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PROČ?
Proč jsme jako stát označováni za největší zloděje? No proto, že většina našich pod-

niků byla uměle zlikvidována, a proto také eviduje náš stát přes 550 tisíc nezaměst-
naných. Kam se mají vrtnout? Snadno potom podlehnou neodpovědným finančním 
firmám, u kterých si půjčují třeba na užití si úžasné dovolené, nebo Vánoc. Nespla-
cení těchto závazků je dostane do rukou exekutorů, kteří i z  této smutné činnosti 
bohatnou. Tak čert v pozadí neustále čeká a ponouká nás k neuváženým činům, jak 
nás učilo ve škole náboženství. K tomu naneštěstí se řadí výroky některých z nás, že 
je fajn, že nic nemusíme a opět fajn, že všechno můžeme, což není vůbec dobře, natož 
fajn. Naše zkulturnění přece spočívá v tom, že mnohé nemůžeme a mnohé naopak 
musíme, aby naše pobývání na tomto světě bylo jen k tomu tvořit a těšit se z radosti 
jiných. Aby hrabivost nevzrůstala s růstem bohatství.

Ona nezaměstnanost je to, co pomalu avšak jistě decimuje lidstvo. Přidá-li se 
k tomu byť jen hodina beztrestnosti, obrátí svět naruby. 

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
 Ludmila Kaloudová
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Po pár hodinách mrazu, které přišly během jednoho dne v květnu, mnohým z nás 
zůstaly oči pro pláč. Úroda byla zničena, zmrzly plody ovoce, pomrzla i zelenina, nic 
se již nedalo zachránit. Pak vykouzlí nám úsměv na tváři pohlédnutí do zpravodaje, 
který právě držíte v rukou, protože na jiných půdách se rozhodně dařilo. Jak na půdě 
základní školy, tak na půdě Farnosti, Otnického Sadu či u Modrých nosů. Věříme, že 
se nám bude dařit spolupráce s novým grafikem Otnického zpravodaje Jiřím Cahe-
lem i s novou tiskárnou. 

Dovolte mi popřát za celou redakci Otnického zpravodaje dětem hezké a slunečné 
prázdniny plné zážitků a vám ostatním příjemnou dovolenou a hlavně šťastnou cestu 
a šťastný návrat domů. Přijměte pozvání např. na srpnové posezení u cimbálu s ot-
nickými zahrádkáři. Jak všichni víte, v současné době jsou ve výrobě nové zvony pro 
kostel sv. Aloise. Právě tyto zvony poprvé spatříme 16. září. Zdeňka Křivánková
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To byla úvodní slova pozdravné ódy 
v podání místních Blonďáků, která za-
zněla na uvítanou pro hodnotící komi-
si soutěže Vesnice roku 2012.

Po  období dešťů se ve  čtvrtek 14. 
června vylouplo nádherné ráno s téměř 
letním sluníčkem. Ozářilo umyté ulice 
a  trávníky, skoro jako by chtělo ukázat 
Otnice v tom nejlepším světle. Před rad-
nicí už čekali zastupitelé obce a veřejné-
ho života, aby obhájili před komisí z kra-
je a ministerstev svoji přihlášku do sou-
těže. Po vzájemném představení zazněla 
výše uvedená zdravice našich Blonďáků. 
I  když bylo poměrně brzo ráno, na-
šim chlapům už to velmi dobře zpívalo. 
A  protože v  hodnotící komisi bylo více 
žen než mužů, určitě byl dojem velmi 
dobrý. Po tomto úvodu jsme se odebra-
li na krátkou procházku obcí. První za-
stávkou byl Dětský domov LILA, který 
si všichni pozorně prohlédli. Ředitelka 
domova Ludmila Pšenáková všechny 
provedla a ukázala velmi hezké prostředí 
pro péči o postižené děti. Poté následo-
val přesun do školy. Se zájmem si nejprve 
prohlédla sportovní areál, kde právě pro-
bíhal sportovní den žáků základní školy. 
V  základní škole v  učebně přírodopisu 
jsme zhlédli krátký film zachycující spo-
lečenský, kulturní a sportovní život naší 
vesnice z roku 2005 s názvem OTNICE 
– OBEC MNOHA TRADIC. Po prohlíd-
ce školy a  jejího bezprostředního okolí 
se komise a  obecní zastupitelé vrátili 
na  radnici. Procházeli jsme kolem nové 

hasičské zbrojnice, kde dětem z mateřské 
školy místní hasiči ukazovali svoji tech-
niku. Komisi také zaujala lékárna a zdra-
votní středisko, jenž v mnoha obcích ne-
jsou. Při kávě pak následovala poměrně 
živá debata o životě obce, kdy se místní 
v  čele se starostou Pavlem Prokopem 
snažili komisi přesvědčit, že právě Otni-
ce jsou v našem kraji tou nejlepší vesnicí. 
A aby to úplně potvrdili, na závěr při od-
jezdu mikrobusu s návštěvou na sběrný 
dvůr Blonďáci ze svého širokého reper-

toáru zazpívali několik našich krásných 
moravských písniček. 

Prezentace obce se zúčastnili: Pavel 
Prokop, Pavel Muric, Ing.  Jaroslav Bub-
la, Mgr.  Ludmila Pšenáková, Dana Se-
kaninová, Otto Drabálek, Petr Havelka, 
Mgr. Iva Benušová, Mgr. Dagmar Kova-
říková, Miroslav Kalouda a Aleš Holou-
bek. Za Klub blonďáků Otnice pak Fran-
tišek Buchta, Josef Muric, Josef Novák 
Arnošt Kolbábek, Arnošt Struha a  Jan 
Rafaj. Hodnotící komise měla 10 členů: 
předsedkyní byla starostka Krásenska, 
vítěz Vesnice roku 2010. Dále starosta 
obce Vavřinec-Veselice, vítěz roku 2011, 
zástupci Jihomoravského kraje, Minis-
terstva pro místní rozvoj, Spolku pro 
obnovu venkova, Sdružení obcí a  měst, 
Sdružení knihovníků a Centra pro regi-
onální rozvoj. Do letošní soutěže Vesnice 
roku 2012 se přihlásilo z Jihomoravské-
ho kraje celkem 22 obcí (patří sem i malá 
města do 6 tisíc obyvatel).

Otnice se účastnily soutěže už v  roce 
2002 a  2006. V  obou ročnících jsme 
byli velmi úspěšní. Získali jsme Modrou 
stuhu, což je ocenění pro nejlepší obec 
v oblasti společenského života v Jihomo-
ravském kraji. Od roku 2006 se v Otni-
cích podařilo mnohé vybudovat a  také 
pokračovaly společenské aktivity. Dařilo 
se také v  oblasti práce s  mládeží, poza-
du ve své činnosti nezůstaly společenské 
a zájmové organizace, občanská sdružení 
a  spolky. Jenže úspěchy jsou zavazující, 

„My všichni v Otnicích vítáme komisi ...“
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a  tak jsme všichni měli obavy, zda v  le-
tošním ročníku alespoň v některé oblasti 
uspějeme.

Do  soutěže se obec přihlásila na  zá-
kladě přihlášky, která obsahovala 21 
stránkovou prezentaci s  vymezenými 
parametry. Mezi ně patří charakteristi-
ka obce ve všech oblastech života a bylo 
nutno také doložit 30 fotografií v elektro-
nické podobě. Na vypracování přihlášky 
do  projektu se podílel zejména starosta 
obce Pavel Prokop a místostarosta Pavel 
Muric (dále Štěpánková Jana, Benušová 
Iva, Mezuláník Pavel). Za  spolky a  or-

ganizace doplnili zprávu její zástupci. 
Další fází potom byla návštěva hodno-
tící komise přímo ve vesnici. A nakonec 
výsledky, které byly vyhlášeny na tiskové 
konferenci v obci Krásensko v pátek 15. 
června. Tohoto vyhlášení se zúčastnil 
Pavel Prokop a Klub blonďáků. Další fází 
potom byla návštěva hodnotící komise 
přímo ve vesnici.

Jak to všechno dopadlo? Na tiskové 
konferenci, která se konala v Krásensku 
v pátek 15. června v odpoledních hodi-
nách, byla obcí roku 2012 Jihomorav-
ského kraje vyhlášena Tvarožná Lhota.  

A Otnice? DRUHÉ MÍSTO! Modrá stu-
ha coby ocenění za oblast společenského 
života. Že máme velkou radost, není tře-
ba zdůrazňovat. Zásluhu na tomto oce-
nění mají všichni občané Otnic. Podě-
kujme si navzájem a buďme na sebe pyš-
ní. Odvedli jsme velký kus práce. Přejme 
si, aby se nám v Otnicích i nadále pěkně 
a spokojeně žilo.

Více informací o  soutěži a  výsledcích 
lze nalézt na  internetových stránkách 
www.vesniceroku.cz. Iva Benušová, 
zástupkyně ředitele školy a kronikářka obce

Foto: Pavel Muric
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BŘEZEN - 19. 3. 2012
    
2. Kontrola minulého zápisu:
Zápis č.3/2012 – všechny body jsou plněny.
Zápis č.4/2012 – připomínky z řad občanů.
-	 Proluka mezi zahradou manželů Bláhových a  Sběrným 

dvorem odpadů bude upravena navýšením ornice tak, aby 
nevznikala tůně při deštích a proveden výsev trávy.

-	 Připomínka na propadenou zeminu a nedokončené povr-
chové úpravy k pozemku manželů Bláhových byla prověře-
na a nebyly shledány závady.  

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Obec Otnice – Rozhodnutí č. 40/2012, prodl. stavebního 

povolení středu obce
b)  HDP Trading 53 – kolaudační souhlas č. 26/2012, skladova-

cí přístřešek 
c)  Prostavby Real Brno – zahájení územního řízení, Obytný 

soubor  RD 
d)  Manželé Rafajovi 52 – Rozhodnutí č. 7/2012, novostavba 

hospodářské budovy 
e)  J. Vymazalová 14 – zahájení řízení o pov. výjímky z vyhl. č. 

501/2006 Sb.

4. MÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  Obec Otnice – Souhlas k trvalému vynětí půdy ze ZPF, vý-

stavba nových RD
b)  Prostavby Real Brno – Souhlas k trvalému vynětí půdy ze 

ZPF, výst. nových RD
c)  Manželé Bublovi 235 – Souhlas k trvalému vynětí půdy ze 

ZPF, výst. nových RD

5.  JMK – odbor ŽP:
Obec Otnice – oznámení o shromažďování podkladů pro vydá-
ní souhlasu k provozování Sběrného dvora odpadů Otnice. 

6. Schválení přijatých faktur:
a)  Rostěnice a.s. – Fa: 21250050, nafta 
b)  DEA Brno – Fa: 2100437, aktualizace Energetického auditu 

MŠ
c)  J. Sokol Bošovice – Fa: 12072, xerox papír, údržba kopírova-

cích zařízení
d)  Renards Brno – Fa: 2120066, zpracování žádosti o  dotaci 

MŠ - zateplení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zá-
pisu.         

7. Valná hromada VaK Vyškov - delegace:
Valná hromada VaK Vyškov a.s. se uskuteční 25. 5. 2012. Obec 
na valné hromadě bude zastupovat místostarosta Muric Pavel.
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu a.s. Vodovody a ka-
nalizace Vyškov místostarostu obce Pavla Murice. 

8.  Obecní knihovna – zpráva za rok 2011:
Zastupitelé vzali na  vědomí roční výkaz o  knihovně za  rok 
2011.

Knihovní fond celkem: 10 697 knih
Evidovaných čtenářů:  122
Z toho mládež 35
Počet návštěv v knihovně 1 045
Výpůjček celkem 4 701
 
9.  Základní škola – přijetí darů:
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní a  Mateřské školy 
Otnice o schválení přijetí věcného daru 4 ks dortů v ceně 1200,- 
Kč od J. Žbánka Cukrárna a kavárna Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ZŠ Otnice přijetí věcného daru 4 ks 
dortů v hodnotě 1200,- Kč od Josefa Žbánka.  
             
10. E.ON Distribuce – věcné břemeno k  p. č. 747/1:
Zastupitelé projednávali návrh Smlouvy č. 1030004381/002 
o  budoucí smlouvě o  zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni mezi E.ON Distribuce a.s a  obcí, k  pozemku p.  č. 
747/1 na akci „Otnice, příp. NN, Řípa“
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni s E.ON Distribuce a.s. 
České Budějovice, na akci „Otnice, příp. NN, Řípa“.  
              
11. MND Hodonín – vyjádření k projektu:
Moravské naftové doly Hodonín předložily žádost o vyjádření 
obce k projektu geologických prací – realizace vrtu Otnice 101, 
v  lokalitě Malý Sadkov.  Příjezd k vrtu bude zajištěn směrem 
od k. ú. Těšany.
Usnesení:
Zastupitelstvo se  záměrem MND Hodonín k  projektu geolo-
gických prací – realizace vrtu Otnice 101, souhlasí.  
             
12.  Honební společenstvo – finanční dar pro MŠ:
Zastupitelé vzali na  vědomí dopis Honebního společenstva Ot-
nice, zastoupeného starostou Františkem Brtníkem, o poskytnutí 
finančního daru ve výši 9 600,- Kč Mateřské škole Otnice. 

13. Pozemkový fond ČR - usnesení:
Zastupitelstvo projednalo seznam pozemků ve vlastnictví stá-
tu, určených územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení. 
Obec požádá Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod těchto 
pozemků. 
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků:
p. č. 924 výměra  3 403 m2

p. č. 839 výměra     962 m2

1000/7 209  m2 
1123 936 m2 
1403/5 294m2 
 1402/7 196 m2 
1405/3 20 m2 

14. Prodej pozemku p. č. 1559:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Grumlových o pro-
deji pozemku p. č. 1559 v k. ú. Otnice. Pozemek se nachází pod 
jejich domem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1559 o výměře 

Z p r á v a  o  č i n n o s t i  Z a s t u p i t e l s t v a
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156 m2, v k. ú. Otnice, manželům Mojmírovi a Daně Grumlo-
vým Otnice 437, za cenu 55,- Kč/m2.   
                                          
15. Prodej pozemku p. č. 1560:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Navrátilových o pro-
dej pozemku p. č. 1560 v k. ú. Otnice. Pozemek se nachází pod 
jejich domem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1560 o výměře 
211 m2, v k. ú. Otnice, manželům Petrovi a Ivě Navrátilovým 
Otnice 438, za cenu 55,- Kč/m2.    
                                               
16. Otnický SAD – žádost o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost o. s. Otnický SAD o výpůjčku sálu 
Dělnického domu na dny 23. – 24. 3. 2012, za účelem pořádání 
burzy dětského oblečení a sportovních potřeb.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 
pro Otnický SAD o. s., na dny 23. -24. 3. 2012.  
 
17. Uvolnění bytu na 6BJ:
Zastupitelé vzali na  vědomí sdělení H. Dufkové Otnice 480, 
o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, k 30. 4. 2012. Sou-
časně projednali evidované tři žádosti o přidělení bytu, z toho 
dvě od občanů Otnic. Vzhledem k  tomu, že podmínky obou 
žadatelů z Otnic jsou přibližně stejné, rozhodlo Zastupitelstvo 
přidělit byt podle data podání žádosti. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout byt č. 6 na  ul. Školní 
480 Marianu Wunschovi Otnice 510.   
 
18. Vánoční koncert 2012:
Zastupitelé projednali nabídky na uspořádání vánočního kon-
certu 2012. Nabídka kapely Sobůláci byla levnější než nabídka 
kapely Tůfaranka. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku kapely Sobůláci na uspořádá-
ní vánočního koncertu 2012. Cena 16 tis. Kč.          
                                   
Různé, interpelace: 
Místostarosta informoval ZO o nutnosti zakoupení bezdráto-
vých mikrofonů a přijímače na Dělnický dům. Současné mik-
rofony již dosloužily.

DUBEN -  16. 4. 2012 
       
2. Kontrola minulého zápisu:
- Bod č. 13 – veškeré podklady pro bezúplatný převod po-

zemků byly předány na Pozemkový fond ČR.  
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) J. Hofr - D. Kovaříková 492 – Územ. souhl. č. 89/2012, oplo-

cení pozemku RD
b)  HDP Trading 53 – zah. řízení veř. vyhl.  - Trafostanice 22/04 kV 
c)  Ing. J. Zehnal 472 – stavební souhlas, kanalizace stoky AA-8
d)  Mgr. J. Plšek Brno – ÚPI, rekonstrukce RD na p. č. 625 
e)  Povodí Moravy Brno – vyjádření k akci „Pročištění otnic-

kého potoka“
f)  R. Sloup 330 – zah. řízení veř. vyhl. – kanalizace stoka E 

a vodovod 1-1-1
g) J. Vymazalová 304 – Rozhodnutí č. 73/2012, stav. úpravy rod. 

domu č. 14

 4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a) MND Hodonín – podklady pro vydání rozhodnutí k  vrtu 

Otnice 101
 
5.  JMK – výzva k petici, tiché víno:
Jihomoravský kraj a  Svaz vinařů ČR – zahájení petiční akce 
k zavedení daně na tzv. tiché víno. Petiční arch je na obecním 
úřadě. 
 
6. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 312110055, svoz TKO za I. Q. 2012 
b) Prostavby Brno – Fa: 20122015, ohřívač do MŠ
c) J. Sokol Bošovice – Fa: 12087, tonery do tiskáren
d) EEIKA Sokolnice – Fa: 12010454, oprava VO
e) Protisk Slavkov – Fa: 201204026, tisk zpravodaje č. 47
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6,  
zápisu.        
 
7. MěÚ Šlapanice – ÚP Újezdu u Brna:
Újezd u  Brna – veřejné projednání návrhu územního plánu 
Újezdu u Brna se uskuteční 15. 5. 2012, v restauraci Na Rychtě 
477 ve 14.00 hod.
Obec Otnice neuplatňuje k návrhu ÚP připomínky.
 
8.  Audit za rok 2011:
Zastupitelé projednali „Zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření za  rok 2011“. Kontrolu prováděl Jihomoravský kraj. 
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedo-
statků uvedených v §10 odst. 3 písm. c, zákona o přezkoumává-
ní hospodaření. Zjištěný závěr auditorů bude ještě konzultován 
s metodiky Jihomoravského kraje. 
 
9. VZP Vyškov  - kontrola:  
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí výsledek kontroly na  odvody 
zdravotního pojištění konané dne 4. 4. 2012 ve Vyškově. Kont-
rolou nebyly zjištěny závady.        
 
