno posouzení odborného dětského
lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče jedné žákyně zva-
žují dřívější přijetí do 1. třídy. U zápisu se ukázalo, že je sku-
tečně velmi šikovná a pokud s přijetím bude souhlasit
i pedagogicko-psychologická poradna, bude přijata do 1. třídy
o rok dříve.

V letošním roce jsme dětem opět připravili malé překvapení,
které se nám osvědčilo už v loňském školním roce. Rodiče
s dětmi, kteří přišli k zápisu, uváděli žáci a žákyně 8. třídy v po-
době postav z řecké mytologie a pohádkových princezen. Naší
snahou bylo, aby se děti cítily v naší škole dobře, nebály se,
a to se myslím povedlo. Pokud byl chvilku čas, mohly si děti
pohrát s hračkami na koberci, podívat se na pohádku, pokud
rodiče přišli i s mladšími sourozenci, tak si s nimi hrály naše
antické postavičky, které krásně ztvárnily Tereza Doležalová,
Lucie Kaloudová, Monika Hamalová a Ondřej Klvač. Mé po-
děkování patří také uvádějícím princeznám Adéle Špičákové,
Veronice Hrbáčové a Darině Škrlové, které nám pomohly uvá-
dět děti k zápisu, a rodičům usnadnili orientaci ve škole. To
všechno přispělo k uvolnění atmosféry a o to nám šlo. Děti se
nebály a řada z nich ukázala, co už umí a co se doma či v ma-
teřské školce naučily. Některé si dokázaly zavázat tkaničku,
jiné dokázaly krásně převyprávět celou pohádku, namalovat
obrázek, řada z nich poznala tvary i barvy a některé už dokonce
uměly čísla i písmenka. Domů si budoucí prvňáčci na památku
odnesli omalovánky a voskovky.
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TŘÍDNÍ SCHŮZKA
k 3. čtvrtletí:

16. dubna 2012

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřské školy:
10. 5. 2012 od 9 hod.

Vystoupení dětí
ke Dni matek:

13. 5. 2012 od 14 hod.

Uskutečnit školu v přírodě, to je vždycky běh na dlouhou
trať. Již z počátku září jsem vybírala pro děti vhodné zařízení.
Kritéria byla jasná: cenově dostupné, pro děti prvního stupně
vhodné, ideálně s blízkou sjezdovkou a volným termínem
v únoru. Volba padla na penzion Zálesí v Loučné nad Desnou.

V průběhu září se organizace rozběhla naplno. Žákům
čtvrtých a pátých tříd se rozdávaly přihlášky a vybírala se zá-
loha. Zájem jet na hory mělo 30 přihlášených, ze kterých na-
konec skutečně odjelo 20. února 28 dětí.

Díky rozhodnutí pana ředitele jsme na děti byli čtyři dospělí:
já, paní učitelka Kateřina Korcová a paní učitelka Zdeňka
Swieková jako instruktoři i učitelé a Jana Flo-
riánová jako zdravotník. Pro děti prvního stupně
ideální počet.

Škola v přírodě je spojena s pobytem v pří-
rodě, v zimě tedy ve sněhu. Náplní naší školy
v přírodě bylo mimo učení i lyžování. Každý
den jsme trávili s dětmi jeden půlden na sjez-
dovce a druhý učením. Pro češtinu, matematiku
a angličtinu nám paní učitelky ve škole připra-
vily pracovní listy, vlastivědu a přírodovědu
jsme zvládli formou prezentace o Jeseníkách,
Loučné a jejím okolí. Tak se děti dozvěděly,
která vzácná zvířata v CHKO Jeseníky žijí, které
rostliny zde rostou, znají nejvyšší horu Jeseníků
Praděd. Ví, že v Loučné je zámek se zahradou
v anglickém stylu a jak funguje přečerpávací
elektrárna Dlouhé stráně. 

Ve středu, v odpočinkovém dni, jsme se byli
podívat v nedalekých Koutech na lyžařský areál
s novou šestisedačkou. Hudební výchově jsme
zasvětili jeden večer, kdy děti hrály hudební hry a zpívaly
hlavně lidové písničky. Další večer byla diskotéka a podařený
byl i karneval s rejem masek.

Tělesná výchova rozhodně nepřišla zkrátka. Děti lyžovaly do
„roztrhání těla.“ 

Byly neuvěřitelně šikovné a ty, které stály poprvé na lyžích,
se pod rukama velice obětavé paní učitelky Korcové, které po-

Zimní škola v přírodě Loučná nad Desnou 2012
máhala Jana Floriánová, rychle měnily v nadšené lyžaře. Druhé
družstvo se pod vedením paní učitelky Swierkové a Floriánové
hbitě zdokonalovalo v lyžařských dovednostech a první druž-
stvo do tajů carvingového lyžování zasvěcoval o své dovolené
Tomáš Florián. 

Závěrečný slalom odjelo 26 lyžařů, z toho 3 „na klíště“, kdy
je paní učitelka Korcová před sebou sunula mezi brankami.
Dva chlapci se, bohužel, kvůli nachlazení a bolesti břicha sla-
lomu nezúčastnili. Ale to nebylo všechno. 

Za penzionem bylo pole, na kterém leželo víc než půl metru
sněhu. Co tam děti vyváděly, byste museli vidět na vlastní oči.

Rychle nám mizely v různých tunelech, vytvářely nápadité sně-
hové stavby a ani koulování nepřišlo zkrátka. Prostě ideální
podmínky pro hry ve sněhu všeho druhu.

Co k tomu dodat? Vrátili jsme se všichni v pořádku bez vět-
ších šrámů a snad se dětem škola v přírodě líbila alespoň tak,
jako nám, dospělým. 

