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A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
knížek či slabikářů, které ze školy zapůjčila paní učitelka Hana Veselá. 
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Veselíčko. Malebná obec s mi-
lým názvem hostila jedno pod-
zimní dopoledne redakční čle-
ny s  cílem „Jak co nejlépe dělat 
obecní zpravodaj“. Rády jsme po-
zvání přijaly, abychom se od zku-
šených odborníků dozvěděly, 
jak pozvednout úroveň obecní-
ho periodika. „Žádný zpravodaj 
není špatný. Zpravodaj je takový, 
jací jsou lidé, kteří jej tvoří, kte-
ří do  něj přispívají. Zpravodaj 
je zrcadlo obce,“ vyslechly jsme 
úvodem od  Marie Šulákové, au-
torky knih a  šéfredaktorky SMS 
novin, která nás školením prová-
zela. Obecní zpravodaj je vizitkou 
obce a jejich občanů. Odráží, jak 
lidé zde bydlící žijí, jak se mají, 
co dělají. Zpravodaj však také 
sbližuje, utužuje vztahy místních 
spolků a organizací. Zpravodaj je 

též kronikou událostí, jež pozve-
dávají obec na  kulturní a  spole-
čenské médium. Dopoledne bylo 
plné inspirace a  nápadů. Předá-
valy se zkušenosti, sdílely rados-
ti, ale i  starosti s  tím, že málokdo 
se nelehké redakční práce chopí 
dobrovolně. A tak ve většině měst 
a obcí tvoří zpravodaje starostové, 
kronikářky, ale třeba i matrikářky. 
Odjížděly jsme nadšené, natěšené 
s  vizí, jak Otnický zpravodaj vy-
lepšíme. Začínáme novou grafic-
kou podobou. Změna po  letech je 
nasnadě. Rády bychom postupně 
přidaly i  nové rubriky. Ale nejdů-
ležitější obsah je díky vám, kteří 
pořádáte a  organizujete akce pro 
místní i přespolní. Bez vás by zpra-
vodaj byl chudý a smutný. Zacho-
váváme srovnávací fotografie, které 
se těší velké oblibě čtenářů. Z  ar-

chivů místních rodin i  z  archivu 
obce a  kronik pro vás vždy Dana 
Sekaninová objeví fotografické 
perly, nad kterými pamětníci rádi 
zavzpomínají. Nově přistěhovalí 
alespoň nasají historickou vůni ot-
nické nostalgie. I  v  tomto čísle se 
tradičně ohlédneme za adventním 
a  vánočním časem, potěšíme oko 
fotografiemi šťastných dětí z  kar-
nevalu i z hor, zhodnotíme masky 
z ostatků, všichni se zamyslíme nad 
problémy, které trápí otnické rybá-
ře a také si připomeneme úspěšnou 
divadelní hru Maryša. 

Milé čtenářky a  milí čtenáři,  
věříme, že se vám bude Otnický 
zpravodaj v  novém kabátě líbit. 
Přejeme vám příjemné čtení a dě-
kujeme za vaši přízeň. 

 Dagmar Kovaříková

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é , 
události, které nyní všichni prožíváme, jsou pro nás zcela nové a mají naprosto zásadní dopad 

na všechny. Nedokázali jsme si ještě nedávno představit, jak budeme nuceni změnit své životy a ja-
kým omezením se budeme muset přizpůsobit. Prožíváme nyní všichni čas, který nikdo z nás neče-
kal. Měli jsme všichni v plánu práci na zahrádkách, pořádání oslav, setkávání s rodinou a přáteli. 
Bohužel – tato doba, kdy celý svět řeší boj proti pandemii koronaviru, zasáhla i naši zem. 

Za vedení obce i jménem svým  bych vám chtěl poděkovat za způsob, kterým všichni reagujete 
na opatření v nouzovém stavu. Děkuji za váš vstřícný přístup a disciplínu ke všem omezením a na-
řízením vlády. Vážím si toho, že tento stav, který dnes prožíváme, neberete na lehkou váhu. 

Velké poděkování patří všem občanům, kteří při vědomí nedostatků v zásobování ochrannými 
prostředky začali tento stav řešit vlastními silami a neváhali pomoci i  svému okolí. Poděkování 
patří především všem ženám, které ochotně zasedly ke svým šicím strojům a začaly šít roušky. Sa-
mozřejmě nejprve pro rodinu, potom známým a přátelům v ulici, ale také pro ostatní občany naší 
obce. Postupně přinášely na obecní úřad roušky, které jsme nejprve rozdávali občanům starším nad 
70 let. Věřím a doufám, že již všichni máte doma roušku k ochraně svého zdraví i zdraví nás všech. 
V případě potřeby můžete volat na telefonní číslo obecního úřadu, anebo přímo mně. Po domluvě 
si můžete roušky kdykoliv vyzvednout na obecním úřadě, nebo vám je přineseme. 

Velmi si též vážím obětavosti všech dobrovolníků, kteří nabídli svoji pomoc seniorům. Ať už ná-
kupem potravin, nebo jakoukoliv iniciativou, kterou chtěli usnadnit svým starším sousedům nebo 
přátelům krizová opatření. 

Ještě jednou vám děkuji za odpovědnost a vzájemnou ohleduplnost. Pevně věřím, že i další situ-
ace, které nám nouzový stav může v budoucnosti přinést, společně zvládneme. Buďme ohleduplní 
jeden k druhému, buďme trpěliví, pomáhejme si navzájem a vydržme.   Pavel Mezuláník, starosta

Úvodní slovo
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Vánoce jsou svátky víry, lásky a naděje
V neděli 1. prosince jsme za-
pálili na adventním věnci prv-
ní svíčku v teple svých domo-
vů. Ale také v sále dělnického 
domu se rozsvítilo mnoho 
zářících svíček v krásných vá-
nočních svícnech, na jejichž 
zhotovení se podílely aktivní 
otnické seniorky – Dagmar 
Holubová, Marta Rafajová 
a Ludmila Dřínovská. Svícny 
byly ozdobeny roztomilými 
červenobílými zvonečky, kte-
ré uháčkovala Marie Lísková 
ze Šaratic. 

Vánoční koncert zahájil staros-
ta obce Pavel Mezuláník milým 
přivítáním kapely i  diváků. Podě-
koval zaměstnancům obecního 
úřadu a všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě vánočního koncer-
tu. Vzpomněl na naše spoluobčany, 
kteří letos navždy odešli, a  vyslo-
vil přání, nechť si na  ně uchováme 
vzpomínku v  našich srdcích. Také 
zavzpomínal na  Vánoce svého dět-
ství, kdy měl největší radost ze se-
tkávání se s přáteli a rodinou. Připo-
mněl nám, že bychom si měli vážit 
zkušeností a moudrosti stáří a také, 
že Vánoce jsou křesťanské svátky lás-
ky, víry a naděje. K vánočním svát-
kům všem popřál pohodu, chvíle 
vzájemné úcty a krásné lidskosti. 

Letošní vánoční koncert byl 
pod taktovkou dechové kape-
ly Dambořanka, která se k  nám 
po několika letech vrátila, aby nám 
zpříjemnila sváteční nedělní odpo-
ledne. Je až neuvěřitelné, že svým 
hraním a  zpěvem rozdává radost 
a dobrou náladu už víc než 90 let. 

V první části koncertu nás mu-
zikanti potěšili pěknými lidovými 
písničkami. Zahráli především 
songy ze svojí skladatelské dílny. 
Třeba krásný valčík Rodné dědin-
ce, jehož text napsala zpěvačka 
Dambořanky Ivana Škrháková. 
A potom zazvonil zvonec, to však 
nebyl koncertu konec, ale začala 
jeho druhá sváteční část, ve  které 
muzikanti zahráli a zpěvačky a zpě-
váci zazpívali koledy a vánoční pís-
ničky. A s nimi zpíval i celý sál. 

Koncert provázela slovem Zu-
zana Líznarová. Vyprávěla o krátké 
tradici vánočních stromků v  Če-
chách, která trvá necelých 200 let. 
Dříve byly nazdobené vánoční stro-
mečky jen v bohatých měšťanských 
domech. A proto jsme si uvědomili, 
jaké máme štěstí, že žijeme v krásné 
době. Můžeme mít doma nazdobe-
né vánoční stromečky a  jsme tedy 
tak bohatí, jako bylo dříve jen něko-
lik měšťanských rodin. 

Zajímavé bylo i  její povídání 
o  významu svíček na  adventním 

věnci, které by měly mít fialovou 
barvu a  jedna růžovou. V  neděli 
jsme zapálili první svíčku, která 
je nazývána Svící proroků, je to 
památka na  proroky, kteří před-
pověděli Ježíšovo narození, a  tak 
představuje naději. Druhá svíč-
ka je nazývána Svící betlémskou, 
ta symbolizuje Ježíškovy jesličky 
a reprezentuje lásku. Třetí adventní 
neděle je nazvaná radostná –  a pro 
ni je typická růžová barva svíce, tzv. 
Svíce pastýřská a představuje Ježíše, 
jako starostlivého pastýře. Poslední 
čtvrtou adventní neděli zapalujeme 
Svíci andělskou, kterou vítáme Ježíše 
na tomto světě a pro nás představuje 
mír a  pokoj. Není nutné, abychom 
byli věřící. Jsou to tradice a symboly, 
které provázejí nás i naše předky už 
po staletí. Advent je čas, kdy může-
me rozsvítit v  našich srdcích a  do-
movech vše, na co jsme během roku 
pozapomněli. 