10.  Základní škola – prověrky BOZP:
Zastupitelé projednali „Zprávu o provedené prověrce bezpeč-
nosti za rok 2011“ na Základní a Mateřské škole Otnice, zpra-
covanou vedením školy. Některé zjištěné závady na ZŠ budou 
letos řešeny, závady na MŠ budou řešeny v návaznosti na pří-
padnou dotaci ze SFŽP. Rozsáhlejší závady pak budou řešeny 
v dlouhodobém výhledu.
 
11. Rozpočtový výhled na r. 2012 - 2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového výhledu obce 
na roky 2012 – 2016, který předložil předseda finančního vý-
boru ing. Bubla. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2012 
– 2016.

12.  Gity Brno – výpověď smlouvy na internet:
Zastupitelé vzali na vědomí výpověď smlouvy na provozování 
veřejného internetu od f. Gity Brno, k 31. 5. 2012. Veřejný in-
ternet by měl zůstat zachován, jeho provozování zajistí f. J. Fryc 
Měnín za stejných podmínek, které má obec sjednané při pro-
vozu obecního úřadu. 
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 13. Plán akcí na rok 2012 - informace:
Zastupitelé vzali na  vědomí zprávu o  zabezpečení plánu akcí 
v roce 2012, kterou přednesl starosta. 
 
14. 6BJ – výměna schodišťového okna:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí nabídku f. Pramos Šitbořice 
na výměnu schodišťového okna na obecní bytovce v ulici Škol-
ní. Nabídková cena je necelých 43 tis. Kč. Starosta projedná 
s firmou, jak bude řešeno větrání. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Pramos Šitbořice na výmě-
nu schodišťového okna obecní bytovky v ulici Školní 480. 
                                    
 15. Hrací prvky – výběr dodavatele:
Obec má podanou žádost na  Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR) o  přidělení dotace na  hrací prvky pro dětské hřiště. 
Veškerou administraci, včetně výběrového řízení na dodavate-
le, zajišťuje firma Artory Olomouc. Nejlepší nabídku na vybu-
dování dětského hřiště předložila f. Hřiště s.r.o. Brno.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí nabídek:
1.     Hřiště s.r.o. Brno
2.     TR Antoš s.r.o. Turnov
3.     Textech s.r.o. Praha
Smlouva o dílo bude uzavřena v případě přiznané dotace.
                                               
16. Web stránky obce - doplnění:
Zastupitelé projednali návrh starosty na  rozšíření webových 
stránek obce o tzv. „Virtuální prohlídku částí obce“ kterou na-
bídla f. Galileo Chomutov. Předpokládaná cena 15 tis. Kč + 
DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Galileo Chomutov na rozší-
ření webových stránek obce.    
                                         
17. Nájemní smlouva s f. Koval Systems:
Zastupitelé projednali návrh nájemních smluv s f. KOVAL SYS-
TEMS Praha na pronájem části nebytových prostor v budově 
MŠ. Jedná se o nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 4. 2012 
do 30. 4. 2012 a nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1. 5. 
2012. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a)  Nájemní smlouvu s f. KOVAL SYSTEMS Praha, na proná-

jem nebytových prostor v MŠ Otnice, na dobu určitou od 1. 
4. 2012 do 30. 4. 2012.

b)  Nájemní smlouvu s f. KOVAL SYSTEMS Praha, na proná-
jem nebytových prostor v  MŠ Otnice, na  dobu neurčitou 
od 1. 5. 2012.

       
18. Spořič el. energie na VO:
Zastupitelé projednali nabídku Ing. Faita Brno na instalaci spo-
řičů – reduktorů, pro veřejné osvětlení. Vzhledem k vysokým 
nákladům, dlouhodobé návratnosti a nejisté výši úspor, nebylo 
doporučeno akci realizovat.   
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje nabídku Ing.  Faita Brno na  in-
stalaci spořičů – reduktorů na veřejné osvětlení v obci. 
         
19. Pořízení zvonů – záznam na DVD:
Obec oslovila dva zájemce na provedení DVD záznamu z po-
řízení a instalaci nových zvonů. Výhodnější nabídku podala f. 
AVIDIS s.r.o. Modřice. Předpokládaná cena 40 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. AVIDIS s.r.o. Modřice, 
na natočení prezentačního pořadu „Historie a současnost zvo-
nů v Otnicích“.               
 
20. Kopaná Otnice – 80. výročí:
Zastupitelé vzali na  vědomí připravované oslavy k  80. výročí 
kopané v Otnicích, kterou organizuje TJ Sokol v období 30. 6. – 
1. 7. 2012. K oslavám bude vydána brožurka. TJ Sokol požádala 
zastupitelstvo o spolupráci při zajišťování těchto oslav. 
Usnesení:
a)  Zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů na vydání brožur-

ky k 80. výročí kopané v Otnicích.
b)  Schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu dne 30. 6. 2012.
               

                                 
21. Změna termínu jednání ZO:
Vzhledem ke  služební cestě starosty dne 7. 5. 2012 rozhodlo 
Zastupitelstvo o změně termínu jednání ze 7. 5. na 14. 5. 2012
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu zasedání zastupitel-
stva. Termín 7. 5. 2012 se ruší a překládá se na 14. 5. 2012. 
                                         
Různé, interpelace: 
Starosta informoval o  „Komunitním plánování“ a  terénních 
službách, které zajišťuje Městský úřad Slavkov u Brna, sociální 
odbor.
Pietní akt k pomníku RA se uskuteční 23. 4. v 18,00 hod.
Pan Havelka podal informace o havárii na vodovodním potru-
bí na  sběrném dvoře odpadů. Informoval také o provozu SD 
a jeho využívání občany.
Pan Havelka informoval o připravované tradiční výstavě ovo-
ce, květin a zeleniny, která se bude konat dne 12. - 13. 5. 2012 
v prostorách základní školy.
 

KVĚTEN – 14. 5. 2012
    
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 8) Audit obce za rok 2011 – obec jedná s metodiky JMK 
o nápravě chyb ze zápisu auditorů.
Bod 14) 6BJ, výměna schodišťového okna – smlouva s f. Pra-
mos Šitbořice byla podepsána, výměna bude provedena v mě-
síci červnu.
Bod 19) Nové zvony – dohoda o natočení CD byla s f. Avidis 
Modřice dojednána. Dne 18. 5. pojedou zástupci obce do Vele-
hradu za ak. sochařem 
p. Olivou, který připravuje na zvony výzdobu. 
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  J. Vymazalová 14 – Souhlas č. 42/2012, stavební úpravy RD
b)  Ing. Matyáš L. 250 – Rozhodnutí č. 96/2012 – modernizace 

+ změna stavby
c)  Prostavby Real Brno – Územ. rozhodnutí č. 167/2012 

o umístění stavby 30BJ 
d)  Prostavby Real Brno – ÚPI, o podmínkách provedení sta-

veb 30 BJ 
e)  Beton Brož 484 – Územní souhlas č. 170/2012, oplocení 

skladových prostor
f)  Beton Brož 484 – záv. kontr. prohlídka, výstavba skladové 

plochy 
 4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  Vak Vyškov – Usnesení k  odstranění nedostatků, ČOV 
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a kanalizace Otnice
b)  Vak Vyškov – zahájení řízení o provedení 2. změny ČOV 

a kanalizace Otnice
c)  Vak Vyškov – povolení užívání vodního díla ČOV a kanali-

zace Otnice
d)  Vak Vyškov – Rozhodnutí, kterým se povoluje zkušební 

provoz ČOV
e)  MND Hodonín – souhlas k nadzemnímu skladování látek, 

vrt 101 Otnice
f)  Ing. J. Zehnal 472 – Rozhodnutí, kterým se vydává stavební 

povolení AA-8
 
5.  MěÚ Slavkov – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice – Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povole-
ní na opravy chodníků Otnice. 
 
6.  Schválení přijatých faktur:
a) Gordic Blansko – Fa: 2012500771, upgrade účetních progra-
mů 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 6, zápi-
su.          
 
7.  Pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Brna:
Zastupitelé vzali na vědomí záznam Ministerstva zemědělství 
ze závěrečného ústního jednání ke  komplexní pozemkové 
úpravě KPÚ v k. ú. Újezd u Brna.
 
8. HZS JMK ÚO Vyškov - kontrola:
Zastupitelé vzali na vědomí Zápis o tematické kontrole dodr-
žování povinností stanovených předpisy o  požární ochraně 
provedené dne 10. 4. 2012 Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov. Zjištěné závady 
budou odstraněny ve spolupráci s velitelem zásahové jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Otnice.
 
9.  VH  Respono a.s. Vyškov  - delegace místostarosty:  
Valná hromada Respono a.s. Vyškov se uskuteční 24. 5. 2012. 
Obec na valné hromadě bude zastupovat místostarosta Muric 
Pavel.
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu a.s. Respono Vyš-
kov místostarostu obce Pavla Murice.   
                       
 10.  Sběrný dvůr odpadů – Dodatek č. 1 ke smlouvě se SFŽP:
Zastupitelé projednali návrh změny č. 1 o  poskytnutí dotace 
evidenční č. 115D242000645, uzavřené mezi obcí a  Státním 
fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a návrh dodatku č. 1 
ke  smlouvě č. 10075714, s Ministerstvem životního prostředí 
ČR. Dodatkem č. 1 se mění závazný ukazatel kapacity sběrného 
dvora odpadů na 312 t/rok. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1 rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace ev.č. ISPROFIN 115D242000645, uzavřené mezi obcí 
a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a dodatek č. 
1 ke smlouvě č.10075714 s Ministerstvem životního prostředí 
ČR, na změnu závazného ukazatele.                     
 
11. Energy Benefit Centre, Praha – nabídka služeb:
Zastupitelé projednali nabídku firmy ENERGY BENEFIT  Cen-
tre Praha na  zajištění projektové dokumentace, administrace 
projektu a výběrového řízení a TDI, akce – Snížení energetické 
náročnosti objektu základní školy v obci Otnice pomocí výmě-
ny zdroje vytápění – II. etapa. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Smlouvu mandátní č. 04-12-78 s Energy Benefit Centre a.s. 

Praha na zajištění administrace na akci „Výměna zdroje vy-
tápění v objektu základní školy v obci Otnice“

b) Smlouvu o dílo č. 03-12-03 s Energy Benefit Centre o.p.s. 
Praha na  zajištění technického dozoru investora na  akci 
„Výměna zdroje vytápění v  objektu základní školy v  obci 
Otnice“                                             

 
12.  Hřiště, s.r.o.  Brno – smlouva o dílo:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo s vítězem výběro-
vého řízení f. Hřiště, s.r.o. Brno, na dodání a instalaci herních 
prvků na dětská hřiště v ulici Nová a na hřiště u školy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Hřiště, s.r.o. 
Brno, Příkop 838/6.     
                                                    
 13. Povodí Moravy s. p. – smlouva o dílo:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo s Povodím Moravy 
s. p. Brno,  na zajištění provozu a údržby průtočného a bočního 
rybníku v Hrubé dolině.  Smlouvu uzavře obec, o rybníky se 
budou starat otničtí rybáři.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Povodí Mo-
ravy s. p. Brno na zajištění údržby a provozu rybníků v Hrubé 
dolině.                                       
 
14. Úpravy středu obce – přepracování projektu:
Vzhledem k  tomu, že se připravuje vypsání výzvy v  ROP Ji-
hovýchod, osa 3.3, rýsuje se poslední možnost podání žádosti 
o dotaci na úpravu středu obce. Zastupitelé projednali možné 
úspory nákladů projektu. Bylo navrženo projekt přepracovat 
s tím, že bude z projektu vypuštěn vodní prvek a příp. rozšířen 
počet parkovacích míst. Obec osloví Ing. arch Waltera na pře-
pracování projektu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit Ing. arch. Waltera s nabídkou 
na přepracování projektu středu obce.          
                                                
15. Změna termínů zasedání ZO:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu termínů za-
sedání takto:
28. 5. a 18. 6. 2012 – termíny zasedání se ruší. 
Nově navržené termíny:
11. 6. a 9. 7. 2012
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změny termínů zasedání zastupitelstva 
dle návrhu starosty.                                              
    
Různé, interpelace: 
Starosta informoval o  soutěži Vesnice roku 2012 a programu 
pro hodnotící komisi. Termín její návštěvy není zatím znám.
Pan Havelka podal informace z průběhu tradiční výstavy kvě-
tin, zeleniny a zahrádkářských potřeb, která se uskutečnila dne 
12. - 13. 5. 2012 v  budově základní školy. Výstavu navštívilo 
1825 zájemců.
Paní Sekaninová informovala o  účasti na  Fair trade snídani 
uspořádané dne 12. 5. 2012, které se zúčastnilo 54 osob a o „Po-
chodu světlušek“ uspořádaný pro děti i dospělé dne 30. 4. 2012. 
Dále navrhla zastupitelům zřídit na obecním úřadě prostor pro 
Family Point. Návrh podpořila i Mgr. Pšenáková.
Pan Drabálek informoval o připravované akci „Rybářské závo-
dy“, která se uskuteční 3. 6. 2012.    
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Vážení	spoluobčané,
letošní	jaro	nepřeje	pěstitelům	a	zahrádká-

řům.	Nejprve	silný	mráz,	který	během	jediné	
noci	dokázal	zničit	úrodu,	a	pak	sucho,	jehož	
jediným	kladem	bylo,	že	nerostla	tráva	a	ne-
bylo	tedy	nutné	její	sečení.	V	letošním	roce,	
asi	v	rámci	úspor,	již	Úřad	práce	Vyškov	ne-
uzavíral	s	obcemi	smlouvy	na	Veřejně	pro-
spěšné	práce	(VPP),	ale	pouze	tzv.	Veřejnou	
službu	(VS).
Naše	obec	neměla	svoje	stále	zaměstnan-

ce,	na	technické	a	udržovací	práce	vždy	vy-
užívala	jen	zaměstnance	na	VPP.	Od	úřadu	
práce	 jsme	 na	 každého	 pracovníka	 dostá-
vali	finanční	příspěvek	8	–	10	tis.	měsíčně.	
Vzhledem	k	 tomu,	že	 tito	zaměstnanci	po-
bírali	mzdu	jen	o	něco	vyšší	jak	minimální,	
doplácela	obec	na	patřičné	odvody	jen	malé	
částky.	
Pokud	 bychom	 zaměstnali	 natrvalo	 jen	

dva	pracovníky	na	plný	úvazek,	měsíční	ná-
klady	obce	by	se	pohybovaly	okolo	26-28	tis.	
Kč.	Ročně	pak	okolo	300	tis.	Kč.		Přes	VPP	
s	dotací	od	úřadu	práce,	jsme	zaměstnávali	
od	4	do	10	zaměstnanců.	Celková	roční	výše	
dotace	od	ÚP	Vyškov	pak	činila	600	–	800	
tis.	Kč.	Takto	 uspořené	 peníze	 jsme	mohli	
investovat	do	obecních	projektů.	Promítněte	
si,	o	jaké	částky	se	jedná	jen	za	posledních	
10	roků.
Bohužel	v	roce	2012	tato	podpora	zaměst-

nanosti	ze	strany	státu	(ÚP)	skončila	a	je	na-
bízena	 tzv.	Veřejná	 služba.	Občané,	vedení	
v	evidenci	ÚP	a	splňující	podmínky	zákona,	
odpracují	na	veřejnou	službu	20	hod./měsíc,	
a	to	bez	nároku	na	odměnu.	Obec	se	snaží	

i	tuto	nabízenou	službu	plně	využívat.	Nemá	
však	již	takové	kapacity	na	provádění	veške-
rých	údržbových	prací	v	obci,	jak	jsme	byli	
zvyklí.	 Převážná	 většina	 našich	 občanů	 se	
vzorně	stará	o	svoje	předzahrádky,	prostory	
kolem	domů,	úklid	chodníků	a	další,	(i	pro-
to	je	naše	obec	tak	udržovaná	a	stále	pěkná).	
Dovolím	si	Vás	požádat	o	trochu	tolerance,	
pokud	 nebudou	 veřejné	 prostory	 upraveny	
tak,	 jak	 jsme	 všichni	 zvyklí,	 a	 jejich	 úklid	
bude	trvat	déle.		Rádi	také	přivítáme	i	pomoc	
ze	strany	našich	občanů	při	úklidových	pra-
cech	a	sečení	trávy.		
S	 Úřadem	 práce	 Vyškov	 dále	 intezivně	

jednáme	o	využití	všech	možností,	které	by	
se	příp.	mohly	naskytnout.
V	 letošním	 roce	 obec	 neplánuje	 žádné	

velké	 investiční	 akce,	 ale	 jen	drobné	opra-
vy.	Na	 obecní	 bytovce	 v	 ulici	 Školní	 bylo	
vyměněno	 schodišťové	 okno.	 Je	 nainsta-
lováno	nové	zábradlí	na	mostu	v	Chaloup-
kách,	vyměněna	vrata	na	Katolickém	domě,	
upravena	svodnice	na	RD	p.	Petra	Pavlovce	
č.	p.473.	Vzhledem	k	úspěšné	žádosti	o	do-
taci	na	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj,	jsou	
v	ulici	Nová	a	u	fotbalového	hřiště	nové	hrací	
prvky	pro	děti.	(Celkové	náklady	521	tis.	Kč,	
dotace	od	MMR	ve	výši	365	tis.	Kč.)		Sprchy	
v	základní	škole	sloužící	i	sportovcům	budou	
opraveny.	 Dojde	 k	 instalaci	 nových	 umy-
vadel,	okolo	nich	nové	obklady	a	z	celého	
prostoru	sprch	bude	zajištěno	odsávání	páry	
a	vlhkosti.	Na	dívčím	WC	bude	zřízena	nová	
sociální	kabinka	s	bidetem.	Obě	akce	budou	
provedeny	v	době	prázdnin.	
Na	chodník	s	lávkou	přes	potok	u	bývalé	

hasičky	 je	 zpracována	 projektová	 doku-
mentace	a	zajišťujeme	souhlasná	stanoviska	
dotčených	orgánů	pro	vydání	stavebního	po-
volení.		
Čeká	nás	také	výběr	projektanta	pro	zpra-

cování	projektové	dokumentace	na	výměnu	
elektrické	instalace	v	základní	škole.
Velkou	akci	s	dopadem	na	provoz	v	obci	

zajišťujeme	se	s.	p.	Povodí	Moravy,	a	to	vy-
čištění	 otnického	 potoka.	 Čištění	 započne	
v	měsíci	 srpnu	 v	 úseku	 pod	 ČOV.	 Pokud	
vyjde	čas	a	prostředky,	je	domluveno	vyčistit	
i	původní	koryto	zanešeného	rybníku	v	Hru-
bé	dolině.	Jeho	vypuštěním	dojde	i	k	částeč-
nému	vysušení	pro	přístup	čistící	 techniky.	
Upozorňuji	občany,	že	odvážením	naplave-
ného	bahna	z	potoka	dojde	ke	znečišťování	
určitých	úseků	v	obci.	Věřím,	že	to	všichni	
pochopí.	Nebylo	 snadné	přesvědčit	Povodí	
Moravy	o	aktuálnosti	tohoto	kroku.	Pamět-
níci	však	vědí,	že	v	případě	zanešení	koryta	
může	 dojít	 k	 záplavám.Vzhledem	 k	 vyso-
kým	 rozpočtovým	 nákladům	 na	 výstavbu	
nového	 středu	 obce	 rozhodli	 zastupitelé	
projekt	přepracovat	tak,	aby	došlo	ke	snížení	
investičních	 nákladů.	Bylo	 rozhodnuto	 vy-
pustit	z	projektu	„vodní	prvek“	(1,2	mil.	Kč).	
Úpravy	 budou	 konzultovány	 s	 Ing.	 arch.	
Waltrem	a	 následně	projekt	 přepracován	 f.	
IKA	Brno.				
Na	závěr	mého	článku	bych	chtěl	popřát	

dětem	hezké	prázdniny	a	všem	ostatním,	aby	
si	 letní	měsíce,	 které	 jsou	 tak	 krátké,	 užili	
podle	svých	představ.