Drahomíra Floriánová

ketbalu mladších žákyň. Dva měsíce před okresním kolem se učitelka tělesné výchovy dívek zeptala, zda by si netroufly basket-
bal začít hrát. Děvčata se po společné dohodě rozhodla, že to zkusí. Hra je začala bavit a ukazovalo se, že získávají čím dál větší
herní zkušenosti. Nakonec paní učitelka tělesné výchovy z důvodu termínové kolize (ve stejném týdnu se žáci 4. a 5. tříd zúčast-
nili zimní školy v přírodě spojené s lyžováním) jet nemohla, a tak jsem se rozhodl jet s nimi, abych viděl, co dokáží. První zápas
děvčata jasně zvítězila rozdílem třídy (24:8), druhý zápas vyhrála také a já jsem byl skutečně nadšený. Závěr jim sice nevyšel, pro-
tože děvčata z Vyškova byla skutečně o mnoho vyšší, ale i tak bylo 3. místo a zisk bronzové medaile příjemným překvapením
a domnívám se, že i velkým úspěchem. 

Chválihodné je to především proto, že i v dnešní době, kdy mají žáci hodně různých lákadel v podobě televize, počítačů, her-
ních konzol PSP a mnoha dalších, se někteří dokáží na něčem domluvit a jít za tím. Za pěkný sportovní zážitek a nadšení pro hru
děkuji Michaele Kašpaříkové, Janě Sloupové, Tině Kubíčkové, Martině Prosové a Markétě Levákové (všechny 
z Otnic), Nikole Ryšavé a Veronice Mňáčkové (obě z Milešovic), Barboře Lacíkové (z Lovčiček) a Tamaře Schwecové
(z Bošovic). Hynek Zavřel

SPORTOVNÍ KUKÁTKO Okresní přebor v basketbalu mladších žákyň
21. února 2012 se konalo v sokolském domě ve Vyškově okresní kolo bas-



Další úspěch v uměleckém přednesu zaznamenala otnická škola počátkem března.
Dům dětí a mládeže ve Vyškově pořádal okresní kolo celostátní soutěže dětských re-

citátorů-Dětská scéna 2012. Naši základní školu úspěšně reprezentovali Kateřina Horáková z 2. třídy, Tadeáš Žilka z 3. třídy a dvě
žákyně z 5. ročníku: Pavlína Menoušková a Anna-Marie Nedomová. 

Tadeáši Žilkovi vybrala třídní učitelka Dana Matyášová Krále a lenochy od Michala Černíka. Získal v nejmladší kategorii 
2. místo z 30 dětských recitátorů škol vyškovského okresu.  Anna-Marie Nedomová zvítězila nad 32 žáky čtvrtých a pátých tříd
z Vyškovska a obdržela diplom s 1. místem. Prózu Jiřího Kahouna s názvem To se neříká odrecitovala před zaplněnou učebnou
bez sebemenšího náznaku trémy. K diplomům vítězové dostali poukázky na odběr zboží  v papírnictví a hračkářství, Tadeáš
v hodnotě 300 Kč a Anička v hodnotě 450 Kč.  Tadeáš Žilka i Anna-Marie Nedomová tak postupují do krajského kola Dětské scény
2012 v Brně, které se bude konat v dubnu. Dagmar Kovaříková

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně
letos pořádalo 2. ročník recitační soutěže Můj kraj v poezii
a próze. Vyšší úroveň soutěž naznačovala již tím, že se nejed-
nalo o klasickou sólovou recitaci, nýbrž o umělecký přednes
skupin o dvou až pěti žácích. Kdo se bojí, nesmí soutěžit. Pře-
nesené rčení je odvážným učitelkám a ještě odvážnějším dob-
rovolníkům na hony vzdálené.

Hana Třetinová vybrala Tereze Doležalové a Lucii Kalou-
dové Kraj, který se mi líbí. Autorský text absolventky naší zá-
kladní školy Ivany Pejcalové schovávala učitelka českého
jazyka přes 15 let.

Já jsem sáhla po knize Marty Králové a Pavlíně Menouškové
a Anně-Marii Nedomové představila báseň Obraz. Následovalo
několik hodin nácviku správné artikulace, intonace, frázování,
hry s dechem i se slovy. Veškerý volný čas věnovaný próze a poe-
zii se zúročil v den D. Dívky zapůsobily a získaly od poroty
čestná uznání. Žákyně 5. ročníku Pavlínka a Anička v mladší ka-
tegorii, žákyně 8. ročníku Lucka a Terka ve starší kategorii.

Největší radost však děvčata měla z dárkových poukázek na
odběr knih dle vlastního výběru. Každá dostala poukázku
v hodnotě 200 Kč. Strávily jsme nejen krásné soutěžní dopo-
ledne, ale i příjemné odpoledne v knihkupectví Barvič a No-
votný, odkud si recitátorky odnášely knihy, kalendáře i záložky.
Zaslouženě. Dagmar Kovaříková

Obraz
Marta Králová

Štětcem se dotýkám obrazu, 
který tu stvořily dávné časy.
Za slunce, za deště, za mrazu
uzrával do dnešní vábné krásy.

Znám vlastně několik obrazů,
co doma na jednom místě stojí.
A každý lákavý, bez kazu,
hostiny pro moje oči strojí.

Přece však štětcem chci v obrazu
podtrhnout vrchol té noční krásy –
měsíc jak v záhadném úkazu
do vlasů vody třpyt nalévá si.

Chci také štětcem svým v obrazu
protrhnout se sluncem ranní mlhy,
zjistit, co číst možné ze vzkazu
psaného paprsky v kapkách duhy.

A ještě štětcem svým v obrazu
zastavit vichřici toužím děsnou,
co žene obrázek ve zkázu.
Zkrotí ji lípy svou řadou těsnou?

A když si štětec můj k obrazu
naposled nesměle s barvou míří,
ten nedbá malířských příkazů,
barvami po svém si kolem víří.