Na závěr jsme od moderátorky 
koncertu dostali tip na  vánoční 
dárek. Je jím úsměv, který nás nic 
nestojí, ale přináší mnoho. Obo-
hacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by 
ochuzoval toho, kdo jej dává. A kdo 
potřebuje úsměv nejvíc? Je to ten, 
kdo ho nemá pro jiné. A tak si daruj-
me všichni navzájem úsměv. Nejen 
o Vánocích, ale po celý rok. 

 Jitka Bublová
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5. prosince všechny děti doma netrpělivě vyhlíží 
příchod Mikuláše, anděla a čertů. Stejně tak i  sku-
pinka dětí, která se sešla v dělnickém domě na ho-
dině zumby, po očku při cvičení vyhlížela Mikuláše 
se svojí družinou. Při tradiční čertovské zumbě se 
na  společném cvičení sešli malí i  velcí v  čertov-
ských kostýmech. Návštěva Mikuláše, anděla a čertů 

na chvíli přerušila cvičení. Děti za básničku dostaly 
perníčky. Než vzácná návštěva odešla, ještě si čerti 
i s andělem společně se všemi zacvičili. Na závěr si 
cvičitelka Monika Vogelová pro všechny připravila 
taneční soutěže, které pobavily všechny bez rozdílu 
věku. Zumba vláček celou netradiční lekci ukončil. 

Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu

Čertovská zumba 

V pátek 6. prosince přišli k nám 
do školy čerti, Mikuláš i andělé. Jsme 
moc rádi, že tato tradice se udržu-
je i  nadále a  letošní deváťáci jsou 
v  kostýmech opravdu k  nepoznání. 
Nejdříve měli  žáci 1., 2., 3. a 4. tří-
dy sportovní program se soutěžemi 
v  tělocvičně. Také se naši nejmenší 
s čerty, andělem a Mikulášem vyfo-

tili a  někteří zlobivější byli alespoň 
na  chvilku symbolicky odneseni 
v  pytli. Poté jsme navštívili Dětský 
domov Lila, kde se každoročně sna-
žíme dětem zpříjemnit předvánoč-
ní čas, a na závěr jsme zavítali i do 
mateřské školy. Bylo vidět, že většina 
dětí ve školce je velmi hodná, neboť 
se děti nebály s čerty, andělem a Mi-

kulášem vyfotit. Přikládám fotografie 
z tohoto dne: snad se vám budou líbit 
a najdete si mezi dětmi ty, které zná-
te. Možná mezi nimi poznáte i naše 
čerty, anděly a Mikuláše: Nikolu Sa-
dílkovou, Alenu Kosíkovou, Vendu-
lu Šebrovou, Terezu Borovičkovou, 
Štěpána Jelínka a  Luboše Vikturnu. 
  Hynek Zavřel

Čert a Mikuláš navštívil školu, školku i dětský domov
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V sobotu 7. prosince se v podvečerní čas sešli 
místní občané, aby si připomněli blížící se svátky 
vánoční u slavnostně rozsvíceného vánoční stro-
mu. 

Program začal velmi pěkným proslovem starosty Pavla 
Mezuláníka, jenž lidem připomněl hlavní smysl vánoč-
ních svátků, na který se v poslední uspěchané době troš-
ku zapomíná. Poté na krásném pódiu vystoupili žáci naší 
školy s programem, který pečlivě nacvičovali. Úvodní slo-
vo pro konferenciéry připravila Iva Martinásková a  žáci 
osmé třídy Daniela Bublová a Alex Uher ho před obča-
ny přednesli. Potom vystoupili s pěveckým vystoupením 

Zpívání u vánočního stromu 

doplněným hrou na  flétnu žáci Dany Matyášo-
vé a  také pěvecký sbor naší školy pod vedením 
Ivana Matějíčka a  Kateřiny Korcové. Vše velmi 
pěkně doplnila hrou na  varhany Lenka Kurdí-
ková. Všem dětem i rodičům velmi děkujeme, že 
si našli chvilku na předvánoční setkání a s dětmi 
přišli. Poděkování patří i obecnímu úřadu, který 
dětem zajistil vánoční balíčky a  čaj. Děkujeme 
organizaci místních hasičů za skvělé občerstvení, 
Luďku Levákovi a místostarostovi Pavlu Murico-
vi za skvělé podmínky pro toto velmi příjemné 
setkání.  

 Hynek Zavřel, ředitel školy
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A je tu 26. prosinec, den, který je v ka-
lendáři označen jako druhý svátek vánoční, 
a tento den je zasvěcen sv. Štěpánovi. 

Jako každý rok tato akce pro nás rybáře začíná už 
23. prosince nákupem ryb v  osadě Velký Dvůr, kde 
sídlí Rybníkářství Pohořelice. Zde pro vás nakupuje-
me pstruhy a amury. Zpracování a následné naložení 
ryb probíhá již tradičně v zaběhlé sestavě, neboť jak 
říká můj dobrý kamarád: „Vítězná sestava se nemění.“ 

Ve čtvrtek 26. prosince v šest hodin ráno u rybní-
ku vše začalo. Mezi první pomocníky každoročně pa-
tří manželé Veselí, bez kterých si nedovedu představit 
náročnou přípravu rybích porcí určených k  uzení, 
za to jim patří velký dík. 

Vítězná sestava se nemění

Složení nabídky jídel se ve srovnání s minulým ro-
kem nezměnilo, jen přibyla novinka v podobě „new fish 
burgeru“. Tataráku bylo letos opět více, a to 16 kilogramů 
(minulý ročník pouze deset). Polévka od  manželů Sa-
deckých nezklamala. Česnečka od tety Marti byla opět 
vynikající. Druhý den mnohým z nás i zachránila život. 

Počasí letos nebylo tak mrazivé, i když Míšin sva-
řák na zahřátí velmi rychle zmizel. Všeho jsme měli 
opravdu dost, i piva bylo nakoupeno tolik, abychom 
se všichni rozešli do svých domovů – v klidu, pohodě, 
a hlavně rovným krokem. 

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdaru této tra-
diční akce jak z řad rybářů, jejich rodinných přísluš-
níků, nebo našich kamarádů, patří velké poděkování. 

 Miroslav Tichý za RSO
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Když mě letos požádali, abych napsala 
něco o Tříkrálové sbírce, pomyslela jsem si 
– v pohodě, není problém. Ale pak mi začalo 
docházet – o čem budu psát… Vždyť základní 
informace o ní slyšel snad už každý, co mám 
napsat nového? Řekli, napiš své pocity….
dobře tedy. Zkusím to. Přece jen lze tomuto 
tématu dát trošku jiný pohled nebo řekněme 
rozměr, než jsme zvyklí. 

Tříkrálová sbírka se v tomto roce konala 4. ledna. 
Počasí bylo hned zrána zamračené, téměř to vypada-
lo, že malí i velcí koledníci dřív či později zmoknou. 
Já dostala na starosti skupinku tří puberťaček ve věku 
12, 15 a 15 let. Takový ten věk, kdy dítě přechází v do-
spěláka. Věčně koulí očima, výrazně vzdychá a  vše-
možně dává najevo, že my dospěláci o jejich problé-
mech víme pramálo. 

Proto mě překvapilo, jak holky vzaly dnešní 
úkol vážně. Plně si uvědomovaly, o co jde u Tříkrá-
lové sbírky především – pomáhat druhým, po-
třebným…. A  to zcela nezištně s  naplněním dob-
rého pocitu. Nemyslet jen na sebe, ale na jiné děti 
s maminkami v tísni, lidi bez domova, osamocené 
a staré lidi, nebo na pomoc českým lidem do zahra-
ničí. Vlastně tuto pomoc vzaly za  vlastní všechny 
zúčastněné děti, malé či velké. A že se jich i  letos 
sešlo požehnaně – krásných devět skupinek. Proto 
jsme měli všichni krátce po poledni trasy odchoze-
né a mohli se rozejít domů ke svým blízkým. 

A já si uvědomila pár věcí. Dnešní doba není jed-
noduchá. Klade veliké nároky od  nejmenších dětí 
po nás dospělé. Být úspěšní za každou cenu. Někdy 

i  za  cenu ztráty rodiny, přátel, vlastních názorů, 
vlastní identity. V  dnešní společnosti se začíná vy-
trácet především tolerance. Každý myslí víceméně 
převážně na sebe nebo nanejvýš na blízký okruh své 
rodiny či přátel. Jsme často ovlivňováni médii, která 
nás masírují agresí. Ale zároveň mi došlo, že na tom 
ještě nejsme zase tak špatně! Ty tři moje puberťač-
ky i všechny ostatní děti z tříkrálovky nám to všem 
jasně ukázaly. A vy, milí dárci, jste toho jasně důka-
zem, že svět je ještě v pořádku. Že životní priority 
máme všichni nastavené tak, jak by měly být. Že 
dobročinnost nám není cizí. V  ten výjimečný den 
není nic hezčího, než sledovat úsměvy na  tvářích 
dětí i dárců. A za to patří všem velký dík! 

PÁR FAKTŮ 
Tříkrálová sbírka slaví v roce 2020 kulaté 20. vý-

ročí. 
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je 

Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl 
v  roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili 
do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovol-
níci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok 
později se již koledovalo na mnoha místech republi-
ky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší 
charitativní sbírkou v Česku. 