Pavel Prokop, starosta				

••	starostovy	starosti	••

Projekt	 Family	 Point	 vytváří	 síť	 míst	 přátelských	 rodině,	 kde	
mohou	rodiče	pečovat	o	malé	děti	a	získat	informace	pro	podporu	
rodiny.	 Jde	 o	 bezbariérová	místa,	 která	 jsou	 vybavena	 přebalova-
cím	pultem,	křeslem	pro	kojení,	některá	také	mikrovlnnou	troubou	
a	veřejným	internetem.	Pro	děti	jsou	na	Family	Pointech	připraveny	
hračky,	pastelky	a	knihy.	Ve	Family	Pointu	na	Josefské	ulici	v	Brně	
se	návštěvníci	mohou	obrátit	na	pracovnici,	která	jim	zprostředkuje	
rodinné,	sociální,	psychologické	nebo	právní	poradenství.	Pro	veřej-
nost	z	Jihomoravského	kraje	probíhá	poradna	telefonicky	a	mailem.	
Ve	Family	Pointech	se	scházejí	nabídky	místních	organizací,	které	
poskytují	služby	na	podporu	rodin.	Jedná	se	o	veřejnou,	bezplatnou,	
nízkoprahovou	službu	bez	nutnosti	se	předem	přihlašovat.	
Již	třetím	rokem	je	v	provozu	19	Family	Pointů	v	obcích	Jižní	Mo-

ravy	a	28	v	Brně.	Jsou	umístěné	především	na	úřadech	městských	
částí,	v	městských	knihovnách,	rodinných	centrech	a	volnočasových	
organizacích.	V	Jihomoravském	kraji	projekt	Family	Point	provozuje	
brněnské	Centrum	pro	rodinu	a	sociální	péči	ve	spolupráci	s	Kraj-
ským	úřadem	JMK.	Součástí	projektu	jsou	webové	stránky	www.
jmk.familypoint.cz	a	elektronický	newsletter	Zprávy	z	Family	Pointu	

pro	JMK,	který	1×14	dní	informuje	o	aktuálním	dění	pro	rodiny.	
Na	webových	stránkách	www.jmk.familypoint.cz	je	možné	najít		

odkazy	na	organizace	v	Jihomoravském	kraji,	které	nabízejí	služby	
rodinám,	aktuální	informace	o	probíhajících	akcích,	zajímavé	člán-
ky	z	oblasti	rodinné	politiky,	kulturní	tipy	aj.	Nabízíme	jednotlivcům	
i	organizacím	možnost	podílet	se	na	podobě	těchto	webových	strá-
nek,	a	to	prostřednictvím	zasílání	tipů	a	nabídek	pro	rodiny	na	adresu	
info@familypoint.cz.	Rádi	zveřejníme	informace	o	vámi	připravova-
ných	akcích,	oznámení	a	pozvánky.	Na	stejné	mailové	adrese	je	mož-
né	požádat	o	zasílání	elektronického	newsletteru	a	zároveň	do	něj	při-
spívat.	Nabídka	Family	Pointu	se	neomezuje	pouze	na	rodiny	s	ma-
lými	dětmi,	ale	také	na	rodiny	s	dětmi	dospívajícími	nebo	odrostlými,	
teenagery,	snoubence,	bezdětné	páry,	lidi	zralého	věku	a	seniory.
Projektu	Family	Point	byla	v	květnu	2011	ve	Vídni	udělena	prestiž-

ní	mezinárodní	cena	SozialMarie	2011	za	inovativní	přínos	v	sociální	
a	rodinné	oblasti.	
V	červnu	bylo	místo	pro	rodinu	zprovozněno	i	v	Otnicích,	v	pro-

storách	knihovny.	V	prvním	patře	radnice	byly	také	zřízeny	dětské	
koutky.

Family Point - Místo pro rodinu
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Oznámení 
o uzavření 
registru vozidel

Z	důvodu	zavedení	nového	systé-
mu	 na	 registru	 vozidel	 (přechod	
na	 základní	 registry)	 oznamuje-
me	 občanům,	 že	 na	 Městském	
úřadě	 ve	 Slavkově	 bude	 provoz	
registru	 vozidel	 v	 době	 od	 2.	
do	 9.	 července	 2012	 uzavřen.
	 Nový	 Centrální	 registr	 vozidel,	
který	 bude	 sloužit	 jako	 centrali-
zovaný	informační	systém	veřej-
né	správy	ČR,	bude	spuštěn	k	9.	
červenci	2012	(od	9.00	hodin).

oBecnÍ ÚŘ aD inForMuJe

Ve	 středu	 16.	 května	 2012	 byl	
vyhlášen	celorepublikově	„Český	
den	 proti	 rakovině“.	 Naše	 obec	
ve	spolupráci	s	KDU	-	ČSL	se	též	
zapojila.	Iva	Babejová	a	Veronika	
Cavallarová	 ve	 žlutých	 tričkách	
nabízely	občanům	po	obci	kytičku	
v	hodnotě	20	Kč	na	dobročinnou	
věc.	 Všem	 zúčastněným	 děkuje-
me.

Český den 
proti rakovině POděkOvání

4.	dubna	2012	proběhl	po	obci	
sběr	papíru	pro	základní	ško-
lu,	celkem	se	po	obci	posbíra-
lo	4	490	kg	a	utržilo	6	393	Kč.	

23. dubna jsme na památku 
padlých vojínů Rudoarmějců 
při osvobozování obce polo-
žili věnec a poklonili se jejich 
oběti, kterou přinesli pro naši 
svobodu. Aktu se za doprovodu 
písní od Alexandrovců zúčast-
nilo kolem dvacítky lidí.

p o d ě k o vá n í	
Děkujeme	všem	občanům,	kte-
ří	2.	června	2012	přinesenými	
věcmi	 podpořili	 humanitární	
sbírku	pro	Diakonii	Broumov.

knihOvnA OZnAmuje
Po	 dobu	 letních	 prázdnin	

bude	knihovna	otevřena	pouze	
každou	středu	od	11-17	hodin.

Program rozvoje venkova 2012
Podpora podnikání v  obcích do  2  000 
obyvatel

Podnikatelé mimo zemědělství
Lze získat 50 – 60 % dotací na pořízení 
strojů, techniky a  technologií, rekon-
strukci či výstavbu budov. Příjemce 
dotace mohou být podniky, které se 
nevěnují zemědělské prvovýrobě, mají 
méně než 10 zaměstnanců a  dotova-
ný majetek je využíván v  provozovně 
umístěné v obci do 2 000 obyvatel.

Cestovní ruch a agroturistika
Dotací 40 – 60 % jsou podporovány 
projekty, jejichž cílem je nová výstav-
ba nebo modernizace stávajících turis-
tických ubytovacích zařízení v  obcích 

do  2  000 obyvatel a  související infra-
struktury pro cestovní ruch – spor-
tovní zařízení, půjčovny sportovního 
vybavení, wellness, stravovací zázemí 
a další, stejně jako tvorba a obnova pě-
ších a  lyžařských stezek, hippostezek, 
vinařských a  dalších tematických ste-
zek.

Zahájení činnosti 
mladých zemědělců
Začínající zemědělští podnikatelé 
do 40 let věku na celém území ČR mo-
hou získat dotaci 1 mil. Kč na investice 
související se zahájením a rozvojem své 
podnikatelské činnosti.

Podrobnější informace 
na www.skandor.eu.

•  s v ě t  D o t a c Í  •

Szépe	Margita	 80
Tichá	Eliška	 81
Hutáková	Růžena	 81
Kundera	Leopold	 81
Svobodová	Žofi	e	 82
Bočková	Anna	 82
Matoušková	Marie	 82
Auda	Zdeněk	 82
Konečný	Rostislav	 83
Svobodová	Marie	 83
Divácká	Věra	 83

Kaloudová	Ludmila	 83
Pešková	Štěpánka		 83
Kosíková	Anna	 	 85
Konečná	Božena	 	 85
Navrátilová	Anna	 	 85
Fialová	Dobroslava	 88
Křínovská	Marie	 88
Skulinková	Božena	 89
Plíšková	Růžena	 91
Partyková	Františka	 91
Divácký	Jaroslav	 92

Životní jubilea v II. pololetí roku 2012 oslaví 

Svobodová	Žofi	e	 82
Bočková	Anna	 82
Matoušková	Marie	 82
Auda	Zdeněk	 82
Konečný	Rostislav	 83
Svobodová	Marie	 83
Divácká	Věra	 83

Kaloudová	Ludmila	 83
Pešková	Štěpánka		 83
Kosíková	Anna	 	 85
Konečná	Božena	 	 85
Navrátilová	Anna	 	 85
Fialová	Dobroslava	 88
Křínovská	Marie	 88
Skulinková	Božena	 89
Plíšková	Růžena	 91
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V prosinci přibyla na budově LILA 
domova cedule, která označuje, že se 
zde nachází odloučené pracoviště MŠ 
speciální, ZŠ speciální a Praktické ško-
ly Brno, Ibsenova 1. Všimla jsem si, že 
pro někoho to bylo překvapující zjiště-
ní, že i těžce anebo kombinovaně posti-
žené děti se vzdělávají. Začátky peda-
gogické péče jsou spojeny ještě s hlavič-
kou LILA domova a mým nástupem do 
tohoto zařízení v  roce 1995. Postupně 
byly zřízeny další třídy MŠ a ZŠ a od 
roku 2005 bylo odděleno vzdělávání 
dětí od zdravotnické péče a všechny pe-
dagožky přešly z resortu zdravotnictví 
do resortu speciálního školství.

Ano, taky se učíme, i když trochu ji-
nak než v  běžné škole. Máme 3 třídy 
MŠ speciální a 2 třídy ZŠ speciální, svůj 
školní vzdělávací plán. Dětem se sna-
žíme předávat poznatky přimeřenou 
formou. Nám svěřené děti jsou vlastně 
postiženy dvojnásobně. Nejen zdravot-
ním omezením, ale i tím, že žijí mimo 
rodinné prostředí. Vývoj našich dětí je 

Taky se učíme, i když trochu jinak

často nerovnoměrný, a to klade mno-
hem vyšší požadavky na práci učitelek. 
S  dětmi pracujeme individuálně anebo 
v  malých skupinkách. Obsahem práce 
je podpora smyslového vnímání, rozvoj 
rozumových schopností, rozvoj motori-
ky. Snažíme se dětem vytvořit co nejvíc 

stimulující prostředí. Využíváme pro-
středí snoezelenu (speciální relaxační 
místnosti) s vodním lůžkem, tělocvičny. 
Jednou týdně realizujeme canisterapii 
a součástí vzdělávání našich děti jsou i 
další terapie. Využíváme také interaktiv-
ní tabuli a vybrané počítačové programy. 
Máme zdravotní tělesnou výchovu, hu-
debně pohybovou výchovu, výtvarnou 
a pracovní výchovu... Jezdíme s  dětmi 
na školu v přírodě, kulturní a sportovní 
akce, soutěže. Zatím poslední celostátní 
výtvarná soutěž, které jsme se zúčastnili 
spolu se ŠD Dambořice, byla korunová-
na naším vítězstvím. Získanou finanční 

odměnu jsme v  průběhu školního roku 
využili na společné akce.  Integrační 
akce, které organizujeme nejčastěji ve 
spolupráci se ŠD Dambořice, MŠ a ZŠ 
Nížkovice, přináší mnoho nových zkuše-

ností všem zúčastněným. Odměnou pro 
nás jsou spokojené úsměvy dětí, jejich 
smích, nové poznatky a dovednosti.

 Mária Papcunová
Foto: archiv Dětského domova LILA  
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Rád se někdy zastavuji nad knížkou 
„Musíš výš“. Udělal jsem to i  tentokrát, 
na  konci jednoho školního roku – před 
prázdninami. A  také proto, že v  tomto 
sborníku fejetonů autora Jana Rybáře jsem 
zahlédl dva s názvem Zvonění.

Myslím, jak je asi dobře sledovat úvahy 
od druhých. My tady jsme teď v zaujetí – 
jak to zvládneme technicky, finančně, ce-
lou tu historickou událost dobře pojmout. 

Proto, prosím, abychom se právě zastavi-
li nad malou úvahou o obecnějším smyslu. 
(I když třeba na Internetu dnes je také co 
najít).

ZVONěNÍ
Mystička a  vizionářka Anna Kateřina 

Emmerichová (+1824) jednou vyznala, 
že při zvuku zvonů viděla prchat ďábla co 
nejdále z  dosahu jejich hlasu. Já mystik 
a vizionář nejsem, ale mám zkušenost, že 
zlí lidé hlas zvonů nenávidí. Možná i proto 
byly v minulém století zvony tolikrát uml-
čeny, ba ve  své většině dokonce zničeny. 

Jen s  velkým úsilím zachránili památkáři 
ty nejvzácnější. Pro válečné štváče byla 
likvidace zvonů příznačná. Pamatuji ze 
svého dětství chvíle, kdy za hlasitého plá-
če obyvatel byly zvony sundávány z věže. 
Ty, které nešly sundat oknem, byly přímo 
ve  zvonici roztaveny pro válečné účely. 
Ale zvony nikdy válku vyhrát nepomoh-
ly. Ve válce jsme pak mnohokrát pocítili, 
že zvony proti sirénám byly hlasem po-
koje a požehnání.

V katolické církvi mají proto zvony důle-
žité místo v liturgii. Bývají slavnostně svě-
ceny, dostávají – podobně jako lidé – svá 
jména. Jsou mazány stejným křižmem jako 
králové při nástupu na trůn nebo věřící při 
křtu či biřmování. Dva zvony v Rychnové 
(pozn. fejetony byly psány pro město Rych-
nov – pro jejich zpravodaj) nesou tak jmé-
na Kryštof a Maria. Bylo by zajímavé zjistit, 
jak se jmenují zbývající čtyři zvony, jejichž 
jména neznáme.

Zvony zvěstují blízkost chrámu, odkud 
zaznívají, zvěstují lidské poslání, které je 

nadčasové. Dnes mnozí zasvětili svůj ži-
vot různým bůžkům: úspěchu, moci, ka-
riéře, penězům, požitkům. Málokdo si 
ale uvědomí, že právě toto jsou zcela nelí-
tostní „bohové“. Člověk jim musí obětovat 
všechno a nakonec vše stejně ztratí. Žijeme 
v době, kdy jsou naše uši ohluchlé hřmo-
tem aut, bagrů a  pneumatických kladiv, 
duše je zahlcená reklamou, senzacemi a in-
formacemi pokleslých hodnot. Zvony vo-
lají: člověče, vzchop se a hledej klid a sou-
střední. Pak uslyšíš řeč Ducha.

A  teď už jen chci dodat, že již nyní 
upřímně děkuji všem, kteří jste jakýmkoliv 
způsobem přispěli darem, svým zájmem 
pro naše dva nové zvony, pro slavnost je-
jich posvěcení 16. září 2012. Právě tento 
den, tuto neděli, bude svátek patronky 
jednoho zvonu: svaté Ludmily, babičky 
knížete svatého Václava. A druhý, jak již asi 
víte, ponese jméno svatého Aloise (spolu se 
svatým Havlem, patronem našeho farního 
kostela). Děkuji

P. Pavel Buchta, farář

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 

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

Malé zastavení

i n F o r M a c e 	 p r o 	 d á r c e

Neděle 17. června 2012 byla velmi vý-
znamným dnem pro celou naši farnost. 
Našim hlavním cílem bylo, abychom se 
všichni farníci jedno odpoledne sešli 
a  příjemně ho spolu strávili, popovídali 
si a vzájemně se více poznali. 

K tomu nám měl pomoci bohatý pro-
gram. Jako první jsme mohli shlédnout 
divadlo O hodináři Pérkovi, které si pro 
nás nacvičili děti prvního stupně zá-
kladní školy. Poté se rozjeli dva souběž-
né programy – dospělým přijela zahrát 
cimbálová muzika Primáš z  Boleradic. 
Nutno říct, že hráli opravdu pěkně a při 
vínečku se krásně poslouchali. Program 
pro děti si nachystali námi pozvaní sale-
siáni z  Brna-Žabovřesk. Dojelo celkem 
šest salesiánů i  s  dvěma dobrovolníky 
a připravili si pro děti různá stanoviště, 
která museli všichni absolvovat. Jednot-
livá stanoviště vyjadřovala různé úseky 

Farní	den
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života Dona Bosca, světce, který založil 
salesiánský řád a v jehož stopách se sale-
siáni snaží jít.

Protože za počasí se usilovně modlilo 
opravdu hodně lidí, celý den nám svítilo 

sluníčko. Aby děti pod tímto náporem 
nepadly, hojně navštěvovaly naše barma-
ny a pochutnávaly si na  jejich úžasných 
koktejlech.

Další novinkou na  farním dnu bylo 

vyhlášení první farní tomboly. Farníci 
přinášeli do  svých kostelů menší dáreč-
ky, které se poté na farním dnu rozdělily, 
a  tak každý odcházel s  příjemným po-
těšením domů. Dárků se sešlo opravdu 
hodně, za což všem dárcům ze srdce dě-
kujeme!