I kdybych stovky let v obrazu
bádavě chtěla svým štětcem hledat,
nikdy bych nestihla ze vzkazů
všechnu tu proměnnou krásu zvedat.
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Kraj, který se mi líbí
Mým rodným a zamilovaným krajem jsou jižní Čechy. Líbí

se mi lesy se stále krásně voňavou pryskyřicí, táhnoucí se do
dálky. Když se mlha ráno rozprostírá po celém lese, objímá
kmeny stromů, polehává na mechu a snaží se proklouznout
nejen do hustých houštin, ale i na větve vysokých stromů. 

Vidím zelené roztřepené kapradí ros-
toucí kolem neudržovaných pěšinek i ne-
únavné borůvčí roztroušené po celičkém
lese. Sotvaže mech se ránem probudí
a zmizí poslední kapky rosy, rozkvete celý
les a zavoní houbami i tajemstvím. Lesní
potůčky unášející jehličí a listy spěchají
stejně jako lidé, a přece trochu jinak. Ob-
divuji a miluji v tomto kraji malé i velké
rybníky plné kaprů, cejnů a línů. Jsou do-
movem pro mnoho dalších druhů ryb. Na
jejich hladinách se odráží zlatavé paprsky

vládce oblohy. Okolní topoly poskytnou v poledním žáru pří-
jemný a blahodárný stín. 

Je krásné poslouchat šveholení ptáků v korunách stromů
a pozorovat jejich dovádění mezi zelenými lístečky. V nížinách
i na svazích kopců jsou zde políčka malá kamenitá a méně
úrodná, ale i přesto je tu krásně a lidé jsou zde šťastni.

Vylezeme-li na posed nebo starý rozložitý dub v tu dobu,
kdy slunce se sklání k vrcholkům hor a rů-
žové červánky plují kolem, tehdy je zde
nejkrásněji. Uvidíte plachou srnku pijící
u potoka, nesvědomitého zajíce pelášícího
rozkvetlou loukou a někdy i naparujícího
se pestrobarevného bažanta. 

Jižní Čechy jsou místem, které se mi
vrylo hluboko do srdce, a i když jsem se
přestěhovala na neméně krásnou jižní Mo-
ravu, nikdy nemohu a ani nechci zapome-
nout na svůj rodný kraj.

Ivana Pejcalová

Můj kraj v poezii a próze

Dětská scéna 2012
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Foto: Zdeňka Křivánková

Otnický rybník se probouzí
Slunce už po dlouhém zimním spánku vystrkuje zpod peřiny modrých mraků své drápky a já krčím čelo před jeho ostrým jar-

ním svitem. Hráškově zelené lístečky znovu oživlých stromů tancují v lehkém větříku a takt jim udává svěží cvrlikání mladých
vlaštovek. Počasí konečně dostalo dobrou náladu a svůj smích rozdává všem okolo. Špetku toho jarního optimismu od něj chy-
tám i já a vydávám se na procházku k otnickému rybníku.

Cesta se vlní mezi dvěma kopečky pistáciové zmrzliny, které zdobí hlavičky žlutých pampelišek, jež se kolébají ve vánku a má-
vají mi na pozdrav. Kopu do drobných kamínků, co konečně přestaly schovávat zmrzlá záda pod sněhovou duchnou. Oblázky s kaž-
dým kopnutím utíkají přede mnou do dáli, až je slyšet tiché cupitání v prachové cestě. Za kopečkem se pěšina najednou zlomí
v půli a mému zraku se otevírá nová stránka této jarní pohádky. Třpytí se tam jako obří oko, lemované krajkami lehounkých
vlnek. V lesklém zrcadle hladiny se odráží majestátné stromy, až se jejich vrcholy spojí ve středu rybníka, ze kterého se stává ve-
liký kaleidoskop. S každým výdechem jarního vánku se stromy na hladině roztočí, až se mi zamotá hlava a padám na koberec 
husté trávy.

Pramínky vlasů zeleného porostu mě šimrají všude na těle. Větřík je splétá do drobných copánků. Účes jara zdobí zářivé petrk-
líče, které každé ráno setřesou rosu ze svých hlav a odemykají bránu k našemu rybníku. Z dálky na ně křičí rozčilené tulipány,
které se oblékly do tmavě červených šatů a myslely si, že strhnou veškerou pozornost na sebe. Jaro ale věnovalo svůj klíč právě
petrklíči.

Náhle se hladina rozčeří a ze závojů zelené vody se zjeví lesklá rosnička. Její hluboké lesklé oči spočinou na balvanu, který se
opaluje v rákosí. Tancují na něm totiž dvě mouchy, které se točí dokola do rytmu své bzučivé písničky. Jednohlasý zpěv jim vy-
ruší záblesk černého oka. Máchnou křídly a táhnou své zadečky do výšky. Taktak stihnou uhnout před smykem užovky, která se
rozhodla u balvanu zaparkovat. Vysvlékne tu svůj třpytivý temný kabát a plazí se dál v novém jarním modelu. Sluníčko opře své
paprsky do černé kůže, až užovčin kabát změní tvar a přestane se lesknout.

Otočím se na záda, dělajíc si z rukou pohodlný polštář. Starým šedým ovečkám na obloze se narodili mladí bílí beránci a hop-
sají přes celý blankytný koberec. Jejich načechraná bílá srst vypadá jako šlehačka. Beránci běhají tam a zpátky, než je schová do
své zašedlé vlny tatínek starý beran. Spolkne obláčky a naroste do velikých rozměrů. Obloha ztemněla a schovala pod svá křídla
i překvapené slunce. Nestihlo mi ani zamávat. Aprílové počasí je záhada sama.

Otnické oko zakrývá temná opona, až rosnička, celá vylekaná, po hlavě skáče do bezpečí rákosu. Květiny už se nehoupou ve
vánku, ale ohýbají své hřbety v silném vichru. Na hladinu dopadají slzy, jak vystrašení beránci začínají plakat. Slzičky tvoří ve

vodě kruhy, až je celý rybník plný pun-
tíků. Tráva už má vlasy celé promočené.
Kdepak jsou asi teď mouchy?