Kdy se koleduje? 
Malé a mladé koledníky Tříkrálové sbírky potká-

te v ulicích s pokladničkami vždy od 1. do 14. ledna 
a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe 
legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny poklad-
ničky jsou zapečetěny. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
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Proč se koleduje? 
Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vy-

koledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se 
ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit. Cílem je 
též rozvoj charitativních služeb. Sbírka přináší mno-
ho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během 
krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidari-
ty a radosti. A právě to je největším posláním sbírky. 
Setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetě-
zu lidské solidarity. 

Kolik se letos vybralo? 
V celé České republice se letos do Tříkrálové sbír-

ky vybralo 130 326 112 Kč. V naší obci jsme do cel-
kové částky přispěli krásnými 53 337 Kč a za to všem 
dárcům pánbůh zaplať. 

Kdo se do sbírky zapojil? 
Magdalena Mezuláníková s  Klárou Novotnou, 

Monikou Ingrovou a Simonou Matějíčkovou. 
Petra Partyková s Lucií Zůbkovou, Anetou Jurdo-

vou a Kamilou Krausovou. 

Martina Hercíková s Martinem Muricem, Vanesou 
Kaloudovou a Vandou Novotnou. 

Jana Jochmanovoá s Jakubem Jochmanem, Moni-
kou Matouškovou a Tomášem Fojtů. 

Pavel Jochman s Pavlem Jochmanem, Petrem Mu-
ricem a Štěpánem Štipčákem. 

Silvie Makovská Menoušková s  Timotejem Ma-
kovským, Magdalenou Makovskou a  Adrianou Me-
nouškovou. 

Martin Procházka s Julií Procházkovou, Sárou Bo-
rovičkovou a Magdalenou Žočkovou. 

Radka Kubátová s Mikulášem Volšou, Leou Zlat-
níčkovou a Davidem Kubátem. 

Jan Baráček s Maxem Muricem, Dominikem Ro-
sendorfem a Radimem Rafajem. 

Děti byly odměněny od  obecního úřadu volnou 
vstupenkou na  libovolné filmové představení. Všem 
koledníkům i dárcům patří velké poděkování za to, že 
přispěli na dobrou věc.

Petra Partyková
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Vážení a milí spoluobčané, 
jsem vděčná, že mohu prostřednictvím našeho 

Zpravodaje poděkovat všem, kteří mi poslali k mému 
životnímu jubileu pozdravy plné přání zdraví a poho-
dy. Opravdu s dojetím všem děkuji. K naplnění vše-
ho toho hezkého chybělo ono vrtkavé štěstí, které se 
někam právě tyto dny zatoulalo. Téměř za měsíc, a to 
právě o Štědrém večeru, za bouře petard na oslavu 
narození Ježíška jsem ve  snaze ochránit svého psa 
od šíleného hluku, vzala ho do náruče a celou jeho 
i mojí vahou padla na zadek. Přivodila jsem si tak-
to těžká poranění páteře. Jsem proto, nevím na jak 
dlouhou dobu, přikována pro pohyb po bytě. Ale že 
trošku štěstí zbylo, a to v podobě koho? No, Zpra-
vodaje, který mi zprávami o dění v obci umožňuje 

být mezi vámi. Mohu se tak procházet soutěžemi již 
od těch nejmenších. Jsou pro mne potěšující a vám, 
kteří svůj čas věnujete tomuto konání zejména pro 
mládež, jsem vděčná. A  vaše úsměvy z  akcí, které 
se vám nemalým vynaložením opět vašich sil daří, 
mne též těší. Proto přeji hodně radosti a úspěchů. 
Co jsem však přečetla s obrovským potěšením no-
vého otnického patriota, bylo vyprávění manželů 
Pšenákových pod názvem „Šťastné naplaveniny“. 
Z těchto řádků čiší úžasně popsaný postřeh té doby. 
Tedy kus historie a povahy nás, Otničáků. Váš pří-
spěvek je pro mne hotovým balzámem pro duši. 
Díky a přeji, aby Vám bylo dopřáno ještě, co nejvíc 
toho hezkého s námi prožívat. 

Vaše Kaloudová Ludmila 

9. únor 2020 
Zasílám Vám všem pozdravení 

a přání pokoje a sil k naplnění všech 
Vašich předsevzetí. 

Uběhlo několik týdnů nového 
roku, a  právě v  tomto období mi 
ožívají vzpomínky na jedno mrazivé 
noční putování. 

Ano, byla to právě noc z devátého 
na desátého února. Spolu s několika 
otnickými děvčaty jsem se vydala 

na cestu z práce domů. S vděčností 
vzpomínám, že na tuto strastiplnou 
cestu se k nám připojil i jeden otnic-
ký mladý muž. Brzy se stal naším 
rádcem, strážcem, pomocníkem … 

Stejně tak s  úctou vzpomínám 
na  hostinského na  Rychmanově 
i na jeho ženu, kteří nám v té noci 
poskytli nezištnou pomoc. 

Ano, byl to též právě devátý až 
desátý únor. V běsnící bouři, v mra-

zivé kalamitě jsme poznali dobrotu 
a laskavost lidí. 

Zima byla tenkrát obrovská. 
Dlouho svírala náš kraj ve  svém 
mrazivém objetí. A vybrala si i kru-
tou daň. V  okolí křižovatky „Gan-
die“, pod bariérami závějí skonal 
v tom čase pan učitel Matěj Jedlička, 
bývalý ředitel otnické školy. Psal se 
rok 1956. 

Marie Jakubčáková, roz. Rafajová

Stalo sa to dávno. Na  nevýzna-
mnej železničnej staničke uprostred 
noci zastal vlak. Prišiel s veľkým ones-
korením. Výdatné celodenné sneženie 
a dravý vietor urobili svoje. 

Cestujúcich, ktorí sa vracali 
z popoludňajších smien, čakalo ne-
veselé prekvapenie. Autobusy ne-
premávali, cesty do  dedín boli za-
viate. Predvídavý prednosta stanice 
dal pokyn k  silnejšiemu vykúreniu 
čakárne. Radil uzimeným pasaži-
erom, aby vyčkali do rána. V záve-
trí a v bezpečí. No volanie domova 
bolo silnejšie. Skupinky cestujúcich 
sa začali rozchádzať, každá svojou 
stranou. 

Pre cestu domov sa napokon roz-
hodla aj sedemčlenná partia devčat. 
„Ktohovie, ako dlho ten nečas potr-
vá! Je to iba sedem kilometrov a cestu 
dobre poznáme. Ideme!“ 

Zimný šatník vtedajších žien ne-
pozostával z  čižiem, vetroviek s  ka-
pucňou, dlhých nohavíc. V  tú noc 
dievčatá na cestu vykročili v jednodu-
chých kabátoch, so šatkami na hlave 
a  vo filcových členkových topán-
kach (hovorilo sa im „partizánky“). 

Do  treskúceho, štipľavého mrazu, 
do snehovej metelice. 

Len čo prešli zopár metrov, začuli 
za sebou hlas: „Hej, dievčenky, hádam 
ma tu nenecháte samotného! Zoberte 
ma so sebou na nočnú precházdku!“ 

Muž, ktorý sa k  nim pripojil, sa 
do  ich dediny priženil iba nedávno. 
Bol trochu starší, nepatril už k ich ge-
nerácii. Vedeli o  ňom len zbežne, že 

pochádza z ďaleka, odkiaľsi z východ-
ného Slovenska. Veď aj to jeho meno 
bolo také cudzokrajné, nikdy predtým 
ho ani nepočuli. V  rovinatom kra-
ji Moravského Slovácka vyznievalo 
akosi príkro. Koloman! Ale skrátili si 
ho a hovorili mu Kola. 

Pokiaľ ešte kráčali cez osadu, ces-
ta sa nevidela nijako zvlášť obtiažna. 
Kola podchvíľou rozprával všelijaké 
veselé zážitky, i  východniarsku pie-
seň zanôtil. Dievčatá sa smiali a boli 
rady, že sa k nim pridružil. No len čo 
sa ocitli na  otvorenom priestranst-
ve rovinatej krajiny, pocítili, že cesta 
domov nebude veselá a  že zahryzli 
do pritvrdého sústa. 

Vietor zavýjal ako svorka vlkov, 
zrážal ich k  zemi, sácal do  strán. 
Vháňal do tváre i očí bodavé ihličky 
mrazivých snehových vločiek. Pred 
ich zrakom tancovali vysoké kužeľo-
vité víry hnaného snehu. V  nápore 
vetra sa dievčatá potácali, skláňali 
hlavy zakrútené tuhšie do šatiek, ru-
kami pridržavali na ústach vyhrnuté 
goliere, tesnejšie si utiahli opasky cha-
trných zemníčkov. 

Trasu dobre poznali z každoden-

Uprostred noci 
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nad dopisy čtenářů

ných ciest do práce. No v tú noc bola 
pre nich úplnou neznámou. Hradská, 
od  nepamäti lemovaná alejou ovoc-
ných stromov, mohla byť neomylnou 
smerovkou. No nebola! Ležali na nej 
obrovské záveje a  z  čerešňovo-ja-
blkovej aleje vyčnívali iba vrcholce 
stromov. Bolo nutné hľadať čo naj-
schodnejšie miesta, robiť obchádzky. 
Koloman sa akosi automaticky stal 
vodcom a  prieskumnikom skupiny. 
Kdesi odlomil vysokú palicu a  ňou 
potom počas cesty premeriaval hlbku 
naviateho snehu. 

„Tadiaľ, dievčence, tadiaľ, a  po-
chytajte sa za ruky, aby ste sa jedna 
druhej nestratili!“ kričal do  hukotu 
vetra. 