Po celý den jsme se mohli účastnit růz-
ných aktivit, jako například přepisování 
Bible, tvoření pro malé děti, biblických 
soutěží a kvízů a další.

Poté byl na  programu táborák, zpěv, 
další hry a volná zábava. 

Celý den byl opravdu příjemný a jsme 
moc rádi, že se nás tolik sešlo. Za to patří 
každému velký dík.

FANDO
Tato zvláštní zkratka je tvořena z prv-

ních písmen slov: Farní Aktivní Nedělní 
Den v  Otnicích. Je to název programu, 
který již běží druhým rokem. Scházíme 
se pravidelně každou poslední neděli 
v měsíci na  faře v Otnicích. Program je 
opravdu pestrý, tak, aby zaujal všechny 
věkové skupiny. Časté jsou přednášky za-
jímavých hostů, tvoření pro děti, adorace 
nebo třeba výlety.

Za  cíl si klademe oživení farnosti 
a  prohloubení naší víry. Chtěli bychom 
se navzájem více poznat a  ukázat, že 
i u nás se dá „něco“ dělat.

Program je pro všechny a  každý se 
ho může zúčastnit. Plakátky jsou větši-
nou vyvěšeny před kostelem ve  vývěsní 
skříňce. Pokud vás něco zaujme, určitě 
se neostýchejte a přijďte! Tímto bychom 
také rádi poděkovali všem, kteří jej na-
vštěvují a  jakkoliv nás podporují. Ať už 
svou přítomnosti, přineseným občer-
stvením, dobrou náladou, …  a  za  to 
všechno srdečné díky!

 Za tým Adéla, Jitka a Hynek
Foto: Fando
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9. března 2012 obřadní síň ot-
nické radnice poskytla zázemí 
malé kulturní události. Tou udá-
lostí byl křest nové knihy o naší 
obci – Otnice v proměnách času. 
Myšlenka	 veřejně	 pokřtít	 knihu	

se	zrodila	na	pracovním	setkání	vý-
boru	pro	mládež,	tělovýchovu	a	ro-
dinu.	Především	proto,	že	součástí	
autorského	 kolektivu	 jsou	 mladí	
lidé,	 absolventi	 otnické	 základ-
ní	 školy,	 kteří	 se	 nemalou	 měrou	
na	knize	podíleli.	 Jejich	snaha	být	
součástí	prospěšné	činnosti	týkající	
se	naší	obce	si	tak	zasloužila	veřej-
né	ocenění.
Byla	 představena	 autorská	 ro-

dina:	 Pavel	 Prokop,	 Pavel	 Muric,	
Iva	 Benešová,	 Jana	 Pavlovcová,	
Zdeňka	Křivánková,	Zdeněk	Koša	
včetně	mládeže	Markéty	Vojáčko-
vé,	Miroslavy	Stejskalové,	Moniky	
Hálové,	Jaroslava	Bubly	ml.,	Jaku-
ba	Mezuláníka.
Ludmila	Kaloudová	pronesla	řeč	

hodnou	 literární	 kmotry	 a	 knihu	
pokřtila	 vodou	 ze	 Křtiňáku	 -	 stu-

otnice v proMěnách času
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dánky	na	Pančavě.	Autorský	kolek-
tiv	pozvedl	číše	s	vinným	mokem	
na	tvůrčí	úspěch.
Květinové	 poděkování	 si	 odná-

šely	členky	pěveckého	sboru	KOS	
pod	 taktovkou	 Lenky	 Kurdíkové,	
které	nejen	krásným	zpěvem	a	lido-
vými	písněmi	doprovázejí	kulturní	
akce	obce.
Sladká	odměna	pak	patřila	naděj-

ným	recitátorkám	Pavlíně	Menouš-
kové	 a	Anně	 –	Marii	 Nedomové,	
které	přednesly	báseň	Marty	Králo-
vé.	 Výbor pro mládež, 

tělovýchovu a rodinu
Foto: Miroslav Fojtů
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Nastává čas léta, prázdnin, dovole-
ných. Možná se někteří z vás chystají 
za teplem do dalekého Egypta, aby tu 
s údivem ve tváři mohli spatřit jeden 
z  divů světa – pyramidy. Pokud vám 
tento výlet časové nebo finanční dů-
vody nedovolují, nezoufejte! Jednu 
parádní pyramidu už máme i v Otni-
cích. Pár zajímavostí o ní nám prozra-
dil její konstruktér, stavitel, obyvatel 
i majitel v jedné osobě, pan Vladimír 
Ondrůj. Na neobvyklou stavbu se 
můžete jít podívat do zahrady nad 
ulicí Na kopci.

Začněme základní otázkou, co je to 
vlastně taková pyramida?

Pyramida je jakýsi tvarový zářič, který 
vytváří pozitivní energii. Touto energií 
nabíjí své návštěvníky, léčí je, psychicky 
je ozdravuje, omlazuje. Ta naše je kopií 
Cheopsovy (Velké) pyramidy. V ní strá-
vil noc i Napoleon Bonaparte a traduje 
se, že se tu dozvěděl vše o své budouc-
nosti.

Jakou energii si máme představit?
Říká se jí orgonová. Je tak silná, že nee-

xistuje přístroj, který by ji změřil. Největ-
ší energie je soustředěna v horní třetině 
pyramidy, tedy v  její špici. Prochází ze-
jména středem stavby.

Co vede člověka k tomu, aby si posta-
vil svoji vlastní pyramidu rovnou na za-

hradě? Kdy tato myšlenka u vás poprvé 
vyplula na povrch?

Já jsem se o pyramidy začal zajímat už 
snad před 50 lety, v  mládí. Dočetl jsem 
knihy od Julese Verna a vrhl jsem se na 
toto téma. Ve své první pyramidě jsem si 
ukládal žiletky, aby zůstaly ostré. Tu mám 
dodnes. My jsme nad stavbou uvažovali 
hodně dlouho. Pak onemocněla manžel-
ka, později i já, a bylo rozhodnuto.

Dobře, iniciativa by byla, ale jak 
vlastně začít?

Inspirovali jsme se u ostatních maji-
telů pyramid. V  České republice je jich 
hned několik. My jsme se vydali navštívit 
pyramidu do Frenštátu pod Radhoštěm. 
Paní, která ji vlastní, nám odprodala plá-
ny na stavbu. My jsme si ji trošku zmen-
šili. Naše pyramida má rozměry 8x8 
metrů. Originální egyptské stavby jsou 
konstruovány s  úhlem 51⁰51´. Ale čím 
více na severu je pyramida stavěna, tím 
musí být špičatější. Naše má tedy úhel 
53⁰. Nejpodstatnější věcí je její správné 
geografické umístění. Pyramida musí 
stát přesně směrem sever-jih a východ-
západ. Jen tak může být nabíjena energií 
tak, jak má. Já jsem k měření použil kla-
sický vojenský kompas. Kdo by si ve zjiš-
ťování světových stran nebyl jist, může 
zvolit stavbu jako jezdec Váňa, který má 
pyramidu kuželovitého tvaru a nabíjí zde 
energií své koně. Opět je ale nutné dodr-
žet správný úhel!

Takže celá stavba byla vaše práce?
Ano, vybudovali jsme ji sami. Hledal 

jsem různé informace o stavbě pyramid 
na internetu.

Kolik času spolkne vybudování a ko-
lik peněz si mám na takovou pyramidu 
nachystat?

První rok jsme odlili z betonu základ-
ní čtverec. Druhý rok jsme vztyčili čtyři 
nosné trámy a stavbu obalili hliníkovou 
folií. V  tuto chvíli už pyramida plně 
ozdravovala a nabíjela svou energií. Dal-
ší rok jsme ji dodělávali, ale i dnes je na 
ní pořád co vylepšovat. Plánuji tu udělat 
střechu, která by nepropouštěla tolik tep-
la. Stavba zatím spolkla asi 400 000 Kč, 
ale je to plnohodnotné celoroční bydle-
ní pro dva lidi. Navíc nízkoenergetické a 
nízkonákladové. Pod pyramidou je ná-
drž o objemu čtyři kubíky, do které stéká 
dešťová voda po střeše. Nashromáždě-
nou vodu následně využíváme. K  vytá-
pění přes zimu slouží kamna. Takovou 
svoji malou pyramidu ale může mít kaž-
dý. Stačí postavit stan pyramidového tva-
ru ve správném směru sever-jih. I taková 
pyramida funguje, i když energie je tu 
velmi málo, jelikož stan je nízký.

To je přímo bydlení v souladu s příro-
dou. A proč zrovna hliníkovou folií?

V  pyramidě musí být totiž co nejmé-
ně železa. Železo je magnetické a brání 
proudění energie. Hliník a měď nemag-
netují, tudíž nevadí. Samozřejmě jsme 
při stavbě museli použít hřebíky a další 
železné nezbytnosti, ale aspoň není pyra-
mida tak energeticky silná a můžeme tu 
i bydlet. Dokonce i faraoni v egyptských 
pyramidách nosili čelenky se dvěma pás-
ky vzadu, které sloužili právě k odvádění 
přebytečné energie z  těla. Pyramidu je 
tedy vhodné postavit ze dřeva, kamene, 
betonu. Hliníková folie navíc propouští 
vodu ven, ale ne dovnitř.

Projevuje se energie i jinak než na 
zdravotním a psychickém stavu člověka?

Co mě velmi udivilo je, že se v  pyra-
midě vůbec nezdržují mouchy. Když už 
sem náhodou vlétnou, tak hned zase vy-
letí oknem pryč. Energie je na ně moc 
silná. Zato to sem táhne mravence, a 
hlavně pavouky. Když byla stavba jedno 
„babí léto“ ještě nezaizolovaná, tak jich 
tu byly snad stovky. Líbí se tu i psovi. 

Cheopsova pyramida v Otnicích
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Ale kočku sem nikdo nedostane. Četl 
jsem, že kočky nechtěly vstupovat ani 
do Cheopsovy pyramidy. Když už tam 
zabloudily, tak byly nalezeny mrtvé. Ale 
ne v rozkladu, jak by se dalo čekat, nýbrž 
vysušené. V pyramidě totiž nic neshnije, 
ale vysuší se. I maso a jiné potraviny. Je to 
vědecky dokázáno. Když bylo maso při 
pozorování položeno ve směru sever-jih, 
tak se vysušilo. Ale když se nechalo ležet 
směrem východ-západ, tak se zkazilo. 
Další zajímavostí je voda. Ta z pyramidy 
chutná úplně jinak a nikdy tu nezkysne. 
Potvrdila nám to i kamarádka, které kafe 
v  pyramidě chutnalo mnohem více než 
to u nás doma. Energie zřejmě ničí bak-
terie. Plánuji tu proto postavit spíž.

Začíná to být docela tajemné…
Pyramida dokonce odhání blesky. Nad 

ní se totiž tvoří obdobný vír energie jako 
uvnitř. Dříve uhodil blesk do prostoru u 
Dělnického domu každou chvíli. A dnes-
ka už nic. Navíc od té doby, co je v Otni-
cích pyramida, tak tu nebyly záplavy.

No snad máte pravdu a zůstane to tak 
i nadále. A jsou známé přímo nějaké 
případy, kdy léčení člověka v pyramidě 
zahnalo nějakou nemoc?

Tak já s manželkou jsme zdárným pří-
kladem. Ale například ta paní z  Fren-

štátu, kterou jsem již zmiňoval, nám 
vykládala, že k ní se chodí léčit partneři, 
kterým se nedaří mít dítě. Týden stráví 
v  horní třetině pyramidy a nakonec se 
jim poštěstí. Navíc partnerovi pyramida 
dodává energii a sílu, která je tudíž „be-
zedná“, a nikdy se neunaví. Ne každému 
člověku ale léčba touto cestou pomůže.  
Zdaleka nestačí jedna návštěva. Když si 
pak ale člověk na dostatek energie zvyk-
ne, musí v pyramidě trávit čas pořád. Je 
to jako droga!

Říkal jste, že u nás v republice může-
me vidět pyramidu hned na několika 
místech. Je tu tedy i někdo, kdo se „pro-
vozováním“ pyramidy přímo živí?

Vím o pánovi z  jižních Čech. Ten má 
sice dům, ale s  pyramidovou střechou, 
ve které se nachází meditovna. Někte-
ré pyramidy u nás jsou vyloženě určeny 
k meditaci, ne přímo k bydlení. Jedna je 
postavena blízko Ostravy, ta slouží jako 
takové egyptské muzeum.

Vás tato myšlenka neláká?
To bych musel postavit pyramidu ještě 

jednu. Ta naše je moc malá, ale omezený 
počet lidí by sem asi mohl. Jezdí k nám 
pravidelně každých 14 dní kamarádka, 
která cítí, že jí energie pomáhá. Tak proč 
ne?

 Nenapadlo už někoho „vyrábět“ tuto 
energii „ve velkém“?

To by se asi nikomu nechtělo, proto-
že je zadarmo a nic by na ní nevydělal. 
Kdysi Rusáci postavili pyramidy kolem 
Moskvy, velké, aspoň 30x30 metrů. 
V nich dokonce při -20 stupních neza-
mrzá voda v  lahvi! Jejich realizaci má 
na svědomí ruský vědec a mesiáš Ale-
xandr Golod. Ten vložil jen do jedné 
z  pyramid blízko Moskvy zhruba mi-
lión dolarů. Její zprovoznění mu však 
prý nepřineslo žádnou finanční návrat-
nost. Nevybírá žádné vstupné, neboť 
se to příčí jeho morálnímu přesvědče-
ní. I já bych si peníze nevzal. Energie 
z těchto ruských pyramid rušila radary. 
Zjistilo se, že se jedná o pozitivní ion-
ty a že na takovou energii nestačí ani 
všechny elektrárny světa.

Nedá mi to nezeptat se. Jaké byly reak-
ce okolí na váš nápad? Přece jenom je to 
u nás pořád trošku neobvyklé…

Tak samozřejmě se mi doslechlo, že o 
mně někteří říkají, že jsem blázen. Ale 
teď už obrací. Vidí, že na tom něco bude! 
Ale to už o mně stejně říkali i tenkrát, 
když jsem stavěl letadlo. Přesto mě nikdo 
od tohoto nápadu neodrazoval, ani z ro-
diny… To by si taky mohli zkusit! (směje 
se) Nikola Valianová
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Nebudete tomu věřit, ale na ulici  
„U Modrých nosů“ zase bylo pěkně ve-
selo. V  sobotu 19. května 2012 oslavili 
už V. ročník společného a přátelského 
posezení všichni narození, přistěhovaní 
i odstěhovaní, přiženění, přivdaní, roz-
vedení, byť mladého tak i seniorského 
věku, prostě všichni rodáci z ulice Polní. 

Všechno vypuklo v  15 hodin, kdy se 
každý účastník musel povinně zaregis-
trovat a podepsat u stolku Marie Boro-
vičkové a Josky Hoffmanové, od kterých 
za odměnu dostal na krk „Dičmo“ (tzn. 
Dřevěné identifikační číslo Modronosa). 
Toto číslo sloužilo k případné identifika-
ci silně podnapilého jedince nalezeného 
a ležícího mimo území modrých nosů. 
Některým jedincům se to opravdu vy-
platilo. U nás na ulici má skoro každý 
účastník i tričko „Modronosa“, od těch 
nejmladších až po ty nejstarší. Dětem je 
daroval Zdenek Martinásek, za což mu 
moc děkují.

Po zaregistrování, slavnostním pro-
slovu a přivítání čestných hostů – pana 
Miroslava Tichého a Tomáše Sadílka – 
přišla zatančit újezdská taneční skupina 
spolu s děvčaty z Otnic.

No a pak už si každý dělal, co chtěl, na 
výběr toho bylo opravdu dost. Děti se 
mohly vyřádit na skákacím hradu nebo 
jízdou na ponících a dospělí si pochutná-
vali na dobře natočeném pivečku od Jary 
Bajera, děvčata si pochutnala na nějakém 

tom decánku vínka od Jindry Kosíka. 
Výborný gulášek „àla modrý nos“ nám 
uvařil Zbyněček Daňhel, bramboráček 
„àla Maxl“ nám přichystal Pepa Muric a 
maso z náhrobku osmahl Tomáš Brtník.

No a výborné koláče upekly pod vede-
ním generálky Jitky Brtníkové její pod-
řízené holky z ulice. Pozvednout náladu 
přišel i Michal Dufek, který sólově zazpí-
val hymnu „Modronosů“.

K  jídlu a pití patří tanec a zábava,  
a o tu se starali až do ranních hodin „Sta-
ří Milešáci“ z Francie. Den ubíhal jako 

voda a děti očekávaly večerní překvape-
ní. Před 22. hod byl odpálen krásný oh-
ňostroj s 666 světelnými efekty.

Ten, kdo už zapomněl na předminulá 
setkání, mohl si je připomenout nahlédnu-
tím do alb s fotkami. Od letošního ročníku 
máme i svou kroniku, o kterou se vzorně 
stará Pavla Matoušková. A aby toho nebylo 
málo, tak už o nás píší i ve Vyškovských no-
vinách, jak se umíme pěkně bavit. Určitě i 
naše ulice přispěla v letošním roce k získá-
ní „Modré stuhy“ za kulturu a společenský 
život v hodnocení Vesnice roku 2012. 

Každý začátek má i svůj konec. Ten na-

stal v neděli večer, kdy se nám ulice přes 
veškeré vyčerpání podařila vrátit do pů-
vodní podoby 

No a co dodat na závěr? 
Ztráty na životech nebyly žádné, jen pár 

odřenin a bolehlavů, počasí nám přálo, ná-
lada byla výborná a už se těšíme na další 
ročník v roce 2013. Pavel Muric,

spolupořadatel akce 
Foto: Pavla Matoušková

Půlkulatiny  
„U Modrých 

nosů“

Naše nosy mají zdravou barvu. Každý 
přece ví, že Hořká voda barví úplně jiný 
tělesný sektor, zpravidla do  některého 
z odstínů hnědé...
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M ó d n í 	 p ř e h L í d k a	 	
Na začátku roku 2012 jsme dostaly od sestry jedné naší zahrádkářky nabídku uspořádat  

módní přehlídku. Nápad se zrodil okamžitě, pod záštitou zahrádkářů  a spolu s ostatními 
zahrádkářkami jsme se rozhodly, že by bylo hezké tuto akci věnovat všem řenám k MDŽ. 
Super datum a akce, jaká tu ještě nebyla!