Beru nohy na ramena a peláším do
sucha. Kamínky na cestě potichu sedí
a nechávají si umýt záda, která měly
kvůli mně celá od prachu. Na hlavách se
jim teď leskne holá pleš. Pampelišky
schovaly hlavičky do poupat, aby jim
kapky nezničily blonďatou záplavu
vlasů.  

Ale nebojte, až déšť uschne, zase uká-
žete Otnicím svou krásu. A já zase při-
jdu.

Nikola Valiánová
školní práce na téma „Líčení krajiny“

4. ročník Gymnázia Elgartova Brno

Místo, kam se ráda vracím
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Ostatky na sněhu
První, koho jsem ráno 18. února zahlédla, byl žokej Váňa na

Železníkovi s jejich trenérem. Mířili k hřišti, kde se scházeli
ostatníci, aby podpořili tradiční otnickou akci a zahájili tak ma-
sopust. 

Letošní průvod zahájil výstřelem pirát. Ranou z předovky
ohlásil příchod průvodu na každé ulici. Na Pančavě „musel“
střílet i několikrát. Obyvatelé této ulice snad ještě spali, neboť
málo z nich vyšlo před dům podívat se na masky. K pobavení
byl i vlasatý popelář se svou velkou rekvizitou. Táhl za sebou
po celé obci velkou plastovou popelnici a koště. 

Možná zbytky sněhového poprašku byl ten důvod, proč
masek v průvodu obcí bylo letos o mnoho méně než loni. Ani
letos však nechyběl harmonikář pan Smetana, jenž pořád hrál.
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Na dlouho se nezastavil, ale zpěvu masek moc slyšet nebylo.
Lidé v ulicích kromě penízků do kasičky nabídli i tradiční os-
tatkové dobroty – koblížky, vdolky a jiné občerstvení, třeba
i slivovičku na zahřátí. 

Večer nás ohromili Simpsonovi, španělské tanečnice, ne-
mocniční sestřičky, klaun, rádcové z pohádky Smutná pri-
ncezna, pankáči, Flinstonovi, Ozák
a další ukázali své masky ve slavno-
stním večerním průvodu v dělnic-
kém domě. 

Přidal se i Klub aktivních seniorů -
KAS. Že jsou za večerní vycházky
rádi, náležitě předvedli. Našli ve
skříních své nejlepší společenské ob-
lečení a ukázali pak na parketu, co
v dnešní době a hlavně v pokročilém
věku důchodci ješte dokáží. Tančili
o sto šest a svými hůlkami skandovali při písničce od Kabátů,
až by člověk řekl, že v Klubu důchodců na tuto akci pilně tré-
novali. 

A tak bych ráda poděkovala Teodoře Kouřilové (I. Svobo-
dová), Celestýně Kropáčkové (L. Levák), Blaženě Konopní-
kové (N. Fojtů), Cecilce Mrduškové (D. Menoušková), Evženu
Lupačovi (L. Leváková) a Bernardině Slepičkové (Z. Vašáková)
za to, že udělali v dělnickém domě opravdu pěknou šou. 

Přišel čas na pochovávání basy. Svíčky v ruce každého os-
tatníka dodaly smutečnímu ceremoniálu atmosféru. Pláč, vzly-
kot a naříkání nad basičkou se ozýval z každého místa, střídavě
i se smíchem nad vtipnými verši faráře o dění v obci a otnic-
kých lidech. Tradičními verši se všichni s basou rozloučili a úc-
tyhodně ji pochovali. Zdeňka Křivánková
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Foto: Jiří Valián a Jitka Sigmundová

Crrrr! Budíček! Vstáváme! Honem umýt, učesat, vyčistit zuby… A můžeme začít, je totiž sobota 21. ledna 2012, ale ne ráno
jak by se mohlo zdát, ale dvě hodiny odpoledne a právě začíná rozcvičkou pyžamový ples pro děti. Následuje promenáda – pře-
hlídka pyžam – nejrůznějších barev, střihů, materiálů: krepová, flanelová, bavlněná, saténová. Modely, řeklo by se historické po
mamince, tatínkovi, babičce či dědečkovi, ale máme tu i nejnovější trendy pyžamové módy s obrázky oblíbených hrdinů, pyžama
zdobí knoflíčky, mašličky a nesmíme zapomenout na
noční košilky různých délek s volánky a kanýry. Součástí
nočního úboru jsou také župany a někdo má s sebou do-
konce svůj oblíbený polštářek nebo plyšáka. Aby se nám v noci nerozcuchaly vlasy, k tomu slouží různé pokrývky hlavy. Sadu
apartních čepiček nám ušila paní Marcela Smolková, které tímto děkuji. A tak obsluha za barem, šatnáři, naše milé babičky u vstu-
penek i DJ měli tyto krásné čepce během plesu stále na hlavách.

A kdo si myslí, že jsme celé odpoledne prospaly, tak se pěkně mýlí. Stlaní postýlek, skládání pyžama, prolézání spacím pyt-
lem, hra na náměsíčné, sbírání peří do roztrhané kapny a spoustu dalších úkolů jsme museli zdolat, aby se nám mohly zdát sny,
třeba lítací … Jeden krásný sen se nám zdál v přímém přenosu, kdy krásné břišní tanečnice předváděly svoje taneční umění. Po-

děkování patří skupině Jamell
z Újezda u Brna pod vedením
slečny Petry Mifkové. Jak se dá
v posteli dovádět, nám předvedli
i rodiče v soutěži jim šité na
míru museli přeskákat v peřině
celý sál a my jsme je za to od-
měnili velikánským potleskem. 