Keď boli záveje príliš vysoké, od-
bočili do  okolitých oráčin. Tie však 
boli tvrdé a hrany zamrznutých hrůd 
ostré ako britva. Vyčerpané dievčatá 
sa na nich potkýnali, padali. 

„Viem, je to nad vaše sily, no už 
len musíme ísť ďalej. Ale musíme 
zostať stále pohromadě, vedieť o sebe, 
rozumiete?“ 

A hoci vietor neutíchal a rval slo-
vá z  úst, dievčatá na  Kolov príkaz 
museli na seba volať. I on začal každú 
jednu registrovať a po mene vyvolá-

vať. Ak dotyčná čo len meter-dva zao-
stala, zastavil, aby zistil, prečo volaná 
neodpovedá. 

„Decká, stojte a ani sa nepohnite, 
kým sa nevrátim!“ 

A  už ho nebolo. Splynul s  tmou 
a pobral sa nazad, aby priviedol za-

ostávajúcu. Pomohol vstať z mrazivej 
zeme, povzbudil dobrým slovom, žar-
tom, ale aj krikom: „Ale už aj hore, 
ženská jedna pojašená! Čo si rozum 
potratila, chceš tu zamrznúť? Hore 
sa! A už aj! Lebo ti takú strelím, akú 
si ešte v živote ani od vlastného otca 
nedostala! No vidíš, že to ide, musí-
me ísť ďalej… A daj sem tie ruky, veď 
ich máš ako kus ľadu.“ A aby zmier-
nil predchádzajúcu spršku kriku, trel 
premrznuté prsty vyľakaného diev-
čaťa. 

Skupinka sa s  pomocou vodcu 
Kolu jako-tak dostala do  polovičky 
cesty. Na križovatke stál hostinec. Iba-
že boli dve hodiny po polnoci. Okná 
boli tmavé. 

Kola sa prebrodil cez závej k oblo-
ku a z celej sily začal búchať na oken-
ný rám. Za  záclonkou sa zakrátko 
objavila rozospatá mužská tvár. 

„Hej, krčmár, vstávaj!“ Muž vý-
rečne ukazoval na  zápästie, chcejúc 
tým naznačiť, že je dávno po  záve-
rečnej. „Dobre, dobre, viem, že je 
už noc, ale človeče, vravím ti, rýchlo 
vstávaj, čaju var!“ kričal Kola pod ok-
nom. 

Záclonka sa vrátila do  pôvodnej 
polohy a  o  chvíľu zaštrkotal kľúč vo 
dverách. Vysilení a premrznutí cestu-
júci vošli do domu a spolu s nimi sa 
do výčapu vovalil aj kúdol zvíreného 
snehu. 

„Ľudia, kde sa tu beriete, kam 
idete v  tej Sibérii?“ zalomil rukami 
krčmár. „Haná-á-á, rýchlo mi poď 
na  pomoc, máme hostí,“ privolával 
ženu. 

Výčap bol veľký a oheň v kachli-
ach už dávno vyhasol. Bolo by bývalo 
trvalo dlho, kým by sa opäť rozhorel. 
Keď krčmár videl stav pútnikov, po-
zval neskorých „zákazníkov“ do svo-
jej kuchynky. Tam v peci horelo. 

Netrvalo dlho a  zovrela voda 
na čaj. Pán domu do neho pridal aj 
patričnú dávku rumu. Paní domu 
medzitým pozhľadávala rôzne svetre, 
šály, podkolienky, suché rukavice… 

„To nič, to je predsa maličkosť. Veď 
sa vyčasí, potom sa zastavíte a vrátite 
mi to!“ 

„Lepšie by vám bolo ostať tu, no 
ale jako myslíte. Možno máte pravdu. 
Veď ak sa vetor nestíši, zajtra môže 
byť horšie. No naprázdno vás nepus-

tím. V  termoskách je ešte čaj s  ru-
mom, aj baterka sa vám zíde. A  tu 
zopár kúskov čokolády, dodá síl. Je 
ešte od vianočných sviatkov,“ lúčil sa 
krčmár. 

„A Pán Boh vás opatruj!“ priletel 
k nim ešte hlas paní krčmárky. 

Zohriati, osviežení a teplejšie pri-
odetí vykročili putujúci opäť do víru 
fujavice. 

Hoci sa sneh stále sypal, cesta sa 
každým krokom krátila. Prvé dom-
ce uvideli spolu s  brieždením. No 
neporozchádzali sa hneď. Tak, ako 
spoločne kráčali celú noc cez zasne-
žené polia, cez bariéry závejov, tak 
spoločne sa aj odprevadili. Až k pra-
hu domova. Sprievodca tak nariadil 
a devčence sa ho už naučili poslúchať. 

„Mamka, priviedol som vám dce-
ru – a ty, dievča, hybaj rýchlo pod pe-
rinu!“ lúčil sa napokon aj s poslednou 
spolupútničkou. Až vtedy, keď mal 
istotu, že sú všetky v bezpečí domova, 
až vtedy sa aj on pobral k svojim. Náš 
Koloman. 

Bol február 1956 a  zima bola 
vtedy ozaj tuhá. Našu dedinku sneh 
nadlho odrezal od  sveta. Keď sa 
po  týždni podarilo odpratať z  ciest 
záveje, objavili nášho učiteľa. Vydal 
sa na cestu tou istou trasou, akou sme 

kráčali my. Chcel sa dostať do  ško-
ly k  svojim žiakom. Nedošiel. Sedel 
schúlený v zaviatej červenej aerovke. 
Neďaleko auta ležala lopata. Snažil sa 
bojovať, no bol sám. 

My sme došli, lebo sme neboli 
sami. Dostalo sa nám hojnej pomoci, 
povzbudenia i občerstvenia. 

Marie Jakubčáková 
(Povídka byla zveřejněna v křesťanském časopise ZRNO v roce 1999.)

Matěj Jedlička, první 
ředitel  sloučené  obecné

a měšťanské školy.Ulice Milešovská, 
únor 1956.
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4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 10) Nájemní smlouva s  Povodí Moravy a.s. – 

bude projednáno samostatným bodem tohoto zase-
dání ZO. 

5.  Polní cesta k rybníku Na Zumru - informace: 
 Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil Ing. Mar-

čák z firmy Regioprojekt Brno, který pro obec zpraco-
vává projektovou dokumentaci na výstavbu rybníka 
Na Zumru a polní cesty Na Zumru. Zástupce projek-
tové firmy přednesl zastupitelům možné varianty řešení 
skladby polní cesty v závislosti na únosnosti a pořizovací 
ceně plánované cesty. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projek-

tové dokumentace se skladbou pro větší zatížení pol-
ní cesty. 

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)  Jass, spol. s  r.o. Brno – souhlas se změnou užívání 

stavby skladovací hala a uhelna na provoz dělení ko-
vových materiálů. 

b)  PRIS, spol. s r.o. Brno – stanovisko odboru ŽP, kte-
rým vydává souhlas k realizaci stavby rekonstrukce 
mostu č. 418-008, Otnice-Pančava. 

c)  Obec Otnice – stanovisko odboru ŽP, kterým vydává 
souhlas s výstavbou polní cesty Na Zumru, dle vod-
ního zákona. 

d) Radek Šebeček, Otnice – souhlas s  demolicí RD 
na pozemcích p.č. 1555,1556 v k.ú. Otnice. 

e)  Obec Otnice – sdělení o  přijetí zpět vzetí žádosti 
o stavební povolení „Společenské centrum za Dělnic-
kým domem“. 

f)  Obec Otnice – usnesení č. 251/2019, kterým se zasta-
vuje řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: 
„Společenské centrum za Dělnickým domem“. 

7. Materiály ZŠ a MŠ Otnice: 
Zastupitelé projednali a schválili: 
a) Přijetí neúčelového finančního daru ve výši 3 000,- Kč 

od firmy Rostěnice a.s. Dar je určen pro Mateřskou 
školku Otnice. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelového fi-

nančního daru pro Mateřskou školku Otnice ve výši 
3 000 Kč od firmy Rostěnice, a.s. 

b)  Předpokládané investice a příspěvek obce pro Zá-
kladní školu a Mateřskou školu Otnice v roce 2020. 
Investice půjdou převážně na  rekonstrukci WC dí-
vek a chlapců v obou podlažích, pořízení klimatizace 
do skladu jídelny a osvětlení učeben v ZŠ a MŠ. 

 Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční pří-
spěvek na  rok 2020 pro ZŠ a  MŠ Otnice ve  výši 
3 444 742 Kč. 

c)  Zastupitelé projednali žádost o souhlas s vyřazením 
nepotřebného majetku Základní školy a  Mateřské 
školy Otnice: 

-  pořízeného do 31. 10. 2009 ve výši 950 756,48 Kč 
- pořízeného od 1. 11. 2009 ve výši 156 284,- Kč 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s  vyřazením nepotřebné-

ho majetku Základní školy a Mateřské školy Otnice 
v celkové výši 1 107 040,48 Kč. 

8.  Rozpočtové provizorium pro rok 2020: 
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provi-

zoria, kterým se obec bude řídit do schválení rozpoč-
tu v roce 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium, 

kterým se bude obec řídit od 1. 1. 2020 do schválení 
rozpočtu na rok 2020. 