Dělnický dům – ideální místo. Přehlídku pořádala Květa Mezihoráková z Vracova, kte-
rá vlastní obchod s textilem zejména české výroby a s módními  přehlídkami má zku-
šenost. S sebou přivezla také kadeřnici a vizážistku, které předvedly kosmetiku MARY 
KAY. V rámci jejich prezentace jedna vylosovaná účastnice přehlídky podstoupila pro-
měnu účesu a líčení. Velmi pěkné a slušivé dámské, pánské i dětské modely předváděly 
dcery paní Květy se svými partnery a dětmi, Pavla Somrová, ale i 2 modelky z Otnic - Eva 
Benušová a Miroslava Stejskalová, za což jim patří náš obdiv a poděkování. Také další 
modelka, Cecilie Kropáčková alias Luďa Levák, měla velký úspěch. Po skončení přehlídky 
si návštěvnice mohly modely zakoupit. Z této velmi vydařené akce jsme pochytily nějaké 
zkušenosti, příště bychom vychytaly drobné organizační mušky a rády ji ještě vylepšily. Dě-
kuji zahrádkářkám, které se o tuto přehlídku postaraly.  Zahrádkářky z Otnic

Foto: Zdeňka Křivánková
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M at e Ř s K á  a  Z á K l a D n Í  Š Ko l a

V životě dítěte je důležitý každý den, ale 
některé jsou přece jen o  něco význam-
nější. K  těmto dnům patří kromě křtu, 
vítání občánků či narozenin i  události 
spojené se vstupem dítěte do  základní 
školy. A právě pro naše letošní předško-
láky nastal tento den ve středu 13. červ-
na. Svátečně ustrojené děti a jejich rodi-
če se dostavili do obřadní síně na místní 
radnici, aby se zde slavnostně rozloučili 
s  mateřskou školou. Nedílnou součástí 
této akce je po úvodním slovu pana sta-
rosty malá ukázka toho, co se naši před-
školáci v MŠ naučili, a proto se děti i paní 
učitelky na  tuto událost pečlivě připra-
vují. Po  zaslouženém potlesku dojatých 
rodinných příslušníků jsou děti před-
staveny a slavnostně dekorovány šerpou 
„Předškolák“. Dárek na  rozloučenou 

v  podobě knihy s  věnováním a  pamět-
ním listem jim bude připomínat tento 
slavnostní den. A co by to bylo za oslavu 
bez sladké tečky na  závěr? Občerstvení 
v  místní cukrárně je neformální ukon-
čení jednoho z  důležitých dnů v  životě 

našich dětí. A  nám nezbývá nic jiného, 
než popřát jim úspěšné zdolání další 
životní etapy, která začíná nástupem do 
1. třídy. Tak mnoho zdaru a nezapomeň-
te, že s úsměvem jde všechno lépe.
 Jitka Ardelyová

     

Mám ráda přírodovědu a učení o vesmíru.
    11. května jsme jeli s  celou třídou do  hvězdárny nebo-li 
planetária, které je v Brně. Cesta autobusem byla dlouhá, ale 
stálo to zato. V  autobusu jsem seděla s  Bárou a  skoro celou 
cestu jsme hrály šibenici. Autobus nám zastavil před kopcem, 
na kterém byla hvězdárna.
     Budova hvězdárny je obklopena zelenými stromy a trávou. 
a před ní se nachází i sluneční hodiny. Uvnitř to bylo moderní. 
Než promítání začalo, šli jsme všichni na toaletu a odložili jsme 
si batůžky. Chvíli jsme čekali a pak jsme šli do promítacího sálu, 
kde jsme si mohli vybrat místo. Než program začal, posadili se 
tam i žáci z jiných škol a také důchodci.
     Než program začal, řekl nám průvodce pěkný úvod. Když 

domluvil, spustil zařízení, které dělá hvězdy a  hvězdičky. 
Povídal nám o nich i o  souhvězdích, které můžeme vidět 
na noční obloze. Jiný stroj nám promítal něco o planetách naší 
sluneční soustavy. Vyprávěl o Slunci i o Měsíci. Dozvěděli jsme 
se, jakou má Slunce teplotu, z  čeho jsou jednotlivé planety 
složeny a proč Země nemůže být na jiné oběžné dráze.
     Když program skončil, šli jsme ven ze sálu koupit si nějaký 
ten suvenýr. Někdo si vybral kamínek, někdo záložku a někdo 
třeba pohled. Všichni si koupili, co chtěli a vydali jsme se 
na cestu zpět. 
    Když jsem přijela domů, vyprávěla jsem mamince, jak se mi 
to líbilo a co jsem všechno viděla. Výlet byl zkrátka super

Barbora Boháčová
 

rozloučení s předškoláky

Poznej svůj vesmír

Foto: Jana Pavlovcová
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Minulý rok se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili recitační soutěže 
v  Žatčanech. Pěkné prostředí a  skvělá atmosféra nás přivedla na  myšlenku 
vyhlásit tuto soutěž letos v naší otnické škole.

Přihlásila se ZŠ Újezd u Brna, Telnice a Žatčany. Sešli jsme se 24. dubna 
na sále v hojném počtu soutěžících i diváků. Do soutěže byli vybráni vítězové 
školních kol, vždy recitoval za  každou třídu a  školu jeden žák (1.- 5. tř.). 
Porota složená ze zástupců pedagogů jednotlivých škol měla někdy velmi 
těžké rozhodování. Ale hodnotili i  diváci   – spolužáci. Cenu diváka si tak 
odnesl Martin Augustin, žák 4. tř. ZŠ Žatčany.

Naši recitátoři nezůstali vůbec pozadu. Celkem jsme v  jednotlivých 
kategoriích získali tři 1. místa – Zuzana Hofrová (1. tř.), Tadeáš Žilka (3. 
tř.), Anna Marie Nedomová (5. B); dvě 3. místa – Kateřina Horáková (2. tř.) 
a Petra Mezuláníková (4. tř.). Všichni soutěžící si odnesli zasloužený diplom, 
drobné dárky a nějakou sladkost. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem 
zúčastněným patří velká pochvala.  Lenka Vojáčková

Foto: Hynek Zavřel

V pondělí 30. dubna přijeli do naší školy 
žáci ze ZŠ Milešovice. Já osobně jsem při-
slíbil rodičům, když jsem prováděl prezen-
taci otnické školy v Milešovicích, že pokud 
budou jejich děti chtít, rádi je u nás v Otni-
cích přivítáme. Byl jsem mile překvapen, že 
žáci využili ředitelského volna a udělali si 
na nás čas. Stanislav Pros a Nikola Ryšavá 
je přivítali a uvedli do 5. třídy za jejich spo-
lužáky. Nejdříve se hosté zúčastnili jedné 
projektové vyučovací hodiny. Paní učitelka 
Mgr. Hana Třetinová je zapojila do vyučo-
vání českého jazyka. Museli spolupraco-
vat se svými staršími kamarády a  s  jejich 
pomocí nachystanou práci hravě zvládli. 
Zpočátku byly vidět obavy, ale postupem 
času se děti osmělovaly čím dál více. Bylo 
vidět, že se jim hodina velmi líbila a rychle 
utekla.

Poté jsme jim ukázali některé speciální 
a odborné učebny v naší škole, například 
učebny informatiky a  výpočetní tech-
niky, učebnu přírodopisu s  interaktivní 
tabulí, učebnu fyziky, školní kuchyňku, 

učebnu výtvarné výchovy a další. Ve vět-
šině tříd si prohlédly nové dataprojekto-
ry a my jsme jim vysvětlili, jak se s nimi 
pracuje. Hostující žáci si na  závěr ještě 
prohlédli velký sportovní areál, který, 
jak říkali, jim v Milešovicích trošku chy-
bí, také tělocvičnu, sál a  školní jídelnu. 
Stanislav Pros i Nikola Ryšavá se ukázali 

jako skvělí průvodci a pokud již nevěděli, 
co říci, tak jsem jim pomohl.

Věříme, že se dětem v  září, jakmile 
k nám do školy přijdou, bude líbit a ne-
bude to pro ně takové stresující, když 
prostředí naší otnické školy již budou 
znát. Tak v září na shledanou!

Mgr. Hynek Zavřel

recitační soutěž 

návštěva budoucích páťáků z Milešovic 

Foto: Hynek Zavřel
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Ve dnech 19. – 21. října 2011 se vydali žáci sedmého a osmého 
ročníku na literární a přírodovědnou exkurzi do hlavního města 
Prahy. Již první den obdivovali krásy pražské zoologické zahrady 
v Tróji, procházeli mnoha pavilony a terárii se vzácnými exotický-
mi živočichy, plazy a ptáky, nad hlavou jim volně létali netopýři, 
což některá děvčata doprovázela bojovým pokřikem, viděli napří-
klad obrovské slony a se zaujetím pozorovali hravé dovádění led-
ních medvědů v bazénu. I když ve středu drobně přeprchalo, klid-
ně bychom mohli strávit v této zoo celý den. Pak jsme se přesunuli 
ke  Karlovu mostu, kde jsme měli možnost zhlédnout v  muzeu 
velmi důmyslné a kruté středověké mučicí nástroje. Po podrobné 
prohlídce gotického Karlova mostu a  jeho 30 plastik světců žáci 
vystoupali na  vyhlídkovou terasu Malostranské mostecké věže 
z roku 1464, aby se pokochali pohledem na Malou Stranu a Čer-
tovku, umělý vodní kanál, jehož jméno se jim tak často objevuje 
v diktátech. Tak poznali i místa, kde se natáčely populární „cho-
botničky“.

Druhý den ráno vysvitlo sluníčko a naše exkurze pokračovala 
návštěvou Muzea zrcadel na Petříně, kde deformované postavičky 
v zrcadlech vyvolávaly salvy smíchu. Poté ti zdatnější a odvážnější 
vystoupali 299 schodů Pet-
řínské rozhledny a ve výši 60 
metrů se před nimi otevřelo 
nádherné panorama Prahy. 
Pak následovala prohlídka 
Pražského hradu, dřívějšího 
sídla králů a  nyní preziden-
ta republiky. Nejdříve se žáci 
zastavili u hradní stráže a na-
stalo houfné focení. Zde nás 
pak očekávala průvodkyně, 
která nás svým odborným 
výkladem provázela po celou 
dobu. Okouzlující prohlídku 
nádherné Katedrály sv. Víta 
umocnila ještě tím, že umožnila našim žákům, protože byli oprav-
du hodní, prohlédnout si poslední místo odpočinku velikána na-
šich národních dějin císaře Karla IV. a jeho čtyř manželek, syna 
Václava i Jiřího z  Poděbrad. Po prohlídce historických sálů Staré-
ho královského paláce, kde byly mimo jiné vystaveny kopie koru-
novačních klenotů, jsme se přesunuli Zlatou uličkou k Mánesovu 
mostu. Při tomto přesunu jsme míjeli kostel Narození Páně zvaný 
též Pražská Loreta z roku 1695, kde jsme se zaposlouchali do me-
lodických tónů a která patří právem ke skvostům Prahy. Po pro-
hlídce Staroměstského náměstí a pomníku Mistra Jana Husa jsme 
se navečer vydali zpět do hotelu.

Třetí den exkurze jsme zahájili prohlídkou budovy Národní-
ho divadla, kde nás průvodkyně provedla od suterénu s vesta-
věnými základními kameny až na střechu Národního divadla, 
kterou zdobí sousoší koňských trojspřeží tzv. trig se sochou 
bohyně Niké. Velice úchvatný a  zajímavý interiér Národního 
divadla nadchnul nás všechny. Technici nám dokonce před 
očima vyměnili azbestovou protipožární oponu (zlacenou) 
za  tu velmi populární Hynaisovu, malovanou olejovými bar-
vami na samet. Pak jsme jen kousek popošli a ocitli se na Vác-
lavské náměstí, ze kterého to byl už jen skok na Staroměstské, 
kde po  deseti minutách čekání odbíjelo poledne, a před očima 
se nám rozpohyboval Staroměstský orloj. Pohybující se postavičky 
apoštolů doprovázené sípavým hlasem kohouta oznámily poledne 

a z vrcholu věže orloje se ozvalo živé troubení trubače ve středo-
věkém šatu oznamující poledne. Poslední chvíle před společným 
obědem strávili žáci na kolotočích Matějské pouti. Po třetí hodině 
odpolední jsme se rozloučili s hlavním městem Prahou a vydali 
se na cestu k domovu. Unaveni, ale plni překrásných zážitků a sil-
ných dojmů, pomalu děti spokojeně usínaly v teploučku a pohodlí 
klimatizovaného autobusu, který je bezpečně odvážel zpět domů.

Výběr citace z názorů žáků:
… V  Katedrále sv. Víta mě fascinovala nádherně malovaná 

okna, která jsou dílem Alfonse Muchy a rozetové okno, které je 
složeno asi z dvaceti tisíc kousíčků sklíček. Byl to moc nádherný 
výlet a klidně bych si to zopakoval. Ondřej Klvač

… Na exkurzi v Praze jsme toho hodně viděli. Překvapilo mě, že 
u Prašné brány také stál na stráži voják. Moc se mi v Praze líbilo, 
užili jsme si spoustu legrace a máme hodně zážitků.

  Darina Škrlová
…Třídenní pobyt v Praze byl bezvadný. Nejvíce se mi líbila Ka-

tedrála sv. Víta a Staroměstský orloj – sípavý hlas kohouta – měk-
ké „í“! Potkali jsme i Tomio Okamuru. Hotel, kde jsme bydleli, 

byl super, pokoje byly hezké 
a na snídani jsme měli švédské 
stoly. Chci se tam znovu vrá-
tit!  Pavel Kašpařík

…V  Praze to bylo super! 
Všechny památky se mi líbi-
ly. Všichni učitelé byli hodní. 
Cesta autobusem byla taky 
dobrá. Nezapomenu na  krás-
ný výhled z  Petřínské věže, 
i když tam foukalo.  
 Kateřina Peclová

… V Praze se mi moc líbi-
lo. Viděli jsme toho spoustu, 
v zrcadlové síni jsme se hodně 

nasmáli. Na tento výlet budu dlouho vzpomínat. Adéla Špičáková
…V zoologické zahradě se mi velice líbil Indonéský pavilon – 

džungle, kde volně létali netopýři a holky se jich strašně bály. 
     Kristián Konečný

… Ze všech zajímavostí v  Praze se mi nejvíce líbil výstup 
na Petřínskou rozhlednu. Jelikož se bojím výšek, budu mít ten-
to zážitek dlouho v paměti, ale všechen ten strach stál za krásný 
výhled na  naše hlavní město. Jeden z  nejsilnějších zážitků je 
i ten, že jsem na Staroměstském náměstí viděla úžasného zpě-
váka Richarda Müllera. Hotel, ve  kterém jsme spali, byl moc 
hezky zařízený a jídlo bylo skvělé. Výlet jsem si užila, protože 
Prahu mám moc ráda. Eva Borovičková

No a co říci závěrem. Jsme rádi, že se třídenní výlet do Prahy 
vydařil a všem líbil. Kromě hlubokých zážitků si děti přivez-
ly i mnoho překrásných fotografií a mají tak památku na celý 
život. Některé fotografie budou zveřejněny na webové stránce 
základní školy, kde si je vy, čtenáři, můžete také prohlédnout. 
A nesmíme zapomenout ani na toho, kdo se nám postaral o do-
pravu a tím velice šetřil nožičky nejen naše, ale i našich dětí, ne-
boť Praha je krásná, ale veliká. Děkujeme panu Pavlu Vokálovi 
za zajištění dopravy, jeho ochotu a úžasnou trpělivost s našimi 
54 dětmi. Ještě jednou děkujeme.

 Jan Novák, Hana Třetinová,  Dana Skaláková

vzpomínáme na exkurzi v praze
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Druhá květnová neděle je v naší ško-
le tradičně zasvěcena školní besídce ku 
příležitosti Dne matek. Nejinak tomu 
bylo i v letošním roce. Děti si připravi-
ly hodinové pásmo z písniček, tanečků, 
scének a  krátké pohádky. Návštěvnost 
vystoupení byla opravdu velká. Rodiče, 
prarodiče a  příbuzní našich žáků ob-
sadili nejen sál školy, ale i  galerii nad 
sálem. Máme radost z tak velké účasti 
veřejnosti. 

Zároveň proběhla v  tomto víkendu 

prodejní výstava otnického zahrádkář-
ského svazu. Po  loňské soutěži žáků 
prvního stupně v  malování květin naše 

škola pod záštitou zahrádkářů vyhlásila 
fotografickou soutěž na téma Krása kvě-
tin a přírody pro žáky od 5. do 9. roční-
ku. Celkem se sešlo 138 fotografií od 23 
dětí. Z těch nejlepších fotek vybírala i ve-

řejnost tu nejhezčí formou hlasovacích 
lístečků a  na  konci školního roku bude 
společně s  cenami od  odborné poroty 
soutěž vyhodnocena. Ceny věnují otničtí 
zahrádkáři a přijde je předat 30. června 
pan Havelka a  některý ze členů výboru 
místního svazu.

Doufáme, že všichni odcházeli spo-
kojeni se zážitky z pěkného květnového 
nedělního odpoledne.

Iva Benušová
Foto: Zdeňka Křivánková

Den matek
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   Jako každý rok se naši žáci I. stupně 
zúčastnili „EKOOLYMPIÁDY“, která se 
opět konala na Základní škole v Újezdě 
u Brna. Po vědomostních testech v kaž-
dé třídě bylo vybráno 15 žáků z  2. až 5. 
třídy.

Ráno 22. května, kdy se soutěž konala, 
přišli žáci na sraz s očekáváním, nadějí, 
ale i  troškou se strachem. Soutěž probí-
hala v areálu základní školy, kde nejdříve 
žáci odpovídali na  vědomostní otázky 
a  potom na  různých stanovištích plnili 
dané úkoly, které se převážně týkaly tří-
dění odpadu.

Děti byly nadšené a obohacené o nové 
vědomosti a zkušenosti. S velkou netrpě-
livostí však očekávaly závěrečné výsledky 
soutěže. Úspěch a radost se záhy objevi-
la, když v  mladší kategorii žáci získali 
2. místo - družstvo soutěžilo ve složení: 
Pernesová, Špunar, Vala. Ve  starší kate-
gorii naše družstvo ve složení Hrbáčová, 
Kovář, Šebesta dokonce zvítězilo a  zís-
kalo tak celkové 1. místo. Soutěžních 
družstev se sešlo tentokrát opravdu hod-

17.  května navštívili žáci pátých tříd naší základní školy 
sběrný dvůr odpadů v  Otnicích. Exkurzí je provázel pan  
Havelka. 