Pro radost všech dětí nemohla
chybět bohatá tombola se spou-
stou krásných hraček, knížek
a dortů. Za všechny věnované
ceny moc děkujeme všem spon-
zorům a rodičům.

Odpoledne rychle uteklo. Ani
jsme se nenadáli a byl tu večer,
a protože už jsme pyžámka na
sobě měli, tak nezbývá popřát si
krásnou dobrou noc a příště se
na vás zase budeme těšit. 

...DOBROU NOC...
Dana Sekaninová

Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ

VŠICHNI MUSÍ BÝT V PYŽAMU!
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Začátku každého kalendářního roku vévodí maškarní ples pro
děti. Letos se konal Pyžamový bál a děti i dospělí si jej náramně
užili.  

V únoru se konala zajímavá beseda o náhradní rodinné péči.
Přednášel Mgr. Ing. Pavel Šmýd z brněnského Sdružení pěs-
tounských rodin. Podrobně nás seznámil se statistickými údaji
o počtu dětí v ústavní péči, sirotků, osvojených dětí a nastínil
možnosti péče o tyto ohrožené děti. Nejvíce času v přednášce
věnoval náhradní rodinné péči. Odborné informace teoretické
doplňoval zkušenostmi z pěstounských rodin i z vlastního ži-
vota. Přijely i maminky z okolních obcí, které mají v pěstounské
péči jedno, nebo dokonce i tři děti.  Ochotně popisovaly spleti-
tou  cestu k pěstounské rodičovské roli a vyprávěly o všech
„svých“ dětech.  Beseda byla velmi zajímavá, byť se smutným
podtextem o opuštěných dětech. Pavel Šmýd i maminky pěs-
tounky však se svou laskavostí a dobrým srdcem uchvátili tak,
že každý přítomný odcházel s otázkou: Jak mohu pomoci ohro-
ženým dětem já osobně? Více informací o náhradní rodinné péči,
o možnosti pomoci i o dobrovolnickém zapojení se můžete do-
číst na www.pestouni.cz. 

Začátkem března jsme zorganizovali pro rodiny s dětmi zá-
jezd do Loutkového divadla Radost v Brně. Velmi nás těší vzrůstající zájem o divadelní kulturu. Autobus s téměř 60 účastníky mohl
letos zaparkovat přímo v novém dvorním traktu divadla. O zvědavém slůněti aneb Proč mají sloni choboti se líbilo nejen nej-
menším, ale i mladším školákům. Zasmáli se také rodičové a babičky.  Po skončení divadelního představení o zvířátkách jsme na-

vštívili Muzeum loutek. V muzeu děti
obdivovaly loutky, marionety i maňásky. Zví-
davější děti zhlédly část dokumentu o výrobě
loutek. Starší děti společně s maminkami za-
vzpomínaly na všechna divadelní představení,
která s Otnickým Sadem zhlédly za šest let. 

V Centru volného času Otnický Sad se dvě
dopoledne v týdnu scházejí maminky s batolaty.
Úterý je vyhrazeno pro nejmenší děti do věku
dvou let. Ve středu docházejí do Sadu maminky
s většími dětmi. Jsme rádi, že do centra volného
času dojíždějí i maminky z okolních obcí, kde
takovou možnost setkávání nemají. V dubnu se
můžete těšit na tvořivá odpoledne i na čaroděj-
nický průvod se světluškami. V květnu vás
zveme na Fair trade snídani. Červnové akce za-
hájíme na betonovém hřišti tradičním odpoled-
nem s barevnými křídami.

Dagmar Kovaříková

Harmonogram:
úterý 9.00-11.30 Mimiklub

středa 9.30-11.30 Miniškolka

čtvrtek 13.00-16.30 Angličtina s Cookiem

čtvrtek 16.45-18.00 Deskové hry, 
Tvořivé dílničky
1-2x měsíčně, 
zpravidla od 15.30 hod. 

Aktuální seznam připravovaných akcí najdete
na vývěsce před poštou.

ROZKVETLÉ OTNICE od dubna do září
probíhá soutěž o krásně vyzdobená okna

STÁLE SBÍRÁME TONERY A VÍČKA OD PET LAHVÍ

Foto: Dana Sekaninová
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ZAHRÁDKÁŘI
Když jsem usedl k sepsání hodnocení naší činnosti

za uplynulý rok 2011, uvědomil jsem si, ať chceme
nebo nechceme, že jsme zase o rok starší.

V přehledu činnosti zjistíme, že rok 2011 byl jedním
z nejaktivnějších v posledním období. 

Začátkem března 2011 se uskutečnila beseda naší
členky Ing. Věry Řičicové o nových metodách pěsto-
vání zeleniny s odborným a poradenským výkladem.
25. března jsme přivítali opět ženy z Lovčiček s hu-
morným vystoupením se zpěvy „Na plku u tetky
Fanky“. Představení bylo úspěšné a všichni se skvěle
pobavili.

Měsíc duben byl ve znamení příprav na naši největší akci
– tradiční prodejní jarní výstavu. 1. května jsme uspořádali zá-
jezd na divadelní představení Maryša do Boleradic, které bylo
mimořádně vydařené. Místní ochotnický spolek předvedl per-
fektní herecké výkony na profesionální úrovni. 7. a 8. května

byla uspořádána výstava v prostorách naší školy. Návštěv-
nost byla tradičně vysoká především zásluhou občanů z blíz-
kého i vzdáleného okolí. Někteří místní neprojevují zájem
o krásu květin a všeho vystavovaného zboží.
Obohacením letošní výstavy byla ve spolupráci
se školou vyhlášena výtvarná soutěž „Krása
květin“ pro žáky 1. – 5. ročníku. Návštěvníci
výstavy hodnotili práce dětí a svými hlasy při-
spěli k umístění mladých výtvarníků, kteří byli
odměněni na slavnostním zakončení školního
roku 30. června. Jako každoročně, tak i letos
jsme přispěli žákům základní školy částkou 
2 000 Kč. Tato částka doplnila příspěvek na vy-
sázení dřevin před vstupem do školy.