9.  Dílčí přezkoumání hospodaření obce - JMK: 

ZPRÁVA O ČInnOSTI ZASTUPITELSTVA

č t v r t l e t n í k  o b e c n í h o  ú ř a d u  v  o t n i c í c h
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Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 

 Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku dílčí-
ho přezkoumání hospodaření obce v období od 1. 1. 
do 30. 9. 2019. Při dílčím přezkoumání hospodaření 
obce Otnice v uvedeném období nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z JMK: 
 Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. 

JMK060281/19/OKH o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JmK na: „Vybavení zásahové jednotky SDH Ot-
nice“. Dodatkem se mění charakter finančních pro-
středků z investičních na neinvestiční. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

JMK060281/19/OKH o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JMK na: „Vybavení zásahové jednotky SDH Otni-
ce“, kterým se mění charakter finančních prostředků 
na neinvestiční. 

11. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019 – poplatek 
za odpady: 

 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhláš-
ky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku 
na občana se nemění a zůstává 500 Kč/osobu /rok. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhláš-

ku č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost vy-
hlášky je od 1. 1. 2020 

12. Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019 – poplatek 
ze psů: 

 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhláš-
ky č.2/2019 o místním poplatku ze psů. Výše poplat-
ku se nemění: 

 100 Kč/za jednoho psa /rok 
 150 Kč/za druhého a každého dalšího psa stejného 

majitele/rok. 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č.2/2019 o  místním poplatku ze psů. Účinnost vy-
hlášky je od 1. 1. 2020 

13. Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 – popla-
tek za užívání veřejného prostranství: 

 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhláš-
ky č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Poplatek se platí za užívání veřejných pro-
stranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. 
Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. Účinnost vyhlášky je od 1. 1. 2020. 

14. Směrnice č. 1/2019 – pravidla poskytování cestov-
ních náhrad: 

 Na základě ustanovení § 84 odst. 2) písmeno u) zá-
kona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, a ustanovení § 

173 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zastupite-
lé projednali návrh Směrnice č.1/2019 o pravidlech 
poskytování cestovních náhrad členům zastupitel-
stva a zaměstnancům obce. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 1/2019, kterou 

se stanovují pravidla pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce 
a podmínky pro používání motorových vozidel. 

15. Smlouva na divadelní představení – divadelní spo-
lečnost HÁTA Praha: 

 Zastupitelstvo projednalo nabídku Divadelní společnosti 
Háta Praha, na uspořádání divadelního představení v Ot-
nicích dne 21. března 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na uspo-

řádání divadelního představení dne 21. března 2020 
v Otnicích, s Divadelní společností Háta Praha. 

16. Žádost o  finanční příspěvek na  opravu varhan + 
darovací smlouva – farnost Otnice: 

 Zastupitelé projednali žádost Římskokatolické far-
nosti Otnice o finanční příspěvek z rozpočtu obce 
ve výši 200 000,- Kč, který bude použit na opravu 
varhan v kostele sv. Aloise v Otnicích. Dále pro-
jednali návrh Darovací smlouvy s farností Otnice. 

Usnesení:  
a) Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční příspěvek 

Římskokatolické farnosti Otnice ve výši 200 000 Kč. 
na opravu varhan v kostele sv. Aloise v Otnicích. 

b) Zastupitelstvo schvaluje návrh Darovací smlouvy 
s Římskokatolickou farností Otnice. 

17. Ceny vodného a stočného v roce 2020: 
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci z  firmy Vo-

dovody a Kanalizace, a.s. Vyškov o cenách vodného 
a stočného v roce 2020. 

 Od 1. 1. 2020 budou ceny včetně 15 % DPH: 
 Vodné – 50,65 Kč 
 Stočné – 45,40 Kč 
 Celkem – 96,02 Kč 
 Od 1. 5. 2020 budou ceny včetně 10 % DPH: 
 Vodné – 48,42 Kč 
 Stočné – 43,43 Kč 
 Celkem – 91,85 Kč 
18. Nájemní smlouva – Polní cesta Na Zumru – Povo-

dí Moravy a.s.: 
 Zastupitelé projednali návrh Nájemní smlouvy 

a  Smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení služeb-
nosti s  Povodí Moravy s.p. Předmětem nájmu je 
vybudování 5 odvodňovacích propustků při rea-
lizaci polní cesty Na Zumru, do pozemku parc.č. 
5588 ve vlastnictví Povodí Moravy. Dočasný zábor 
je 220 m2. Nájemné je ve výši 2904 Kč/rok. Doba 
nájmu začíná při zahájení stavebních prací a končí 
kolaudací stavby. Služebnost bude zřízena po za-
měření dokončené stavby před kolaudací. 

Usnesení:  
 Zastupitelé souhlasí s Nájemní smlouvou a Smlou-



vou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodí 
Moravy s.p., při realizaci stavby Polní cesta Na Zu-
mru. 

19. Nájemní smlouva – Rybník Na  Zumru – Povodí 
Moravy a.s.: 

 Zastupitelé projednali návrh Nájemní smlouvy 
a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s Povodí Moravy s.p. Předmětem nájmu je vybudo-
vání odběrného a výpustného objektu při realizaci 
stavby vodní nádrž Na Zumru, do pozemku parc.č. 
5588 ve vlastnictví Povodí Moravy. Dočasný zábor 
je 1700 m2. Nájemné je ve  výši 22440,- Kč/rok. 
Doba nájmu začíná při zahájení stavebních prací 
a končí kolaudací stavby. Služebnost bude zřízena 
po zaměření stavby před kolaudací. 

Usnesení:  
 Zastupitelé souhlasí s  Nájemní smlouvou a  Smlou-

vou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodí 
Moravy s.p., při realizaci stavby vodní nádrž Na Zu-
mru. 

20. Výtah na radnici – cenová nabídka na projektovou 
dokumentaci 

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku pana Petra 
Bartoše z firmy Ing.  Jan Kozlík, Okrouhlá 11 Brno, 
na zpracování projektové dokumentace na výstavbu 
výtahu v budově radnice a na zajištění stavebního po-
volení. Cenová nabídka na zpracování projektové do-
kumentace je ve výši 47 300,- Kč + DPH a na zajištění 
stavebního povolení 12 000,- Kč + DPH. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na zpra-

cování projektové dokumentace k výstavbě výtahu 
v budově radnice a na zajištění stavebního povole-
ní v celkové výši 59 300,- Kč + DPH od Petra Bar-
toše, firma Ing. Jan Kozlík, Okrouhlá 11, Brno. 

21. Založení vybraných krajinných prvků – Příkazní 
smlouva na výběrové řízení 

 Zastupitelstvo obce se zabývalo návrhem Příkazní 
smlouvy s JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 4, Brno, 
na zajištění výběrového řízení na dodavatele v nadli-
mitní veřejné zakázce s názvem: „Založení vybraných 
krajinných prvků v  k.ú. Otnice“. Výše odměny činí 
80 000 Kč + DPH. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu s JUDr. Pe-

trem Navrátilem, Joštova 4, Brno na zajištění výběro-
vého řízení v nadlimitní veřejné zakázce s názvem: 
„Založení vybraných krajinných prvků v k.ú.Otnice“. 
Výše odměny činí 80 000 Kč + DPH. 

22. Projekt Zdravý kraj 
 Jihomoravský kraj je zapojen do projektu Zdravý kraj, 

který iniciovala OSN ve spolupráci se Světovou zdra-
votnickou organizací. Cílem projektu je motivovat 
občany k systematické podpoře zdraví, kvality živo-
ta, udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do věcí 
veřejných. Zastupitelé projednali možnost začlenění 
obce do projektu Zdravý kraj. Členství v projektu je 
bezplatné. Mezi aktivity patří: pořádání osvětových 

akcí k podpoře zdraví, nebo akcí zaměřených k pro-
pagaci myšlenky udržitelného rozvoje. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje začlenění obce Otnice 

do projektu Zdravý kraj. 
23. Společenské centrum za Dělnickým domem – vý-

zva k vyjádření 
 Starosta obce informoval zastupitele o doručené vý-

zvě z MěÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostře-
dí k vyjádření se k  žádosti o  informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., která byla zaslaná na MěÚ Slavkov 
u  Brna. Žádost o  zaslání informací se týká Spole-
čenského centra za Dělnickým domem. Obec Otni-
ce je dotčenou osobou ve smyslu § 4, odst. 4 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád a  má právo se vyjádřit 
k požadovaným informacím. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním informacím 

k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
24. Filmové představení pro děti ZŠ Otnice 
 Zastupitelé projednali žádost předsedkyně Výboru 

pro mládež a tělovýchovu Dany Sekaninové o mož-
nost vstupu zdarma na předvánoční filmové předsta-
vení pro děti ZŠ a MŠ Otnice. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje pro děti ze ZŠ a MŠ Otnice 

vstup zdarma na  předvánoční filmové představení 
v otnické kinokavárně. 

25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
 - Poděkování patří všem organizátorům za akce: zaví-

rání pramene před radnicí dne 16.11, oslavy kinoka-
várny dne 17. 11. a vánoční koncert dne 1. 12. 2019. 

- Zastupitelé byli vyzváni na podání návrhů do připra-
vovaného Plánu akcí na rok 2020. 

- Na obecním úřadě je v prodeji obecní kalendář pro 
rok 2020 a kniha Vyškovsko z nebe. 

- Starosta popřál zastupitelům klidné prožití svátků vá-
nočních.