V minulosti už se stala spousta chyb, nedbalo se na to, jak 
bude naše planeta vypadat za pár desítek let. Valil se hustý 
dým, který znečisťoval ovzduší, do řek byly vypouštěny odpady 
a na skládkách se hromadila spousta odpadků. Ubývá prame-
nů vody, která se dá pít bez jakéhokoliv chemického ošetření. 
Teprve nedávno začalo lidem docházet, že si ničí své životní 
prostředí a začali brát ekologii vážně. Každý člověk může po-
moci už tím, že bude třídit vlastní odpad.

Ve většině měst a obcí jsou zřízeny sběrné dvory. Tam lidé 
přinášejí různé druhy odpadků. Některý odpad se dá recyklo-

vat. Mnohem horší problém je nebezpečný odpad, jehož likvi-
dace je velmi drahá. Ve sběrném dvoře jsou kontejnery, které se 
od sebe liší barvou. Už i malé děti vědí, že do modrého kontej-
neru se dává papír, do žlutého plast a do zeleného sklo

Každá domácnost vyprodukuje spoustu bioodpadu. Do této 
skupiny patří například i zbytky jídla, ovoce a zeleniny, pečivo, 
květiny a také odpad ze zahrad. To vše ukládáme do komposté-
ru. Za nějaký čas se v kompostéru bioodpad rozloží. Můžeme 
ho použít jako velmi kvalitní hnojivo do zahrady. Závěrem 
bych chtěla říct, že každý člověk by si měl uvědomit, že země 
není jen pro nás, ale i pro spoustu ostatních živočichů, které 
bychom našim špatným přístupem mohli vyhubit.

Barbora Kozáková

třídím, třídíš, třídíme

Foto: Dagmar Kovaříková

Úspěch dětí na eKoolYMpiáDě 
ně a  radost z  úspěchu našich žáků byla 
oprávněná a veliká. I naše škola jim tím-
to gratuleje k 1. místu a děkuje i p. Ha-

velkovi, který jim v  nedávné době na   
otnickém „Ekodvoře“ třídění odpadu 
dobře vysvětlil. Hana Veselá
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Již po druhé v tomto školním roce se 25. května 2012 v rám-
ci dopravní výchovy žáci čtvrté třídy vypravili na  vyškovské 
dopravní hřiště. Završili tím celoroční snažení o  osvojení si 
dopravních předpisů, aby mohli po dosažení deseti let věku vy-
razit bez obav na silnici na kole jako plnohodnotní účastníci 
silničního provozu. Stejně jako v září započala návštěva reno-
vovaného dopravního hřiště teoretickou přípravou za  pomo-
ci prezentace, filmových ukázek a zkušené lektorky. Žáci byli 

seznámeni nejen s povinnou výbavou silničního kola, ale také 
s významem dopravních značek. Zabývali se i průjezdem růz-
ných typů křižovatek, což je oblast, která dělá problémy i mno-
hým dospělým řidičům. Tato návštěva se od té předchozí lišila 
zvláště v aktivitě, která následovala po přestávce. Žáci totiž psali 
vědomostní test. Na základě úspěšného zvládnutí testu a poslé-
ze i „jízd“ pak ti úspěšní získali průkaz cyklisty, který osvědčuje 
znalost dopravních předpisů a schopnost bezpečně se účastnit 

silničního provozu. Po testu již mohli bez obav na-
sednout na kola a začít teoretické poznatky uplatňo-
vat v praxi. Lektorky bedlivým okem sledovaly, jak 
se našim cyklistům daří. Neopomněly upozornit ani 
na sebemenší chyby, kterých se žáci dopustili. Mnozí 
se při řešení rozmanitých dopravních situací pořád-
ně zapotili, ale po překonání počátečních problémů 
se jim začalo dařit. Na  závěr návštěvy byla snaha 
většiny žáků oceněna udělením již zmiňovaného 
průkazu cyklisty. Žáci si pochvalovali kvalitu zapůj-
čených jízdních kol i přístup lektorek. Důležité ale je, 
že ve většině případů pochopili, že účastníci silniční-
ho provozu to nemají jednoduché. Přejme jim tedy 
hodně kilometrů ujetých bez nehody!

Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

čtvrťáci na dopravním hřišti

Na  počátku byla nabídka pana Si-
mandla z  Lovčiček, který je členem 
skupiny historického šermu Carpe 
Diem, strávit dopoledne v době gotické 
mezi rytíři. Taková lákavá nabídka se 
nedala odmítnout, a tak jsme 25. květ-
na s dětmi 1. – 3. ročníku vyjeli auto-
busem do Habrovan. U kostela nás při-
vítal Libor Olšan a pan Simandl (rytíř 
Drak) v dobových kostýmech a odvedli 
nás do  blízké restaurace „Kdysi“, kde 
jsme se pohodlně usadili a  vyslechli 
zajímavé povídání o  středověku, ry-
tířství, jejich oblečení a  zbroji. Děti si 
mohly vše osahat, vyzkoušet a rytíř Jiří 
nám ukázal náročnost oblékání brně-
ní. Také jsme zhlédli videoklip z bitvy 
v Modřicích. 

Po malé svačince jsme všichni vyrazili 
do terénu, kde nám náš průvodce ukázal 
a popsal dobývací stroje (beranidlo a ka-
tapult). Malou procházkou jsme přišli 
k  dobývací věži na  okraji obce. Za  po-
moci našich rytířů jsme na ni postupně 
vylezli a mohli se rozhlédnout po okolí. 
Okolo rybníku jsme přešli na  bitevní 
pole s  pozůstatky historické tvrze z  po-
slední bitvy. Tam byl pasován panoš rytí-
řem a proběhl souboj rytířů Draka a Lva. 
Za  velkého fandění vyhrál rytíř Drak 
a  následoval největší zážitek dnešního 

dne – všichni si mohli vyzkoušet svou 
tělesnou zdatnost s mečem. Obdiv patří 
našim rytířům, kteří chodili celé dopo-
ledne s námi a ještě vydrželi v horku sou-
boje se šedesáti dětmi.

Všichni unavení, ale plni zážitků jsme 

se vrátili do  restaurace na  dobrý oběd. 
Ani se nám nechtělo domů.

Moc děkujeme všem, kteří se nám celé 
dopoledne věnovali, a  zvláště panu Si-
mandlovi za báječný nápad. 

Lenka Vojáčková

výlet	do	habrovan
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Tento půlrok byl pro žáky 
čtvrtého ročníku nabitý ne-
jen soutěžemi, ale i  dalšími 
aktivitami, kterých se v hojné 
míře účastnila většina žáků. 

Začali jsme v  únoru zimní 
školou v přírodě, na kterou od-
jelo deset žáků. V Loučné nad 
Desnou Rejhoticích si spousty 
sněhu užili nejen ti, kteří jsou 
již zdatnými lyžaři, ale i ti, kteří 
se s lyžemi teprve seznamovali. 
Po  týdnu usilovného snažení 
pak jel každý, i  když někteří 
s  pomocí, závěrečný slalom, 
v  němž se v  konkurenci páťá-
ků prosadily zvláště naše dívky. 
Veronika Srbová (1.), Sára Sa-
dílková (2.) a Lea Bělehrádková 
(3.) obsadily všechny medailo-
vé pozice.

V  březnu jsme nastoupili 
do  kolotoče rozmanitých sou-
těží. Začali jsme školními koly 
Matematického klokana, reci-
tační soutěže, Zazpívej slavíčku 
a  poslední v  řadě byla Ekoo-
lympiáda.  Nejlepšími řešiteli 
Matematického klokana byli 
v naší třídě Vítězslav Řípa ná-
sledovaný Veronikou Srbovou 
a Vítem Lukšem. Do  recitační 
soutěže, kterou letos pořádala 
naše škola, byla do konkuren-
ce recitátorů z Telnice, Újezda 
u  Brna a  Žatčan nominována 
Petra Mezuláníková. Ve  své 
kategorii obsadila 3. místo. Ze 
školního kola pěvecké soutěže 
„Zazpívej slavíčku“ postoupily 
dále Sára Sadílková a Vladimí-
ra Pokorná. Přesto, že se neu-
místily na  medailových pozi-
cích, neudělaly ve slavkovském 
kole ostudu.  Začátkem května 
jsme také uspořádali školní 
kolo Ekoolympiády, soutěže 
prověřující znalosti z  Přírodo-
vědy a Ekologické výchovy po-
řádané Základní školou v Újez-
dě u  Brna. Mezi naše nejlepší 
řešitele patřili Vít Lukš, Nikol 
Maršálková, Lucie Čermáková 
a Sára Sadílková. První tři jme-
novaní pak odjeli reprezentovat 
naši školu do Újezda u Brna.

Ani ve  sportovních soutě-
žích jsme se neztratili. Největší 
úspěch zaznamenali naši žáci 
ve  vybíjené. O  pohár Ždánic-
kého lesa a  Politaví soutěžilo 

smíšené družstvo žáků prv-
ního stupně. Mezi jeho členy 
byli v  základním kole Sára 
Sadílková, Veronika Srbová, 
Jan Kraus a  Barnabáš Lacík. 
První místo znamenalo po-
stup do  finálového kola, které 
žáci rovněž vyhráli. Putovní 
Pohár Ždánického lesa a  Poli-
taví bude tedy pro letošní rok 
zdobit Otnice. Vítězného boje 
se i  tentokrát účastnili i  žáci 
čtvrté třídy ve složení Lea Bě-
lehrádková, Sára Sadílková 
a Barnabáš Lacík. O další první 
místo se postarala Sára Sadíl-
ková v  atletických závodech 
zvaných Kinderiáda v Břeclavi 
v  hodu kriketovým míčkem. 
Nejen že vyhrála svoji katego-
rii, ale také vytvořila nový re-
kord místní soutěže. Soutěže se 
zúčastnil také Barnabáš Lacík, 

který ale na  medailové pozice 
nedosáhl. Úspěch ovšem slavil 
s družstvem fotbalu, se kterým 
se v  okrskovém kole soutěže 
McDonalds Cup v Křenovicích 
umístil na druhém místě. Dvo-
jice sportovců Sára Sadílková 
a  Barnabáš Lacík se zúčastni-
li i  další soutěže ve  vybíjené 
ve  Vyškově, Preventan Cupu, 
a  zkoušeli své štěstí ve  škol-
ním kole Otnické laťky, soutě-
že ve  skoku vysokém. V obou 
případech však medailové po-
zice nevybojovali. Posledním 
naším úspěchem je porážka 
žáků třetí třídy 1:0 v tradičním 
fotbalovém utkání mezi žáky 
prvního stupně. Na adresu tře-
ťáků nutno dodat, že nás pěkně 
potrápili.

Školními soutěžemi ale úspě-
chy našich žáků nekončí. Sklízí 
totiž úspěchy i v mimoškolních 
aktivitách. Například Vladi-
míra Pokorná zaznamenala 
úspěch v  zumbě, když druž-
stvo, jehož je členkou, vyhrálo 
na mezinárodní soutěži v Praze 
1. místo. Ve  stejné soutěži se 
na třetím místě umístilo i druž-
stvo, ve  kterém bychom našli 
Nikol Maršálkovou. Žáci dále 
navštěvují atletiku, házenou, 
fotbal, moderní tance, tenis, ale 

hrají i na hudební nástroje, jako 
je kytara nebo klavír.

Protože nejen soutěžemi 
žije naše třída, stojí za zmínku 
i  účast na  vystoupení ke  Dni 
matek. Žáky čtvrté třídy bylo 
možné spatřit při vystoupení 
obou pěveckých kroužků, flét-
nového souboru, při pěveckém 

doprovodu břišních tanců a při 
tancování Moravské besedy. 
Naši žáci neseděli doma ani 
při babských hodech v Lovčič-
kách, pro které někteří nacvičili 
tanečky s místními stárkami.

Ani ve  vyučování žáci ne-
zaháleli. Kromě běžné výuky 
pracovali i na projektech, které 
zpřístupňují některá obtížnější 
témata. V  dubnu jsme napří-
klad oslavili výročí potopení 
Titaniku celodenním projek-
tem věnovanému této jedineč-
né lodi. Celý rok jsme se pak 
věnovali poznávání krás České 
republiky v  projektu „Cestuje-
me po  naší vlasti“. Celoroční 
snažení bylo završeno sesta-
vením posterů z největších za-
jímavostí jednotlivých krajů, 
které jsme na  odiv celé škole 
vystavili na  sále školy. Zlatým 
hřebem projektu pak bylo pre-
zentování získaných informací 
žákům třetí třídy, které toto 
téma čeká příští rok. Podařilo 
se nám navázat kontakt s žáky 
čtvrté třídy základní školy 
v  Bystřici nad Pernštejnem. 
Počáteční mezitřídní výmě-
na dopisů se zvolna přesunula 
do  individuální roviny. Každý 
žák naší třídy si tak dopisuje 
s jedním žákem z Bystřice nad 

Pernštejnem. Školní práci nám 
zpříjemňovaly nové školní la-
vice a  z  projektu EU Peníze 
školám pořízený dataprojektor 
s  plátnem a  počítačem připo-
jeným k  internetu, bez nichž 
bychom si běžný školní den už 
ani nedovedli představit.

Odměnou za letošní úspěchy 
nám byl školní výlet do brněn-
ského Antrophosu a  do  Bota-
nické zahrady Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univer-
zity. A  aby výjezdů nebylo 
málo, vyrazili jsme již podruhé 
na dopravní hřiště do Vyškova, 
kde měli žáci možnost získat 
průkaz cyklisty. Cesta k němu 
nebyla jednoduchá, protože 
podmínkou jeho získání bylo 
napsání testu a  absolvování 
jízd. I tak byla většina čtvrťáků 
úspěšná.

Jak je vidět, seznam aktivit 
není krátký. Dalo by se po-
chybovat o tom, jestli nám při 
tom všem ještě zbyl čas na uče-
ní. Ano, zbyl. To všechno by 
ovšem nebylo možné bez ne-
ustálé podpory rodičů. Proto 
bych jim touto cestou chtěla 
poděkovat za trpělivost a ocho-
tu spolupracovat. Poděkování 
patří také vedení školy, které 
je našim aktivitám nakloněno, 
a  Obecnímu úřadu Otnice, 
bez jehož finanční podpory by 
mnohé akce také neměly šanci 
na  úspěch. Žákům pak přeji 
do  dalších školních let neutu-
chající nadšení, se kterým při-
stupují k nabízeným aktivitám, 
a ochotné učitele, kteří je v je-
jich snažení budou podporovat.

Kateřina Korcová,
třídní učitelka

čtvrťáci v akci
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Bačovský	Dalibor,	informační	technologie
Fišer	Hubert,	kuchař-číšník
Krejčiřík	Michal,	strojní	mechanik	(zámečník)
Krupa	Radek,	technické	lyceum
Kurdík	Daniel,	stavebnictví
Majtner	David,	autoelektrikář
Navrátil	Petr,	mechanik	seřizovač	
Navrátil	Tomáš,	mechanik	opravář	motorových	vozidel
Sekanina	Jakub,	mechanik	opravář	motorových	vozidel
Urban	Jiří,	malíř	a	lakýrník
Vozdecký	Dominik,	rybář
Hálová	Monika,	cestovní	ruch
Hamplová	Renata,	prodavačka
Kulhánková	Michaela,	sociální	péče-sociálněsprávní	činnost
Kulhánková	Simona,	kuchař-číšník
Lánová	Petra,	obchodník

Nesvadbová	Kristýna,	cukrář
Odehnalová	Lenka,	kuchař-číšník
Pazourková	Nikola,	kuchař-číšník
Peřinová	Veronika,	obchodní	akademie
Ryšavá	Natálie,	obchodní	akademie
Smolková	Monika,	kadeřník
Svobodová	Ilona,	kadeřník
Valíková	Ludmila,	cukrář
Vojáčková	Martina,	kadeřník
Pokorný	Michal,	strojní	mechanik	(zámečník)
Aster	Vratislav,	strojní	mechanik	(zámečník)
Hložek	Jiří,	zedník
Vorlová	Marcela,	prodavač

„Nikdy jsme se neshodli, 
ale odcházíme společně. 

Nás krásných je málo“

absolventi základní školy

P O d ě k O v á n í  P a n u  B O r O v i č k O v i
Vážení	čtenáři.

dovolte	mi	jménem	školy	poděkovat	panu	Borovičkovi	za	výborně	odvedenou	práci	v	tělocvičně	naší	
školy.	Pomohl	nám	s	dlouhodobým	problémem,	jak	vyčistit	prostory	za	obložením	topení.
Svou	zámečnickou	práci	udělal	opravdu	skvěle,	a	navíc	zdarma.	Ještě	jednou	děkujeme	

a	přejeme	hodně	dalších	pracovních	i	osobních	úspěchů.																																																																																															
Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice
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Již	v	loňském	roce	jsme	v	prvním	roč-
níku	tohoto	nově	organizovaného	turnaje	
ve	vybíjené	pro	žáky	a	žákyně	I.	stupně	
ZŠ	obsadili	krásné	druhé	místo.	
Letos	si	naši	žáci	přivezli	ze	Slavkova	

hlavní	cenu.	Porazili	jasně	všechny	sou-
peře	 a	 nenechali	 nikoho	 na	 pochybách,	
kdo	 je	 ze	 zúčastněných	 družstev	 škol	
Dobrovolného	sdružení	obcí	Ždánického	
lesa	a	Politaví	nejlepší.
První	 místo	 děti	 nezískaly	 jen	 tak.	