Pro další obohacení činnosti bylo uspořádání
trhů „Dobrý jarmark“, které jsme zahájili 
24. června a pokračovaly až do 30. září. Smy-
slem tohoto prodávání bylo zapojit co nejvíce
našich místních pěstitelů, aby nabídli své pře-
bytky výpěstků zeleniny, ovoce a další plodiny.
Za aktivní přístup patří poděkování našim čle-

nům – příteli Květoslavu Brtníkovi a Miroslavu Žbánkovi, kteří
ve všech termínech nabízeli svoje zboží. Rovněž ostatním pro-
dejcům patří naše poděkování.

13. srpna jsme se sešli k pobavení v dělnickém domě na Po-
sezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Donava a u sklenky

dobrého vína firmy Rozařín z Moutnic. 
27. srpna jsme se vypravili na výlet po Žďár-
sku s velmi zajímavým poznáním a poučením.

Moštování bylo zahájeno 3. září, a to cel-
kem po 8 týdnů. Poděkování za obětavou práci
při této akci patří příteli Janu Rafajovi, Miro-
slavu Kaloudovi, Arnoštu Kolbábkovi a Fran-
tišku Buchtovi.

Další návštěvou v Boleradicích bylo diva-
delní přestavení Robin zbojník v sobotu 
24. září.

Zájezd na podzimní Floru do Olomouce se
konal v pátek 14. října.

Na výzvu Nadace partnerství o účasti na re-
kordu ve výsadbě stromů jsme se jako jediná
organizace ZO ČZS z celé republiky zapojili.
Rekord byl uznán Agenturou Dobrý den Pel-
hřimov a obdrželi jsme certifikát.

Po úspěšném loňském uvedení jsme 19. lis-
topadu uspořádali další ročník Ukázky řemesel. Na zahá-
jení byla slavnostně pokřtěna kniha naší nové členky
Drahomíry Tišerové O zvířátkách s krásnými ilustracemi

Z výroční schůze zahrádkářů
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studia Kangaro. Kmotrem se stal Jaromír
Kokeš, mistr republiky ve floristice. Křtu se
zúčastnil také pan František Fibi z Rakouska,
autor překladu básní do němčiny. Účast na
ukázkách řemesel byla dobrá díky prodeji vý-
robků domácí zabijačky.

Již v letošním roce 25. ledna byla uspořádána
beseda naším členem Mgr. Janem Novákem
o poznatcích z cest po Chile a Argentině.
Škoda, že se velmi zajímavé akce zúčastnilo jen
14 návštěvníků.

Ve výčtu děkování nemohu zapomenout na
výbornou spolupráci s pracovníky obecního
úřadu v čele s panem starostou a místostarostou
a neméně s ředitelem a jeho zástupcem naší zá-
kladní školy.

Na závěr vám všem, kteří jste se podle svých
možností podíleli na práci v naší organizaci,
srdečně děkuji.

Přeji vám hodně zdraví, štěstí, pohody
a mnoho pěstitelských úspěchů.

Petr Havelka,
předseda otnických zahrádkářů

Usnesení z VČS ZO ČZS Otnice
konané dne 24. února 2012

Módní přehlídka 10. března

Přednáška, beseda březen, duben

Jarní prodejní výstava 12.-13. května

Zajištění trhů
„Dobrý jarmark“ od června

Zájezd srpen

Posezení u cimbálu srpen

Moštování od září

Divadelní představení říjen

Ukázka řemesel
s domácí zabijačkou listopad

Spolupráce s OÚ – zeleň průběžně

Poradenská činnost průběžně

Ve spolupráci se ZŠ
zorganizovat soutěž vyhodnocení

červen

Foto: Zdeňka Křivánková
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Foto: Andrea Malá

V lednu letošního roku uspořádalo Myslivecké
sdružení Hubert Otnice již tradiční a jediný mysli-
vecký ples u nás v obci. V krásně nazdobeném sále
v duchu lesa, na stěnách visící obrazy se zvěří, pa-
rožím a vycpanin zvěře, se linula vůně čerstvého
jehličí. Zahájení proběhlo zatroubením loveckých
fanfár na lesní rohy a přivítání návštěvníků plesu
naším hospodářem Jindřichem Svobodou. K tanci
a poslechu nás doprovázela známá kapela Na2fáze
z Hustopeč. Kdo chtěl ochutnat něco dobrého
k jídlu, mohl si vybrat z pěti druhů jídel ze zvěřiny. 

Před půlnocí si myslivci připravili zálomkové
sólo a o půlnoci proběhlo vyhlašování bohaté zvě-
řinové tomboly se 3 divočáky, 1 daňkem, 
2 srnkami, 6 zajíci, 33 bažanty a mnoho dalších
věcných cen od sponzorů, za což jim děkujeme.
Aby toho nebylo málo, proběhlo ještě losování
o ceny ze vstupenkových lístků. Kdo chtěl, mohl
se bavit až do časných ranních hodin. 

Pavel Muric, člen MS Hubert Otnice

Myslivecký ples

RÁDCE V ZAHRÁDCE - CO DĚLAT V DUBNU
Ovocná zahrada
� Půdu pod keři a menšími stromky drobného ovoce udr-

žujeme většinou prokypřenou a nezatravněnou.
� Přihnojíme stromy vhodným dusíkatým hnojivem, napří-

klad ledkem amonným.
� Do konce měsíce bychom měli vysázet nové stromy. Jarní

termín je vhodný pro teplomilné druhy, jako jsou broskvoně.
Kontejnerované stromky lze ale sázet i později. 

� Můžeme zvážit použití mulčovací kúry pro snadné udr-
žení bezplevelného stavu, je to však nákladné a ochuzujeme
tím svrchní vrstvu půdy o dusík.