30. 12. 2019
4. Kontrola minulého zápisu: 
 Bez úkolů. 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
 a) Rch architects, s.r.o. Židlochovice v  zastoupení 

Ing. Veroniky Káňové, Brno a Radek Šebeček , Ot-
nice – schválení záměru dělení pozemku parc. č. 201, 
1556, 2485/2 v k.ú. Otnice 

b) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno – 
závazné stanovisko, kterým se dle § 17 odst.1 písm.a) 
vodního zákona vydává souhlas ke stavbě „II/418 - 
Otnice, most 418-008“ 

c) Jan Kalouda, Otnice – územní souhlas č. 161/2019 
ke stavbě Vodovodní, kanalizační a plynovodní pří-
pojka pro novostavbu domu Maso Kalouda na po-
zemku parc.č. 754/3, 787/1, 787/4 v k.ú. Otnice 

d) Zdeněk Šášek, Lipůvka v zastoupení Josef Kolář, Po-
lešovice – schválení záměru dělení pozemků parc. č. 
2103/2, 2104/1 v k.ú. Otnice 
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e) VaK Vyškov a.s. – oznámení o zahájení vodoprávní-
ho řízení o povolení nakládání s vodami spočívající 
ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z odlehčení ČOV Otnice – ústní jednání proběhne 
dne 24. 1. 2020 v 9 hod. na ČOV Otnice 

f) Rostěnice, a.s. – oznámení o  zahájení vodoprávní-
ho řízení a shromáždění podkladů pro vydání Roz-
hodnutí ke stavbě vodního díla „Vodní nádrž rybník 
Neset“ na pozemcích p.č. 5944/2, 6005, 6006, 6007, 
6021, 6023 v k.ú Otnice a 5320/2, 5460, 5638, 5640 
v k.ú Lovčičky 

g) Obec Otnice – výzva k vyjádření k žádosti o infor-
mace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném pří-
stupu k informacím. 

6. Materiály z Krajského úřadu JmK: 
a) Zahájení řízení o  prodloužení výjimky ze zákazů 

u  sovy pálené a  sýčka obecného, konkrétně rušení 
jednotlivců či jejich odchyt pro Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody Břeclav. 

b) Zahájení řízení o povolení výjimky ze základních pod-
mínek ochrany zvláště chráněných druhů pro Mgr. Voj-
těcha Baláže, Ph.D., MVDr. Michala Přibyla a Bc. Dianu 
Mugrauerovou, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Dotčené 
druhy: skokan ostronosý, skokan skřehotavý, užov-
ka podplamatá, užovka stromová, čolek horský, čolek 
obecný, čolek velký, mlok skvrnitý, kuňka žlutobřichá, 
kuňka ohnivá, ropucha zelená, skokan menší, skokan 
štíhlý, skokan zelený, slepýš křehký, užovka hladká, ro-
pucha obecná, užovka obojková. 

c) Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JmK č. JMK060281/19/OKH příslušným or-
gánem Jihomoravského kraje 

7. Ministerstvo zemědělství ČR – opatření obecné 
povahy: 

 Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obec-
né povahy formou veřejné vyhlášky, kterým se mění 
a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ ČR 
po  č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. 
Mění se příloha č. 1, ve které se vyznačuje území pů-
sobnosti opatření kalamitní situace v lesích ČR napa-
dených kůrovcovou kalamitou. 

8. Faktury ke schválení: 
a) Regioprojekt Brno, s.r.o. – Fa. č. 190100114 ve výši 

224 583 Kč – zpracování společné projektové doku-
mentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu po-
volení na akci: Vodní nádrž Na Zumru 

b) Regioprojekt Brno, s.r.o. – Fa.č. 190100115 ve  výši 
149 000 Kč – zpracování společné projektové doku-
mentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu po-
volení na akci: Polní cesta Na Zumru 

 Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 

8, zápisu. 
9. Materiály ZŠ a MŠ Otnice: 
Zastupitelé projednali: 
A) Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ot-

nice na rok 2020. 

 Příjmy:  31 114 742 Kč 
 Výdaje:  31 114 742 Kč 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Zá-

kladní školy a Mateřské školy na rok 2020. 
B) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Ma-

teřské školy na roky 2021-2023. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled 

rozpočtu Základní školy a  Mateřské školy Otnice 
na roky 2021-2023. 

C) Přijetí finančního daru od pana Rostislava Šnajnara, 
Prima stavebniny, s.r.o. Brno ve výši 5 000 Kč. Dar je 
určen pro MŠ Otnice. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru 

pro MŠ Otnice od pana Rostislava Šnajnara, Prima 
stavebniny Brno, ve výši 5 000 Kč. 

D) Přijetí věcného daru ve výši 3 072 Kč od Beton Brož, 
s.r.o. Otnice. Předmětem daru jsou knížky pro děti 
v MŠ. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru 

od firmy Beton Brož, s.r.o. Otnice ve výši 3 072,- Kč 
pro MŠ Otnice. Předmětem daru jsou knihy pro děti 
v MŠ Otnice. 

10. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2020: 
 Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 338/2019 

Sb., ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo vzalo na  vědomí výši měsíčních od-

měn uvolněných členů zastupitelstva obce a v soula-
du s §84, odst. 2, písm. n, zákona 128/2000 Sb. a na-
řízením vlády č. 338/2019 ze dne 9. prosince 2019, 
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., sta-
novilo výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva a předsedům výborů dle Přílohy č. 1, 
tohoto zápisu. 

11. Rozpočtové opatření č. 07/2019: 
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočto-

vé opatření č. 07/2019. 
 Příjmy:  + 3 029 000 Kč 
 Výdaje:  + 40 200 Kč 
 Financování:  + 2 988 800 Kč 
12. Termíny jednání ZO na 1. pololetí roku 2020: 
 Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání za-

stupitelstva na 1. pololetí roku 2020. 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitel-

stva obce na 1. pololetí roku 2020. Termíny zasedání 
jsou zveřejněny na úřední desce. 

13. Pracovněprávní smlouva se zastupitelem: 
 Zastupitelé projednali pracovněprávní smlouvu 

„Dohodu o provedení práce“ mezi obcí Otnice a za-
stupitelkou obce paní Danou Sekaninovou, Milešov-
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ská 130, Otnice. Předmětem smlouvy je práce na pří-
pravě Otnického zpravodaje. Práce v délce 5 hodin/
měsíc bude odměněna částkou ve výši 6 000 Kč/rok, 
resp. 3000 Kč/ pololetí. Smlouva se uzavírá od 1. 1. 
2019 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje pracovněprávní smlou-

vu: „Dohodu o  provedení práce“ mezi obcí Otnice 
a paní Danou Sekaninovou, k zajištění a přípravě vy-
dání Otnického Zpravodaje. Práce v délce 5 hodin/
měsíc bude odměněna částkou ve výši 6 000 Kč/rok, 
resp. 3000 Kč/pololetí. Smlouva se uzavírá od  1. 1. 
2019. 

14. DSO Region Cezava – rozpočet na rok 2020 a střed-
nědobý výhled 2021-2023: 

 Zastupitelé vzali na vědomí: 
A) Schválený rozpočet DSO Region CEZAVA na  rok 

2020. 
 Příjmy:  312 800,- Kč 
 Výdaje:  312 800,- Kč 
B) Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Region 

CEZAVA na roky 2021-2023. Rozpočet i střednědo-
bý výhled byly schváleny na Valné hromadě DSO Re-
gion Cezava dne 13. 12. 2019. 

15. DSO Ždánický les a  Politaví – rozpočet na  rok 
2020: 

 Zastupitelé vzali na vědomí: 
A) Schválený rozpočet DSO Ždánický les a  Politaví 

na rok 2020. 
 Příjmy:  2 350 700 Kč 
 Výdaje:  2 350 700 Kč 
 Rozpočet byl schválen na Valné hromadě DSO Ždá-

nický les a Politaví dne 10. 12. 2019. 
16. Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distri-

buce: 
 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věc-

ného břemene“ č. VVN -014330054966/036, mezi 
obcí Otnice a E.ON Distribuce a.s. na zatížení obec-
ních pozemků za účelem umístění distribuční sousta-
vy. Věcné břemeno se zřizuje do pozemků p.č. 6667, 
6744, 6811 v k.ú. Otnice a bude zpoplatněno částkou 
34 100 Kč. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného 

břemene“ č. VVN - 014330054966/036 do pozemků 
p.č. 6667, 6744, 6811 v k.ú. Otnice, mezi obcí Otnice 
a E.ON Distribuce a.s. 

17. Smlouva o provozování Infokanálu v kabelové tele-
vizi: 

 Zastupitelé se zabývali návrhem Smlouvy na  po-
skytování služeb elektronických komunikací pod-
le zákona č. 127/2005 Sb., se společností KabelSat 
s.r.o. Křižanovice, zastoupené panem Bohumilem 
Veselým o provozování infokanálu „Info Otnice“. 
Předmětem smlouvy je provozování, zajištění a le-
gislativní odbavování lokálního infokanálu Info 
Otnice za cenu 5 808 Kč vč. DPH / rok. V případě 
ukončení smlouvy ze strany obce, je obec povinna 

uhradit jednorázovou částku ve výši 24 200 Kč vč. 
DPH za ukončení udělené Licence. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na poskytová-

ní služeb elektronických komunikací o provozování 
lokálního infokanálu pod názvem „Info Otnice“ se 
společností KabelSat s.r.o. Křižanovice, zastoupené 
panem Bohumilem Veselým, který je držitelem Li-
cence na provozování televizního vysílání. 