Za	tímto	výsledkem	se	skrývá	celoroční	
tvrdá	práce	v	hodinách	kroužku	Sportov-
ní	hry,	do	kterého	téměř	všechny	chodi-

ly.	Jsem	ráda,	že	poznaly,	že	úspěch	není	
zadarmo,	ale	že	je	potřeba	se	hru	dobře	
naučit,	minimalizovat	chyby,	při	hře	pře-

mýšlet	 a	 dodržovat	 stanovenou	 taktiku.	
Jen	tak	mohou	sportovci	zvítězit.
Na	 získání	 ceny	 se	 podíleli:	 Václav	

Fiala	(kapitán	družstva),	Nikolas	Bulva,	
Jan	Rafaj,	David	Vozdecký,	 Eliška	Hr-
báčová,	Barbora	Vašáková,	Anna	Marie	
Nedomová,	Gabriela	Vylitová	–	všichni	
z	5.	A.	Radim	Kovář,	Pavlína	Menouš-
ková,	Monika	Kolaříková.	Adéla	Hrbá-
čová	–	všichni	 z	5.	B.	Barnabáš	Lacík,	
Sára	Sadílková,	Lea	Bělehrádková	ze	4.	
třídy.	Petr	Špunar	z	3.	třídy	a	Eliška	Foj-
tíková	z	2.	třídy.
	 Iva Benušová

Tak jako každý rok, se i letos 
v týdnu před velikonocemi na naší 
škole konaly závody ve skoku do výš-
ky Otnická laťka. Již měsíc předem 
putovala na školy, s nimiž se snažíme 
dlouhodobě spolupracovat, pozvánka, 
aby se mohli závodníci důkladně při-
pravit. Mezi pozvanými byly ZŠ Ša-
ratice, ZŠ Újezd u Brna a z Brna ZŠ 
kotlářská a ZŠ Heyrovského. Bohužel 
se ZŠ Šaratice a ZŠ kotlářská omlu-
vily a tak pan ředitel pozval ještě ZŠ 
křenovice.

v úterý 3. dubna	 pozvané	 školy	 při-
jely	 a	 závody	mohly	 začít.	Každý	 u	 nás	
ve	škole	ví,	že	organizace	 těchto	závodů	
je	 doménou	 žáků	9.	 třídy.	V	 informatice	
vymýšlí	tabulky	a	diplomy,	v	tělesné	vý-
chově	si	pak	rozdělují	úkoly	v	den	závodů.	
Je	 potřeba	 zajistit	 počítačového	 experta,	
který	výsledky	zaznamenává	do	počítače,	
děvčata,	která	je	zapisují	do	tabulky	a	zá-
roveň	 vyvolávají	 jednotlivé	 závodníky	
ke	skákání,	další,	kteří	mezi	skoky	pouští	
hudbu.	Jsou	potřeba	pomocníci	pro	zvedá-
ní	laťky	a	hostesky,	které	jsou	k	dispozici	
učitelům	z	jednotlivých	škol,	pokud	něco	
potřebují.	Fotodokumentaci	si	letos	zajiš-
ťoval	pan	ředitel	sám.	Je	potřeba	říci,	že	
všichni,	 kteří	 letos	 na	 pořádání	 Otnické	
laťky	spolupracovali,	odvedli	velmi	dob-
rou	práci.
Na	 naší	 škole	 samotné	Otnické	 laťce	

již	 několik	 let	 předchází	 takzvaná	 No-
minační	 Otnická	 laťka.	 Do	 závodu	 se	
může	přihlásit	kterýkoliv	žák	naší	školy	
a	 soutěžit	 o	 nominaci	 na	Otnickou	 lať-
ku,	o	možnost	změřit	síly	se	závodníky	
pozvaných	 škol.	 Zároveň	 při	 ní	 dostá-
vají	možnost	si	zaskákat	i	žáci	I.	stupně.	
Mezi	nimi	 letos	vynikli	Sára	Sadílková	

a	Nikolas	Bulva.
Šanci	 reprezentovat	 školu	 v	 hlavním	

závodě	 si	 vybojovali	 mezi	 mladšími	
chlapci	Vojtěch	Daňhel,	Daniel	Pavlíček	
a	Jan	Novák.	Nakonec	mezi	osmi	účast-
níky	soutěže	skončil	Jenda	Novák	na	2.	
místě	 výkonem	 145	cm,	 Vojta	 Daňhel	
na	 4.	místě	 130	cm	 a	 ani	Dan	 Pavlíček	
se	 neztratil	 a	 stejným	výkonem	obsadil	
5.	místo.	Na	pokusy	vyhrál	újezdský	žák	
Lukáš	Konečný,	který	stejně	jako	Jenda	
Novák	přeskočil	laťku	ve	výšce	145	cm.
V	kategorii	mladších	dívek	bylo	 také	

8	závodnic.	Otnickou	školu	 reprezento-
valy	Lucie	Pazourková,	 která	 výkonem	
110	cm	 obsadila	 osmé	 místo,	 Michaela	
Babejová,	 ta	 skočila	 120	 	cm	 a	 získala	
3.	místo.	Nejlepší	výkon	z	našich	děvčat	
předvedla	Tina	Kubičková	–	125	cm,	ale	
na	vítězství	v	závodě	to	nestačilo.	Skon-
čila	na	2.	místě.	Nejzdařilejší	skok	se	po-
vedl	Janě	Králíkové	ze	ZŠ	Újezd	u	Brna,	
která	výkonem	130		cm	celou	soutěž	vy-
hrála.
Pro	nás	byla	nejúspěšnější	

kategorie	starších	dívek,	kde	
jsme	posbírali	všechna	místa	
na	 stupních	vítězů.	Mezi	 12	
závodnicemi	 se	 na	 3.	 místě	
umístila	 Pavlína	 Vokálová.	
Skočila	125	cm.	Na	2.	místě	
skončila	 Ilona	 Svobodová	
výkonem	 130		 cm.	 Na	 nej-
vyšším	 stupínku	 stanula	 se	
skočenými	130		cm	Veronika	
Peřinová.
Jako	 obvykle	 se	 největší	

boj	 odehrával	 mezi	 staršími	
žáky.	Celkem	16	jich	bojova-
lo	o	co	nejlepší	výkon	a	zá-
roveň	o	co	nejlepší	umístění.	

Na	 8.	 místě	 výkonem	 153		 cm	 skončil	
trochu	 zklamaný	 Petr	 Navrátil.	 Těsně	
pod	bednou	na	4.	místě	zůstal	s	výkonem	
159		cm	Marek	Husár.	Stejným	výkonem	
3.	místo	obsadil	Josef	Vorel.	Nervy	drá-
sající	souboj	předvedli	o	1.	místo	Pavel	
Kašpařík	a	Michal	Charvát	ze	ZŠ	Hey-
rovského.	 Nakonec	 stejným	 výkonem	
162	cm	na	pokusy	zvítězil	Pavel	Kašpa-
řík.
Závodníkům	na	stupních	vítězů	pobla-

hopřál	společně	s	panem	ředitelem	k	ve-
lice	dobrým	výkonům	i	držitel	školního	
rekordu	výkonem	165	cm	Michal	Dufek.
Tak	 co	 zbývá?	 Pochválit	 závodníky	

za	 úžasnou	 bojovnost,	 diváky	 za	 bouř-
livou	 atmosféru	 a	 férové	 povzbuzování	
a	všechny	pořadatele	za	maximální	sna-
hu	udělat	vše	co	nejlépe.
A	 už	 se	 všichni	 těšíme	 na	 Otnickou	

laťku	2013.
	 Drahomíra Floriánová

Turnaj ve vybíjené O cenu DSO Ždánického lesa a Politaví

otnická laťka 
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Z ČinnOsti Z á jmOvýCh sdRužení

ještěrky vítaly jaro
Rybáři	nám	na	podzim	vypustili	

rybník	na	Sadkově,	a	tak	otnický	
vodník	i	jeho	víly	přesídlili	k	ryb-
níku	Pod	Poltňou.	Proto	naše	tra-
diční	 Vítání	 jara	 se	 světluškami	
vedlo	 právě	 k	 němu.	 Sešli	 jsme	
se	30. dubna 2012,	v	den	pálení	
čarodějnic,	a	tak	v	průvodu	kromě	
světlušek	 nemohli	 chybět	 čaro-
dějnice	a	čarodějové	všech	věko-
vých	kategorií.	Všechny	děti	byly	
odměněny	 reflexní	 ještěrkou	 vě-
novanou	naším	sdružením	ke	Dni	
země	 a	 měsíci	 bezpečnosti.	 Ješ-
těrky	jim	spolu	s	lampiony	svítily	
na	 cestu	k	 rybníku.	Tam	pro	nás	
připravili	 rybáři	 bohaté	 občerst-
vení	a	 táborák,	za	které	jim	ještě	
jednou	moc	děkujeme.

Dana Sekaninová

Férová snídaně v otnicích
Loni jsme se připojili k pořádání Férové snídaně a podpoře Fair trade (je to způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslní-

kům a zaměstnancům v rozvojových zemích příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek). 
Loňské příjemné komorní setkání (21 účastníků) na trávě v parku u kávičky a čaje letos vystřídala snídaně s více jak dvojná-

sobnou účastí (54 účastníků), díky deštivému počasí tentokrát pod střechou. Se svojí buchtou se přišlo pochlubit pět šikovných 
hospodyněk, kterým za jejich pekařské umění děkujeme, všem moc chutnalo. 

Díky konání výstavy květin a ovoce v nedaleké škole se u našeho stánku zastavilo spoustu kolemjdoucích, které jsme s celosvě-
tovým dnem pro Fair trade seznamovali. Při popíjení kávy, čaje a kakaa se všichni hosté snídaně mohli mimo jiné dovědět o pro-
duktech Fair trade, o ekologicky šetrných výrobcích a produktech ekologického zemědělství. Děkujeme všem za zájem a doufáme, 
že když půjdete nakupovat, budete v regálech obchodů hledat zboží označené certifikací Fair trade.  Dana Sekaninová

o b Č a n s k é 	 s d r U ž e n í 	 o t n i c k ý 	 s a d 	 – 	 s p o L e k 	 a k t i v n í c h 	 d ě t í

Foto: Lenka Sloupová
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Tak jako každý rok, i letos jsme se těšili 
na  druhý květnový víkend. Nejen kvů-
li Svátku matek, ale také na  již tradiční 
prodejní výstavu, pořádanou ZO ČZS 
v Otnicích. Výstava se konala 12. a 13. 
května, jako obvykle v  prostorách Zá-
kladní školy Otnice. 

Ale přípravy začaly už daleko dříve. Vý-
sevy zeleninových semen, drobných byli-
nek, řízkování pelargonií a výsevy balko-
nových rostlin; se všemi těmito pracemi 
začali zahradníci vlastně ještě v  zimě. 
V pátek 11. května byly během odpole- 
dne byly přivezeny hrnkové rostli-
ny a  dřeviny z  AGRO Brno – Tuřany,  
v podvečer vypukly ty nejdůležitější  pří-
pravné práce. Připravit stoly s  fólií, aby 
bylo možné rostliny i lehce zalévat, roz-
místit všechno zboží tak, aby na  ně byl 
hezký pohled, a aby se na stoly vešlo co 
nejvíce druhů. Kromě zeleninových pří-
sad byly nabízeny letničky, nádobové 
rostliny, dřeviny, řezané květiny, poko-
jové rostliny okrasné květem i  listem, 
drobná aranžmá, doplňkové zboží. 

V sobotu v deset hodin ráno byla vý-
stava otevřena. Už před začátkem nastala 
venku pěkná tlačenice. Návštěvníci ku-
povali sazenice, substráty, opory k  raj-
čatům a  paprikám, květináče a  truhlíky 

pro venkovní rostliny, keramiku, hnojiva, 
pesticidy. Zkrátka vše pro dům i zahradu.

Pamatovali jsme také na  občerstvení 
a jako každý rok, i tentokrát jsme pořá-
dali tombolu.

Ve  spolupráci se ZŠ byla také v  tom-
to ročníku zorganizována fotografická 
soutěž, zaměřená na zajímavosti z příro-
dy.  Odborná porota vybrala tři nejlepší 
snímky, a  jeden, tedy čtvrtý, byl vybrán 
samotnými nakupujícími. Vyhodnoce-
ní proběhlo v neděli večer, po  skončení 
akce. 

Úklid a  přepočítání bloků prodaných 
vstupenek uzavřelo letošní výstavu. 
Účast byla skutečně rekordní; přišlo cel-
kem 1825 platících návštěvníků!   

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a  zejména sponzorům. Už nyní se při-
pravujeme na další ročník výstavy. Opět 
se uskuteční druhý víkend v květnu, ten-
tokrát v roce 2013.

 Jste srdečně zváni.
 Ing. Věra Řičicová, ZO ČZS Otnice

Foto: Zdeňka Křivánková

ohlédnutí za zahrádkářskou výstavou

V  sobotu 16. června 2012 proběhla 
v Milešovicích okrsková hasičská soutěž 
sborů dobrovolných hasičů a  naši kluci 
vyhráli. Zúčastnila se pouze 3 družstva. 
Otnice - čas: 39,47 s 
Milešovice - čas: 42,84 s 
Bošovice - čas: 64,83 s

Foto: Jana Wunschová

s novou hasičkou 
rostou i výkony
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Letošní tradiční výstava květin se vy-
dařila. Navštívilo ji nejvíce návštěvníků 
za  poslední roky konání - 1825. A  proč 
také ne? Každým rokem přibývá prodejců 
a  nabízeného zboží, které uspokojí kaž-
dého náročného kupujícího. Překrásné 
pokojové květiny upoutaly děvčata už při 
výběru v  Tuřanech, a  co teprve návštěv-
níky, což svědčí o  velkém zájmu o  tyto 
květiny. Kaktusy a ozdobné misky s nimi 
byly také velmi vkusné. Okrasné dřeviny 
uspokojily zájemce v  plné míře. Rovněž 
masožravé rostliny měly mnoho obdivova-
telů a kupujících. Ozdobná keramika byla 
velmi pěkným zpestřením letošní výstavy. 
Výrobky z  pediku byly vkusné a  zajíma-
vé pro výzdobu našich pokojů. Aranžerie 
květin vzbudily velký zájem a  brzy byly 
prodány. Perníkářské výrobky roztomilých 
tvarů byly velmi lákavé, hlavně srdíčka pro 
maminky. Dalším letošním zpestřením byl 
med a  včelařské výrobky pro naše zdra-
ví a  pohodu. Výběr balkonových květin 
a rostlin pro výsadbu našich zahrádek byl 
velmi vkusný a  bohatý. Sazenice zeleni-
ny šly dobře na odbyt a  také velký zájem 
byl o  melouny. Hnojiva, zeminy, přísady 
na  hubení škůdců, upomínkové před-
měty uspokojily zákazníky. Hojivé masti, 
výživné krémy, mýdla, byly rovněž hojně 
kupovány. Také před školou bylo živo – 
skákací hrad pro děti, sladké občerstvení, 
chutné sýry, košíkářské výrobky, květináče 
a zahradní technika, chutné uzeniny a ob-
čerstvení žíznivých. V kole štěstí si užívaly 
hlavně děti, ale i dospělí si rádi vylosovali 

nějaký ten mlsek ke kávičce nebo praktic-
ký dárek do zahrádky: pracovní rukavice, 
ledek, semena, do  kuchyně mák, hořčici, 
sóju. Nepříjemným momentem byla so-
botní přeháňka a značné ochlazení počasí, 
ale všechno se překonalo a výstava probí-
hala tak, jak jsme si přáli. 

Vřelé díky a uznání patří všem pořadate-
lům za obětavou práci při přípravě, během 
výstavy a při úklidu po skončení akce.

 Antonie Bočková

Zahrádkáři děkují všem sponzorům, 
kteří přispěli na  výstavu do  „kola štěs-
tí“ pro naše děti:  Brož Libor – betonové 
výrobky, Matoušek Luděk – kominic-
ký mistr, Heřmanský Jiří – truhlářství, 
podlahářství, HDP TRADING Ing Pavel 
Doležal - kovovýroba,VKMB s.r.o.  Kosík 
Radoslav –voda topení plyn, Ing.  Hlo-
žek Bořivoj –projektování ve  staveb-
nictví, statika, oceňování nemovitostí,  
RNDr.  Martinásek Zdeněk – výroba 

speciálního osvětlení  pro šicí a obráběcí 
stroje a  do  zdravotnictví, TURLAK Tu-
rek Ivo – mokrá a prášková lakovna, Me-
noušek s.r.o. – stavební  firma, Pneuser-
vis Otnice – Zdeněk Blecha, Tichý Miro-
slav – kovovýroba, Svěrák Stanislav  - au-
toservis, Prima stavebniny s.r.o., Kalouda 
Miroslav – podlahářství, Prokop Pavel  
autodoprava, Kalouda Jiří – čalounictví,   
Prokopová Ludmila – pracovní oděvy, 
Borovička Jiří – autoklempířství, No-
vák Jan – kaktusy a  masožravé rostliny, 
Kraus Ivo – občerstvení  „Pod plechem“, 
BIOKRON s.r.o. Blučina – MVDr. Jaro-
slav Ondráček – výroba krmných směsí,  
Žbánek Miroslav – ovoce zelenina, Bubla 
Jan – řeznictví a uzenářství, Josef a Blan-
ka Žbánkovi – cukrárna, ACHP Slavkov, 
Leváková Leona – potraviny, Hrozková 
Jitka - květinářství, Černá Iva - květinář-
ství, Brtník Květoš zahradnictví, Rostě-
nice a.s., Průmyslové zboží Holub, Po-
traviny Jochymek, Pohostinství u Marků.

rekordní účast návštěvníků výstavy květin

V  pátek 9. března 2012 zhodnotili členové Mysliveckého 
sdružení „HUBERT“ Otnice na své výroční schůzi myslivec-
kou sezónu za rok 2011. Dá se říci, že nebyla ničím atraktiv-
ní. Nízké stavy drobné zvěře (bažant, zajíc) za poslední roky 
je celorepublikový problém. Jaké jsou hlavní důvody snižování 
drobné zvěře a převážně už kritické stavy zaječí zvěře je vám 
asi známo, když se rozhlédnete kolem sebe. Černou můrou pro 
zvěř je velkoplošné hospodaření, kde zvěř nemá dostatek klidu, 
krytiny a úniku před výkonnými stroji, ať už při jarních pří-
pravách půdy na setí, tak při chemickém ošetření plodin, kde 
zvěř při požírání polních plodin hyne na otravu. Dalším nega-
tivním článkem jsou moderní čtyřkolkáři, neposlušní pejskaři, 
pytláci atd. V posledních letech jsme zaznamenali velký nárůst 
zvěře černé (prase divoké), které způsobuje velké škody země-
dělcům, a zvěře myslivosti škodící (lišky, jezevci, kuny), která 
se převážně zdržuje ve velkých lánech kukuřice a řepky. Je dosti 
problematické tuto zvěř odlovit a zamezit škodám jak na země-
dělských plodinách, tak na drobné zvěři.

V průběhu mysliveckého roku 2011 se nám podařilo uspořá-
dat tradiční myslivecký ples, vysadit stromky v honitbě, uklidit 

větrolamy kolem obce, dokončit a zkolaudovat sklad na krmení 
Na Měkkéšu, uspořádat Pytláckou noc v Milešovicích, kynolo-
gickou soutěž na novém rybníku Pod Poltňou, střeleckou sou-
těž na střelnici v Holubicích a závěrem roku uspořádání honů.