� Od poloviny dubna je vhodný termín pro řez peckovin.
� Pokud chceme přibrzdit růst ovocných stromů, které ros-

tou příliš bujně, provedeme řez před rozkvětem.

Zeleninová zahrada
� Je nejvyšší čas vysévat a vysazovat další zeleninu.
� Přímo na záhony vyséváme ředkvičku, ředkev, červenou

řepu i klasický a cukrový hrách.
� V pařeništi vyséváme rané odrůdy květáku, kedlubnů,

zelí, hlávkového i ledového salátu, ale i pórek.
� Jednotíme časné přímé výsevy a v pařeništi je z výsevních

truhlíků přepichujeme do sadbovačů.
� Vysazujeme předpěstované sazenice celeru, salátu i bro-

kolice na záhony.
� V hrncích nebo kelímcích předpěstujeme salátové okurky,

melouny a cukety.
� Zeleninu na záhonech

chráníme netkanou textilií,
která mimo jiné také urychlí
sklizeň.

� Pokud jsme byli pilní
již v zimě, pak v teplém pa-
řeništi nebo vytápěném skle-
níku již nyní můžeme sklízet
salát nebo dokonce třeba
kedlubny.

� Koncem měsíce sázíme brambory. Ideální je, když jsou
předklíčené na světle.

� V nejteplejších oblastech můžeme v druhé polovině
dubna sázet rajčata, je ale vhodné je chránit. Spolehlivý termín
je ale až po zmrzlých (15. 5.).

� Je ideální doba pro výsevy aromatických bylin. Vysít mů-
žeme majoránku, oregano, levanduli, tymián, mátu, šalvěj, ro-
ketu, čechřici, estragon, kopr a další.

Zdroj: časopis Zahrádkář
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Foto: Anna Daňhelová

Jak už to U Modrých nosů bývá zvykem, tak
i letos 28. ledna uspořádali obyvatelé této ulice
již 3. vepřové hody. V loňském roce to byla
ještě zabijačka, ale letos nám to EU zakázala,
a tak se konaly vepřové hody. Natěšení účast-
níci z ulice už ve čtvrtek začali s radostí chys-
tat kotle, dřevo, hrnce a vše potřebné pro zdárný
chod této akce. V pátek ráno nastoupili řezníci
Tomáš Brník a jeho pravá ruka Tomáš Sadílek.
Čekali na vroucí vodu v šesti kotlích, aby mohli
začít vykonávat řemeslo řeznické. Kdo měl
chuť, přiložil ruku k dílu jako v té písni: „Ten
dělá to a ten zas tohle …“ a po třech pašících se
slehla zem.

Sobotním dnem pokračovaly vepřové hody
v plném proudu, škvařilo se sádlo, vyráběly se
tlačenky, jaterničky, jelítka, prostě vše, jak se
na vepřové hody sluší a patří. Výborný guláš
nám uvařil Zbyněček Daňhel, nositel řádu „Va-
řečky zlaté“. Koláče a buchty nám napekly naše
ženy z ulice. Samozřejmě nechyběla i domácí
slivovička a grog na zahřátí, tímto se o nás
vzorně staral Jara Daňhel. Sobotní den se blížil
k večeru a rozveselit nás s harmonikou a jinými
hudebními nástroji přijel Staník Smetana s ka-
marády.

Poděkování patří všem, kdo se této vydařené
akce „U Modřáků“ zúčastnil, a kdo aspoň tro-
šičku přiložil ruku k dílu. A když si na nás EU
v příštím roce zase něco nevymyslí, budeme se
těšit na 4. vepřové hody.

Pavel Muric, pořadatel vepřových hodů

Zabijačka U Modrých nosů
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

mladších i starších závodníků. Závodilo se v několika
kategoriích od nejmladších účastníků až po veterány
a veteránky. Z Otnic se závodu zúčastnilo 7 atletů, kteří
podali výborné výsledky. 

Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii pří-
pravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kate-
gorii obsadil krásné 4. místo Martin Postbiegl. Další
1. místo putovalo do Otnic zásluhou Ondřeje Fojtíka,
který porazil 21 závodníků. Ve stejné kategorii uspěl
i náš nejmladší závodník Dominik Rosendorf, který
si doběhl pro pěkné 8. místo. Krásnou stříbrnou po-
zici obsadila Eliška Fojtíková v kategorii přípravka
mladší dívky. Zde běžela také Zuzana Rosendorfová,
která se umístila na pěkném 9. místě. Nejdelší trasu 
1 200 m zdolal Jan Dvořáček, který obsadil 11 místo.
Závody v Modřicích byly velmi úspěšné a všechny děti
dosáhly skvělých výsledků.

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

PILATES
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než

100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. „Gur-
tel“, nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na
správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Cvičí se na zemi. Cvičení je určeno pro ženy i muže bez roz-
dílu věku, cvičební pomůckou může být ručník.

Instruktorkou Pilates jsem se stala již během závodního tancování (od roku 2007),
jelikož jsem potřebovala mít stabilní těžiště (Power house) a správně posílené a pro-
tažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, která je zakladatel-
kou pilates u nás a měla možnost být v Evropě tou, která navázala přímou vazbu na
první generaci žáků, které učil sám Joseph Pilates. Díky pilates se budete cítit
skvěle, ale také budete skvěle vypadat. Veronika Novosadová