18. Smlouva o  nakládání s  nebezpečnými složkami 
KO a elektrozařízením – Respono: 

 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy č. 17030170 se 
společností Respono, a.s. Vyškov, o nakládání s nebez-
pečnými složkami komunálního odpadu a  elektroza-
řízením. Předmětem smlouvy je poskytování služeb 
na sběrných dvorech společnosti Respono, a.s. Vyškov 
za cenu uvedenou v Příloze 1. a 2. výše uvedené Smlouvy. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  nakládá-

ní s  nebezpečnými složkami komunálního odpadu 
a elektrozařízením na sběrných dvorech společnosti 
Respono, a.s. Vyškov. 

19. Finanční příspěvek pro Knihovnu Karla Dvořáčka 
Vyškov: 

 Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihov-
nu Karla Dvořáčka Vyškov, na  nákup nových knih 
pro knihovnu Otnice, v roce 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov, 

na nákup nových knih pro knihovnu Otnice v roce 
2020, ve výši 15 000 Kč. 

20. Finanční příspěvek – Hospic sv. Josefa Rajhrad: 
 Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Raj-

hrad o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 
sociálních služeb a  péče v  rámci Hospice sv. Josefa 
v Rajhradě u Brna. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve  výši 2  000,- Kč pro Oblastní charitu Rajhrad 
na činnost sociálních služeb a péče v rámci Hospice 
sv. Josefa v Rajhradě u Brna. 

21. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy – Lékárna U Školy 
s.r.o: 

 Zastupitelé se zabývali žádosti firmy Lékárna U Ško-
ly s.r.o Újezd u Brna, zastoupené Mgr. Marií Jadrnou 
o  snížení nájemného v  prostorách Lékárny v  Ot-
nicích do  doby plného otevření Lékárny. Záro-
veň zastupitelé projednali Dodatek č. 1 nájemní 
smlouvy ze dne 28. 5. 2019 o  snížení nájemného 
v  prostorách Lékárny, až do  jejího otevření v  pl-
ném provozu. Záměr snížit výši pronájmu Lékárny 
v nebytových prostorách komerční části Mateřské 
školy Otnice č.p. 470 byl zveřejněn od 20.11.2019 
do 30.12.2019 na úřední desce 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Dodatku č. 1 

k nájemní smlouvě s firmou Lékárna U Školy s.r.o., 
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Újezd u Brna, kterým se v odstavci II. mění výše ná-
jemného až do plného otevření provozní doby Lékár-
ny v Otnicích na částku 3 540 Kč/rok a v odstavci IV. 
se uzavírá smlouva s účinností od 1. 9. 2019 a ruší se 
původní nájemní smlouva ze dne 2. 1. 2008. 

22. Oprava věžních hodin: 
 Starosta informoval zastupitele o stále častějších kom-

plikacích v chodu věžních hodin, působením ptačího 
trusu a stářím jednotlivých dílů. Věžní hodiny jsou 
v majetku obce. Dle nabídky hodináře pana Vladimí-
ra Kocourka z Křenovic je možné provést generální 
opravu hodin za částku ve výši 50 000 Kč. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku pana Vladimíra Ko-

courka, Křenovice na generální opravu věžních ho-
din ve výši 50 000 Kč. 

23. Plán akcí na rok 2020: 
 Zastupitelé vzali na vědomí návrh plánu akcí na rok 

2020, předložený předsedou výboru rozvoje obce 
Pavlem Prokopem. 

24. Cyklostezka – přístup pro chodce: 
 Na základě doporučení Státního fondu dopravní in-

frastruktury proběhlo jednání mezi zástupci obce, 
projektantky, SÚS JmK, Policie ČR a pana Surmana, 
který zajišťuje pro obec podání žádosti o dotaci na vý-
stavbu cyklostezky. Předmětem jednání bylo vyřeše-
ní vzniklého problému na bezpečný příchod chodců 
na  cyklostezku. Na  schůzce bylo navrženo řešení 
přístupu se souhlasem Policie i SÚS JmK. Zastupite-
lé projednali cenovou nabídku firmy MaD Projekt, 
s.r.o., Moravská Nová Ves, na zpracování projektové 
dokumentace pro místo přecházení a chodník k cyk-
lostezce u firmy Brož s.r.o. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku MaD Pro-

jekt, Moravská Nová Ves, na zpracování projektové 
dokumentace pro místo na  přecházení a  chodník 
k přístupu na cyklostezku u firmy Diton - Brož s.r.o. 
Otnice, za cenu 16 000 Kč. 

25. Rekonstrukce knihovny – rozpočet: 
 Zastupitelé vzali na  vědomí soupis jednotlivých ce-

nových nabídek na  rekonstrukci knihovny, které do-
dala firma Raan atelier s.r.o. Brno. Celková cena na-
bídek za  rekonstrukci knihovny v  Otnicích je ve  výši 
776 664 Kč bez DPH. Obec bude dále pokračovat v jed-
náních s architektkou na dalším postupu rekonstrukce. 

26. Žádost o výpůjčku sálu – MS Hubert: 
 Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého spol-

ku Hubert Otnice o výpůjčku sálu Dělnického domu 
na den 11. 1. 2020, za účelem uspořádání Myslivecké-
ho plesu. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu na Dělnic-

kém domě pro MS Hubert Otnice, na den 11. 1. 2020. 
25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
-  Pan Petr Havelka poděkoval za  ZO ČSZ Otnice 

za  spolupráci s  obecním úřadem, pracovníky obce 
a zastupiteli. 

-  Starosta podal zastupitelů informace z Valných hro-
mad DSO Region Cezava a Ždánický les a Politaví. 

-  Zastupitelé diskutovali o  možnosti zřízení společné 
Obecní policie pro obce Otnice, Lovčičky, Bošovice, 
Milešovice. 

-  Starosta popřál zastupitelům do Nového roku hodně 
zdraví, spokojenosti a další dobrou a vzájemnou spo-
lupráci. 

20. 1. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 20 – Podepsána darovací smlouva na finanční 

příspěvek ve výši 2000 Kč pro Oblastní charitu Raj-
hrad v rámci Hospice sv. Josefa v Rajhradě.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Luděk Pohořelský, Otnice – zahájení společného 

územního a stavebního povolení na stavbu vodního 
díla – „Otnice, parc.č. 884/1, vrtaná studna“ a povole-
ní k odběru podzemních vod.  

b) Vladimír a Marta Ondrůjovi, Otnice– kontrolní pro-
hlídka k vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu 
„Zahradní domek pro individuální rekreaci, Otnice“ 
na parc.č. 477 v k.ú. Otnice. Kontrolní prohlídka se 
koná dne 23. 1. 2020.

c) Marek a Milada Vikturnovi, Otnice– společný územ-
ní souhlas a  souhlas s  provedením ohlášené stavby 
„Stavební úpravy garáže u RD, Otnice na pozemku 
parc.č. 402/1 v k.ú. Otnice“

d) Obec Otnice – veřejná vyhláška – společné povole-
ní ke stavebnímu záměru výstavby „Stezky pro pěší 
a cyklisty, Otnice“.

e) Filip Bureš, Klára Konečná, Otnice– územní souhlas 
k záměru „Vodovodní přípojka pro RD, Otnice“ parc. 
č. 568, 571 v k.ú. Otnice.

f) Obec Otnice – oznámení o  zahájení společného 
územního a  stavebního řízení pro stavbu: „Komu-
nikace Pod Vodárnou Otnice, SO 101 Komunikace“ 
na pozemcích parc.č. 876, 891, 994/1, 1000/1 v k.ú. 
Otnice. Pozvání k ústnímu jednání dne 25. 2. 2020 
na místě stavby.

g) E.ON Distribuce, Č.Budějovice– územní souhlas 
k záměru stavby „Otnice, kabel NN Kalouda“ na po-
zemcích parc.č. 787/1,787/4 v k.ú. Otnice.

6. Materiály z Krajského úřadu JmK:
a) Upozornění na změnu zákona č. 266/1994 Sb., o dra-

hách, ve znění pozdějších předpisů. V § 10 se doplňují 
nové odstavce 3 až 5.

b) Rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze zákazů 
a základních podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů obojživelníků a plazů pro Mgr. Vojtěcha Ba-
láže PhD., MVDr. Michala Přibyla a Bc. Dianu Mu-
grauerovou z Fakulty veterinární hygieny a ekologie, 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

c) Oznámení o  schválení Rozpočtu Jihomoravského 
kraje na rok 2020 dne 12. 12. 2019. Obsahem finanč-
ního vztahu k rozpočtům obcí bude v roce 2020 pou-
ze příspěvek na výkon státní správy.

7. Ministerstvo ŽP – závěr zjišťovacího řízení:
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 Ministerstvo životního prostředí ČR vydává Závěr 
zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní pro-
středí dle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru společnos-
ti ČEPS, a.s. k  přestavbě stávajícího jednoduchého 
vedení V417 o napěťové hladině 400 kV na dvojité 
nadzemní vedení V417/817. 

8. Faktury ke schválení:
 Respono, a.s. Vyškov -Fa.č. 19204301 ve  výši 

229 694,89 Kč – svoz, sběr a odstranění komunálního 
odpadu za IV.Q. 2019.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 

8, zápisu. 
9. Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali návrh odpisového plánu Zá-

kladní a Mateřské školy Otnice na rok 2020. Roční 
odpis bude činit 190 320 Kč.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje roční odpisový plán Zá-

kladní a Mateřské školy Otnice na rok 2020, ve výši 
190 320 Kč.