V roce 2011 bylo celkem střeleno 9 ks divočáků, 60 ks srnčí 
zvěře, 171 ks bažantů, 44 ks kachen, 18 ks zajíců a 72 ks zvěře 
myslivosti škodící. 

Úkolem našeho mysliveckého sdružení do budoucna je pro-
vozovat dále naši „lidovou myslivost“, bojovat o záchranu na-
šeho „českého zajíca“, zvěři dát dobré přírodní podmínky pro 
další rozmnožování, dále vysazovat stromy v  honitbě, osívat 
zvěřní políčka, starat se celoročně o zvěř (rozvážení vody do 
napajedel, předkládání zvěři léčivých prostředků proti parazi-
tům a nemocem, rozmísťování soli do slanisek, přikrmování 
zvěře v zimním období), tlumit zvěř myslivosti škodící, zbudo-
vat Boží muku svatého Huberta -  patrona myslivců, ctít zvyky 
a tradice české myslivosti, která byla v letošním roce zapsána na 
seznam kulturního dědictví České republiky. Myslivosti zdar!    

za výbor MS Hubert Otnice
Pavel Muric

ohlédnutí za mysliveckým rokem 2011
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nákuPní PRůvOdCe 
Vážení čtenáři, vzhledem k  tomu, 

že Sdružení obrany spotřebitelů byla 
pozastavena činnost a jejich webové 
stránky jsou téměř bez obsahu, ne-
můžeme z jejich dotazů a rad již čer-
pat. Přinášíme vám cenné rady z we-
bových stránek známého časopisu 
pro spotřebitele dTest. Vybrali jsme 
zajímavý článek o oblíbené potravině 
v naší kuchyni – smetaně.

SMETANA
Potravinářský výrobek s názvem 

smetana musí splňovat dva základní 
požadavky. Smí být vyroben pouze z 
mléka a mít nejméně 10 % tuku. Z de-
setiprocentní smetany však šlehačku 
nepřipravíme. Výrobek označený jako 
smetana ke šlehání musí mít nejméně 
30 % tuku. Názvem smetana vysoko-
tučná smí být označen výrobek, kde 
je tuku nejméně 35 %. V testu šleha-
telnosti lépe obstály smetany s vyšším 
podílem tuku než 30 % a také si déle 
udržely tvar.

Aby se nekazila, a byla zdravotně 
nezávadná, musí smetana v mlékárně 
projít tepelným ošetřením, při němž 
se současně zneškodňují případné pa-
togenní mikroorganismy. Existují na 
to dva způsoby a na obalu se dočteme, 
který z nich byl použit.

Pasterace znamená, že výrobek byl 
zahřát na teplotu nejméně 71,7 ºC po 
dobu nejméně 15 sekund. Předpisy 
výrobcům umožňují i jinou kombina-
ci času a teploty za účelem dosažení 
rovnocenného účinku. Na výrobcích 

tak můžeme najít i označení vysoká 
pasterace, signalizující, že prošly za-
hřátím na 85 ºC. Pak následuje rychlé 
zchlazení a odvětrání, zhruba po dvou 
hodinách se smetana plní do obalů.

Ještě vyšší trvanlivosti se dociluje tzv. 
ultra tepelným ošetřením (UHT). V 
tomto případě jde o krátkodobé zahřá-
tí na teplotu nejméně 135 ºC po dobu 
nejméně jedné sekundy. Následuje 
aseptické balení do neprůsvitných fó-
lií. Zmíněný způsob záhřevu se někdy 
projeví na chuti UHT smetany tzv. va-
řivostí, tedy příchutí svařeného mléka.

Obecně platí, že pasterované mléčné 
výrobky si uchovávají vyšší výživové 
hodnoty a příjemnější chuť, protože 
jejich tepelné ošetření bylo šetrnější. 
Tekutá smetana zpracovaná pasterací 
nebo vysokou pasterací smí být proto 
označena jako „čerstvá“. Cenou za to 
je nutnost uchovávat tuto smetanu v 
chladném prostředí od 4 do 8 ºC. Na 
obalu musí být uveden termín konečné 
spotřeby, tzv. datum použitelnosti, vy-
jádřené slovy „spotřebujte do…“ s udá-
ním dne, měsíce a roku ukončení této 
doby. Výrobky s prošlým datem použi-
telnosti se nesmí prodávat, protože by 
už mohly být zdravotně závadné.

Výrobky ošetřené UHT lze napro-
ti tomu uchovávat v teplotě do 24 ºC. 
Označují se zpravidla datem mini-
mální trvanlivosti s uvedením dne, 
měsíce a roku této doby. Výrobce tím 
vymezuje minimální dobu, po kterou 
si potravina zachovává své vlastnosti a 
zdravotní nezávadnost při dodržování 

skladovacích podmínek. Za pokojové 
teploty však smetanu s UHT ošetře-
ním nenašleháme, musíme ji předem 
vychladit.

Dobře našlehat lze pouze vychlaze-
nou smetanu, a to na nejméně 8 ºC. 
Při testech byly smetany ke šlehání vy-
chlazeny na 3 ºC. Kvalitní smetana by 
se měla našlehat do dvou minut a na 
konci této doby by měla přinejmenším 
zdvojnásobit svůj objem. Tvar by si šle-
hačka měla udržet nejméně dvě hodi-
ny, a to i v pokojové teplotě do 20 ºC.

Povolenou přídatnou látkou ve sme-
tanách je E 407 - karagenan. Je to že-
latinový extrakt z červených mořských 
řas, který našlehanou pěnu stabilizuje. 
Dalšími povolenými „éčky“ jsou algi-
nát sodný (E 401), alginát draselný (E 
402), karboxymethylcelulosa (E 466) 
a také mono- a diglyceridy mastných 
kyselin (E 471). Účelem všech těchto 
zmíněných přípravků je působit v po-
travinách jako zahušťovadlo, stabilizá-
tor a želírující látka. Ve složení testova-
ných smetan jsme našli také modifiko-
vaný kukuřičný škrob, moučku ze se-
men svatojánského chleba a guarovou 
moučku; ty se však za přídatné látky 
nepovažují.

Na baleních smetany jsou údaje o 
množství buď v mililitrech, nebo v gra-
mech. Avšak pozor! Jeden mililitr sme-
tany není totéž, co jeden gram. Vzhle-
dem ke specifické hmotnosti smetany, 
je to víc. Takže například 200 ml sme-
tany má větší hmotnost než 200 g.

zdroj: www.dtest.cz

Akce hOŘká vOdA
Dne 9. června 2012 jsme uspořádali uliční akci 

pod názvem HOŘKÁ VODA. Na přípravě se podí-
leli naši chlapi, kteří zajišťovali vše potřebné (pivo, 
víno, guláš, selátko a uzeniny přímo z udírny. Žen-
ské pekly všelijaké dobroty, které potom roznášely 
po stolech, aby se mohli naši spoluobčané občers-
tvit. Účast byla veliká navzdory špatnému počasí. 
K  našemu potěšení zahrála skupina, která s námi 
vydržela až do brzkých ranních hodin. Rádi jsme 
si zazpívali také s harmonikou pana Smetany. Děti 
měly radost ze skákacího hradu a plně ho využi-
ly. Pavlínka Vokálová povozila zájemce na koních. 
Naše první akce se nám vydařila, všichni přítomní 
byli spokojeni a už se těšíme, až zase uspořádáme 
nějakou další pro naše sousedy a zvané.

Rodáci od Hořké vody
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Známe 
nejlepšího 
atleta

Dne 19. června za krásného sluneč-
ného počasí v Jehnicích konaly atletic-
ké závody pro mládež. Děti zde sou-
těžily se svými vrstevníky a  to ve  čty-
řech disciplínách. Utkaly se v  běhu 
na 50 m, v hodu raketkou, skoku z mís-
ta a  v  hodu plným míčem. Z  naší at-
letické skupiny se závodu zúčastnili 
pouze dva atleti, a to sourozenci Eliška 
a Ondřej Fojtíkovi.  Oba dosáhli výbor-
ných výsledků, Ondřej zvítězil ve všech 
zmíněných disciplínách a  zaslouženě 
byl vyhlášen za  nejlepšího atleta své 
kategorie. Eliška si vybojovala dvě zlaté 
medaile a jednu stříbrnou a získala tak 
celkové vítězství ve své kategorii. Tím-
to závodem jsme zakončili úspěšnou 
atletickou sezónu 2011- 2012. Moc se 
těším na novou sezónu a na nové i za-
běhlé atlety. Andrea Rosenberková

Foto: Andrea Rosenberková

Od září začne 
opět cvičení 
rodičů nebo prarodičů 
s dětmi

Milí rodiče a prarodiče!
Máte-li doma dítě od jednoho do pěti 

let schopné samostatné chůze, tak prá-
vě pro vás je určeno toto cvičení. Starší 
děti raději přihlaste do atletiky, ta je lépe 
zabaví. Toto cvičení je určeno právě pro 
ty nejmenší, abychom si mohli společ-
ně hodinu hrát a plně se věnovat našim 
ratolestem a zároveň je stihli uhlídat při 
všech nebezpečích, která při hře a obje-
vování aktivit hrozí. Co nás čeká? Na za-
čátek nějaká honička pro zahřátí, pak 
zábavná rozcvička s  říkankami a na zá-
věr opičí dráha s  různými překážkami. 
Budeme se scházet ve čtvrtek v 16 hodin 
v tělocvičně základní školy. Datum prv-
ního tělocviku bude upřesněno plakát-
kem, popř. hlášením v místním rozhlase. 
Děti poznají nové kamarády a  osvojí si 
nové dovednosti. Chtěla bych také touto 
cestou požádat nějakou maminku, která 
by byla ochotna se mnou spolupraco-
vat, a  v  případě mé nepřítomnosti mne 
zastoupit, protože nemám hlídání dětí, 
tak abychom nemuseli tělocvik rušit. 
Kontakt na mě je v redakci. Na všechny 
se v září moc těší Pavlína a Jitka Peksovi

kuLeČníkOvÉ OhLÉdnutí ZA ROČníkem 2011–2012
Na začátku sezóny 2011–2012 jsme měli dilema, jestli vzhledem k nedostatku hrá-

čů, máme zrušit jeden oddíl. Nakonec jsme odhlásili 4. třídu, což se projevilo výraz-
ným zlepšením postavení v konečných tabulkách. Oddíl třetí třídy se v konečném 
pořadí umístil na druhém místě, první třída skončila třetí, když ještě kolo před po-
sledním zápasem měla ambice postoupit do druhé ligy.

   Bohužel máme pouze 12 aktivních hráčů, navíc někteří hrají omezený počet zá-
pasů, ať už z rodinných nebo pracovních důvodů. 

   Rádi bychom mezi sebou uvítali nové zájemce o karambolový kulečník, třeba i 
aktivní důchodce, pro které je tato fyzicky nenáročná hra výbornou relaxací a vypl-
něním volného času, hlavně v zimním období. Rádi se se zájemci podělíme o naše 
zkušenosti. Zdeněk Procházka
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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 

sPORtOvní OkÉnkO
Krásný dárek k 80. výročí založení kopané

Fotbalistům se letošní sezona vy-
dařila skutečně parádně. A mužstvo 
se stalo vítězem okresního přeboru 
a  opět bude hrát krajskou soutěž. 
V tabulce střelců máme na čele hned 
dva naše hráče. Michal Kašpařík 36 
branek, Radek Spáčil 26 branek, další 
náš útočník Michal Svoboda na  pá-
tém místě s 19 brankami. Proto jsme 
také v  celé soutěži nastříleli celkem 
104 branek.

B mužstvo také předvádělo kvalitní 
výkony. Až v samotném závěru soutěže 
klopýtlo a  ztratilo možnost postoupit 
do třetí třídy. Střelecky se nejlépe z na-
šich zapsal Libor Svoboda s  26 a  Jan 
Kalouda s  10 brankami. V  této soutě-

ži zvítězily Šaratice, ale všichni víme 
proč.  

Družstvo dorostu se opět stalo vítě-
zem přeboru a také postoupilo do kraj-
ské soutěže. Naším nejlepším střelcem 
s  37 brankami je Lukáš Kraut, 25 bra-
nek nastřílel Petr Fiala. Soutěží prošli 
bez větších problémů, proto věříme, že 
účast ve vyšší soutěži bude pro ně mož-
ností, jak nabývat nové zkušenosti.

Žáci skončili na pátém místě, což je 
v  dané situaci úspěchem. Potýkají se 
s  nedostatkem hráčů, odchodem star-
ších do dorostu. Nezbývá nám, než ten-
to problém za čas překonat. Nejlepším 
střelcem je Josef Vorel s  24 brankami 
a Nikolas Bulva s 11 brankami.

Přípravka si vede pod novým ve-
dením také velice dobře. Třetí místo 
v  soutěži nám udělalo radost, protože 
noví trenéři a  hráči si na  sebe musí 
zvyknout, jsou to přeci jenom malí 
špunti. Ale bez této naší „líhně“ by ur-
čitě nebyl náš fotbal tam, kde v součas-
nosti je. 

Poděkování patří tedy všem, kdo se 
podílejí a rozvíjejí otnickou kopanou. 

Tato sezona bude patřit k  těm, 
na které budeme i po létech vzpomí-
nat, a  je opravdu nejlepším dárkem 
k 80. výročí založení kopané v Otni-
cích.

 Pavel Pažebřuch
Foto: Pavel Prokop a Zdeňka Křivánková
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OkResní sOutěž PŘíPRAvek
Poř. tým skóre
1	 bošovice	 40
2	 hoštice	 35
3	 otnice	 32
4	 křenovice	 29
5	 habrovany	 28
	 	
OkResní sOutěž žáků, sk. B 
Poř. tým skóre
1	 velešovice	 46
2	 křenovice	 46
3	 Letonice	 37
4	 bošovice	 33
5	 otnice	 29

OkResní PŘeBOR dOROstu
Poř. tým skóre
1	 otnice	 55
2	 křenovice	 47
3	 hodějice	 47
4	 hoštice	 42
5	 M.	Málkovice	 41
	 	
iv. tŘídA, sk. B  
Poř. tým skóre
1	 Šaratice	b	 62
2	 otnice	b	 58
3	 křižanovice	c	 58
4	 vícemilice	b	 49
5	 křižanovice	b	 48
	 	

OkResní PŘeBOR sk. A  
Poř. tým skóre
1	 otnice		 62
2	 pačlavice	 58
3	 brankovice	 52
4	 pustiměř	 50
5	 radslavice	 48
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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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Vážení přátelé, zdravím vás z Otnic. Velmi ráda každý den sleduji Minuty z regionu na ČT1. V pátek oznámil místní obecní 
rozhlas, že v relaci Týden v regionech 21. dubna bude vysílání o Otnicích s názory našich spoluobčanů. Už jsem se nemohla do-
čkat a oznámila všem v rodině a sousedům, kteří hlášení zrovna neslyšeli, aby se dívali. Ty tři minuty o Otnicích byly děs a hrůza. 
Co to mělo být? Jak před reportérkou utíkají štamgasti s lahváčem piva do obchodu. A ty názory – některé dobré, ale i nemožné. 
Máme v Otnicích mnoho pěkných zařízení – novou čističku odpadních vod, nový sběrný dvůr, novou hasičskou zbrojnici, nově 
zavedené biopopelnice, krásnou školu, hřiště, dětský domov, dva rybníky a jiné. Velká škoda, že paní redaktorka nepotkala mě. Já 
bych jí vše pověděla a zároveň pozvala na naši tradiční výstavu květin, kterou pořádáme se zahrádkáři již mnoho let a její dobré 
jméno znají lidé z širokého okolí. Těším se, že se uvidíme při lepší reportáži z naší obce. Jsem už důchodkyně, ale ještě aktivní 
členka zahrádkářské organizace v Otnicích a svou vesnici mám velmi ráda. Omlouvám se, ale nedivte se prosím mojí reakci na to 
nepodařené vysílání. Nevím, komu si mám postěžovat, ale snad si můj dopis přečtete a sdělíte ostatním spolupracovníkům, co 
vám napsala jedna 74 letá důchodkyně. Možná, že to bude k smíchu, ale mě bylo vzteky do pláče. Antonie Bočková

4. srpna v 8.00 hod 

zkoUŠky	
Loveckých	psŮ
pořádá:	Ms	hubert	otnice	
u rybníka	pod	poltňou
Širokou veřejnost 
srdečně zvou myslivci.

24. 8. 2012 od 18.00 hod

posezení	s ciMbáLovoU	
MUzikoU	donava	
a ochUtnávka	vín	
z vinařství	
rozařín	MoUtnice
pořádají:	
otničtí	zahrádkáři	
v dělnickém	domě

16. září 2012 v 9.30 hod

svěcení	nových	zvonŮ	
v kosteLe	sv.	aLoise	
v otnicích	
Srdečně jsou všichni zváni.

KLUB CASINO
Zveme vás 

k příjemnému posezení 
pod dělnickým domem. 

Připravili jsme pro vás letní za-
hrádku a mrazák plný ledňáčků. 

Otevřeno budeme mít celé 
prázdniny denně kromě čtvrtka.

CUKRÁRNA U ŽBÁNKŮ
vážení	zákazníci,	

oznamujeme,	
že od 23. července do 9. srpna 

bude	cukrárna	z důvodu	dovolené	
zavřená.	Rádi vás opět přivítáme	

10. srpna od 10 hodin. 
přejeMe	děteM	

sLUneČné	prázdniny	
a všem	ostatním	pěknou	dovolenou.

KINO ŽIJE!
Děkujeme panu Markovi, 

který zajistil na 15. června promítání fi lmu 
Líbáš jako ďábel v úžasné předpremiéře – 

dříve než ostatní větší kina v okolí. 
Na fi lm přišlo 116 návštěvníků.



Dopravní hřiště ve Vyškově

Vítězové Ekoolympiády

Návštěva Planetária v Brně

Vítání jara se světluškami

Návštěva sběrného dvora

Návštěva Planetária v Brně

Vítání jara se světluškami

Naše děti



Vánoční besídka 1985, kterou připravili učitelé a správní zaměstnanci ZŠ Otnice pro žáky. Na fotografii zleva tělocvikářka Sylva 
Bergerová, zástupkyně Zdenka Sovová, Dagmar Holubová, v trikotech spartakiádních poupat Ludmila Vojáčková, 

Ivana Kroutilová, Iva Pittová, Pavla Hložková a s kytarou fyzikář Zdeněk Martinásek.

Besídka ke Dni matek v základní škole v r. 2012