Foto: Andrea Rosenberková 
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kolo Den
16 Otnice 1.4.2012 15:00
17 Otnice 7.4.2012 15:30 sobota
18 Otnice Vicemilice 15.4.2012 16:00
19 Otnice Radslavice 22.4.2012 16:00
20 Nesovice Otnice 29.4.2012 16:00
21 Otnice Letonice 6.5.2012 16:30
22 Otnice 12.5.2012 16:30 sobota
23 Otnice Lysovice 20.5.2012 16:30
24 Otnice 27.5.2012 16:30
25 Otnice 3.6.2012 16:30
26 Otnice 10.6.2012 16:00
14 Otnice 17.6.2012 16:30

kolo Den
16 Otnice 1.4.2012 10:00
17 Otnice 7.4.2012 10:00
18 Otnice 15.4.2012 10:00
19 Otnice 22.4.2012 10:00
20 Otnice 29.4.2012 10:30
21 Otnice Nesovice B 6.5.2012 10:00
22 Vicemilice Otnice 13.5.2012 10:00
23 Otnice 20.5.2012 10:00
24 Otnice 27.5.2012 16:30
25 Otnice 3.6.2012 10:00
26 Otnice 10.6.2012 10:00
14 Otnice 17.6.2012 10:00

kolo Den
13 Otnice 7.4.2012 15:30 sobota
14 Otnice 14.4.2012 15:00 sobota
15 Otnice 21.4.2012 15:00 sobota
16 Otnice 29.4.2012 13:45
17 Otnice Bohdalice 5.5.2012 15:00 sobota
18 Otnice 13.5.2012 15:30
19 Otnice 19.5.2012 15:00 sobota
20 Otnice 26.5.2012 16:30 sobota
21 Otnice 2.6.2012 15:00 sobota
22 Otnice 10.6.2012 14:00
12 Otnice Brankovice 16.6.2012 15:00 sobota

DOROST

JARNÍ ROZLOSOVÁNÍ KOPANÉ

kolo Den
12
13 Otnice 8.4.2012 13:30
14 Otnice Vicemilice 15.4.2012 13:30
15 Otnice 22.4.2012 13:30
16
17 Otnice Letonice 6.5.2012 14:00
22 Otnice 8.5.2012 13:00
18 Otnice 13.5.2012 13:30
19 Otnice 20.5.2012 14:00
20 Otnice 27.5.2012 10:00
21 Otnice 3.6.2012 14:00

kolo Den
10 Otnice 14.4.2012 10:00 sobota

12 Otnice 28.4.2012 16:00 sobota
13 Otnice Habrovany 5.5.2012 10:00 sobota
14 Otnice 12.5.2012 10:00 sobota
15 Otnice 19.5.2012 10:00 sobota
16 Otnice 27.5.2012 14:30
17 Otnice 2.6.2012 10:00 sobota
18 Otnice 9.6.2012 14:15 sobota

volno

volno

volno
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23. dubna 2012

Pietní akt
u pomníku 
Rudoarmějců
v 18:00hodin

25. dubna 2012
od 9.00 do 17.00 hod

Den otevřených
dveří
v LILA Domově pro postižené děti Otnice, p.o.

30. dubna 2012 

Vítání jara 
se světluškami
Sraz v 19.00 hod u kapličky
Pořádá: Otnický Sad

12. května 2012

Fairtraidová 
snídaně
Od 10.00 hod v parku u zdravotního střediska
Pořádá: Otnický Sad

12. - 13. května 2012

Jarní prodejní
výstava květin
V prostorách Základní školy v Otnicích
Pořádají: otničtí zahrádkáři

13. května 2012

DEN MATEK
v základní škole

Od 14.00 hod

5. června 2012

KŘÍDOVÉ
ODPOLEDNE

V 16.00 hod na asfaltovém hřišti
Pořádá: Otnický Sad

23. - 24. června 2012

ALOISKÉ
HODY
Pořádá: TJ Sokol Otnice

20. dubna 2012 ve 20.00 hod

Nevěstinec
Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých
sociálních změn - postihl také proslulé pařížské nevěstince.
Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása
a potěšení, ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Francouzský
režisér Bertrand Bonello vyšel v příběhu o „vzpomínkách
z nevěstince“ ze současné sociologické studie o pařížských
„domech lásky“ na přelomu století. Filmový obraz prosti-
tutek a jejich zákazníků zbavil lechtivého a povrchního po-
zlátka, který nahradil o poznání živočišnější atmosférou. Do
popředí se dostávají autentické osudy dívek, jejich rivalita
i přátelství, ale i dobové volání po obratu k rádoby humán-
nější společnosti.
Film je do 15 let nepřístupný!
Hrají: Adele Haenel, Jasmine Trinca, Hafsia Herzi, Noémie
Lvovsky, Céline Sallette

3. května 2012 ve 20.00 hod

Probudím se včera
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci
vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989,
aby konečně vyznal lásku své bývalé spolužačce Elišce. 
Je mu opět osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť „čtyři-
cátníka“. Snaží se získat sympatie Elišky, ale musí opět
zvládat i studentské povinnosti, s čím nepočítal. Zapomněl
také, jak odlišné bylo školství před sametovou revolucí a co
to znamená být opět v kůži studenta za časů, kdy se pánům
profesorům říkalo „soudruhu“. 
Komické situace i vážnější konflikty řeší s vtipem, nadhle-
dem i drzostí mládí. Prima zábava, energie mládí, student-
ská recese. Originální vzpomínka na předsametovou dobu.
Skvělý příběh, nevšední milostná zápletka a zcela nečekaná
pointa.
Hrají: Milan Šteindler, Petr Nárožný, Boris Hybner, Bohu-
mil Klepl, David Matásek, Miroslav Táborský, Viktor Preiss,
Jiří Mádl, Svatopluk Skopal, Martina Válková

KINO OTNICE

Pozvánky



Zápis dětí do 1. třídy

Návštěva loutkového divadla Žákyně 7. tříd a jejich úspěch: 3. místo v basketbalu

Vítání občánků

Zimní škola v přírodě



Tři králové před deseti lety – Nikola Valiánová, Ivana Polášková a Karolína Menoušková

Tři králové letos: jedna ze čtyř skupin – Marta Jedličková, Miloslava Jelínková a Magda Mezuláníková
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