10. Tříkrálová sbírka 2020:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci z  Tříkrálové 

sbírky 2020. Při Tříkrálové sbírce dne 4. ledna 2020, 
bylo v obci vybráno celkem 53 377 Kč.(V roce 2019 
vybráno 48 042 Kč). Sbírky se zúčastnilo 9 skupi-
nek dětí s doprovodem dospělého. Na poděkování 
byly dětem rozdány volné vstupenky na 1 filmové 
představení dle vlastního výběru v  místní kino-
kavárně. Všem dárcům i všem zúčastněným patří 
poděkování.

11. Vítání občánků narozených v roce 2019:
 Vítání občánků narozených v roce 2019 se uskuteční 

dne 14. 3. 2020. Navrhuje se každému narozenému 
dítěti v r. 2019 s trvalým pobytem v obci Otnice, při-
spět věcným darem v hodnotě 2 000 Kč. Obecní úřad 
eviduje 21 dětí.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje přispět věcným da-

rem v hodnotě 2 000 Kč každému narozenému dítěti 
v roce 2019 s trvalým pobytem v obci Otnice. 

12. Sociální fond obce – Statut SF, Směrnice č.1/2020:
 Zastupitelstvo projednalo Statut a Směrnici č.1/2020 

k sociálnímu fondu obce. Byly projednány tyto mož-
nosti čerpání prostředků sociálního fondu obce – pří-
spěvek na stravování, příspěvek na rekreaci, příspěvek 
u příležitosti životního jubilea, příspěvek k penzijní-
mu spoření, zdravotně preventivní program a rekon-
diční a rehabilitační služby. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Statut sociálního fondu obce 

a Směrnici č. 1/2020. Účinnost od 21. 1. 2020. 
13. Výtah na OÚ – Projektová dokumentace – Smlou-

va o dílo:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o  dílo č. 

01/2020 s Ing. Janem Kozlíkem, Okrouhlá 11, Brno 
na vypracování projektové dokumentace pro staveb-

ní řízení pro výběr dodavatele a vyřízení stavebního 
povolení k záměru: „Zřízení osobního výtahu v bu-
dově obecního úřadu Otnice“ za cenu 59 300 Kč bez 
DPH.  

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o  dílo č. 01/2020 

s  Ing.  Janem Kozlíkem, Brno na  vypracování pro-
jektové dokumentace na  stavební řízení pro výběr 
dodavatele a vyřízení stavebního povolení k záměru: 
„Zřízení osobního výtahu v budově obecního úřadu 
Otnice“ za cenu 59 300 Kč bez DPH.                 

14. Založení vybraných krajinných prvků – Registrace 
žádosti a rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci o  Registra-
ci žádosti a  rozhodnutí o  poskytnutí dotace z  OPŽP 
k  realizaci projektu: „Založení vybraných krajinných 
prvků“. Výše dotace je stanovena maximálně do  výše 
19 533 332,56 Kč. Skutečná výše poskytnuté dotace bude 
do rozpočtu obce zapojena příslušným Rozpočtovým 
opatřením po podpisu smlouvy s vítězným dodavate-
lem, dle výše vysoutěžené ceny.

15. Žádost o vyjádření k záměru stavby „Zapojení son-
dy Otnice 101“ – MND a.s.:

 Zastupitelé projednali předloženou projektovou do-
kumentaci k záměru stavby „Zapojení sondy Otni-
ce 101 - linie“ od MND a.s. Hodonín. Předkládaná 
dokumentace pro společné povolení řeší zapojení 
produkční sondy Otnice 101 do distribuční soustavy 
zemního plynu. Zemní plyn bude veden podzemním 
těžebním plynovodem.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje na základě předložené pro-

jektové dokumentace záměr MND a.s. Hodonín 
na stavbu „Zapojení sondy Otnice 101- linie“ do dis-
tribuční sítě plynovodu

16. Žádost o vyjádření k záměru stavby „Výrobna ply-
nu Otnice“ – MND a.s:

 Zastupitelé projednali předloženou projektovou 
dokumentaci k  záměru stavby „Výrobna plynu 
Otnice“ na  pozemku parc.č. 6464 v  k.ú. Otnice, 
od MND a.s. Hodonín. Předkládaná dokumenta-
ce pro společné povolení řeší osazení technologic-
kých zařízení výrobny plynu pro těžbu a  úpravu 
zemního plynu ze sondy Otnice 101.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje na  základě předložené 

projektové dokumentace záměr MND a.s. Hodo-
nín na stavbu „Výrobna plynu Otnice“ na pozemku 
parc.č. 6464 v k.ú. Otnice. 

17. Žádost o vyjádření obce – Pavel Svoboda – přístře-
šek v zahradě u RD 157:

 Zastupitelé projednali předloženou projektovou doku-
mentaci, od Ing. Luďka Matyáše, Milešovská 250 Otni-
ce, který zastupuje Pavla Svobodu, Pančava 157 Otnice, 
ke  stavbě „Přístřešek v  zahradě rodinného domu č.p. 
157“ na pozemcích parc.č. 1194/1, 1194/2, 1194/3 v k.ú. 
Otnice. Předkládaná dokumentace je určena k  doda-
tečnému povolení stavby. Pro připojení stavby k místní 
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komunikaci bude vydáno příslušné Rozhodnutí Obec-
ního úřadu Otnice. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje předloženou projektovou  

dokumentaci od  Ing. Luďka Matyáše, Milešovská 
250 Otnice, v zastoupení pana Pavla Svobody, Pan-
čava 157 Otnice ke  stavbě „Přístřešek v  zahradě 
rodinného domu č.p.157“ na  pozemcích 1194/1, 
1194/2, 1194/3 v                                              

18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2125 v k.ú. Otni-
ce:

 Zastupitelé projednali záměr prodeje obecního po-
zemku parc.č. 2125 o výměře 50 m2. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecního po-

zemku parc. č. 2125 o výměře 50 m2.                                                                                                                             
19. Chodníky u ZŠ – cenová nabídka na zpracování 

projektové dokumentace:
Zastupitelstvo se zabývalo záměrem opravy chodníků 

před ZŠ Otnice a od Khunového č.p.398 po Vác-
lavkovo č.p. 397. Byly osloveny 2 firmy na vypraco-
vání projektové dokumentace. Cenovou nabídku 
na  vypracování projektové dokumentace před-
ložila pouze firma JanSport projekt, s.r.o. Otnice. 
Zpracování projektové dokumentace a  výkazu 
výměr je dle předložené cenové nabídky ve  výši 
39 000 kč bez DPH.

Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od  firmy 

JanSport projekt, s.r.o. Otnice, na zpracování pro-
jektové dokumentace a  výkazu výměr k  opravě 
chodníků před Základní školou Otnice a od Khu-
nového č.p. 398 po  Václavkovo č.p.397 za  cenu 
39 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce pod-
pisem smlouvy o dílo.

20. Výsledky hospodaření za rok 2019 – návrh rozpoč-
tu na rok 2020:

 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření 
obce za rok 2019.

 Příjmy:  32 288 561,17 Kč (99,36%)
 Výdaje:  22 816 503,48 Kč (92,07%)
 Zastupitelé též diskutovali o  návrhu rozpočtu 

na rok 2020.
21. Plán akcí na rok 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí návrhy vzešlé z disku-

ze nad předloženým Plánem akcí na rok 2020. 
22. Žádost o finanční příspěvek – ZO ČSCH Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu cho-

vatelů ZO Otnice o poskytnutí neúčelového finanč-
ního daru 15 000 Kč, k zabezpečení jubilejní výstavy 
u příležitosti 90. výročí založení chovatelského spolku 
v Otnicích, konané ve dnech19.-20. 9. 2020. Finanční 
dar bude použit na pořízení pohárů pro vítěze, spo-
třebního materiálu a provozních nákladů.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neúčelo-

vého finančního daru ve  výši 1500 Kč pro Český 
svaz chovatelů ZO Otnice, k zajištění jubilejní vý-

stavy u příležitosti 90. výročí založeníchovatelské-
ho spolku v Otnicích.

23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Poděkování patří MS Hubert Otnice za uspořádání 

tradičního Mysliveckého plesu dne 11. 1. 2020
-  Starosta podal zastupitelům informace ze schůzky 

s panem Frycem, který v obci provozuje kabelovou 
televizi, z  důvodu přechodu televizního vysílání 
na  DBTV-2. Zastupitelé navrhli uskutečnit spo-
lečnou schůzku s panem Frycem ohledně dalšího 
pokračování spolupráce.

-  Zastupitelé byli seznámeni s  návrhem nové Info 
tabule o obci, která je součástí společného projektu 
DSO Region Cezava.

-  Společenské centrum za Dělnickým domem – za-
stupitelé se seznámili s  návrhem řešení připomí-
nek občanů. 

-  Společenské centrum za  Dělnickým domem - dle 
informací firmy Renards dotační s.r.o. Brno, jsou ze 
strany fondu OPŽP poníženy alokace v  dotačním 
programu a z toho důvodu je snížena možnost získání 
dotace. Agentura prozatím nedoporučuje podávat žá-
dost o dotaci. Obec podá žádost o nové stavební povole-
ní až po vyřešení změny PD.                           

-  Mgr.  Naděžda Fojtů vznesla požadavek zapojit 
do plánu akcí přípravu studie výstavby komunikace 
v prostoru Květná – Pod Vodárnou na parc.č.994/1, 
1000/2. Obec osloví vlastníky sousedních pozemků 
o možnosti odprodeje části parcel k rozšíření komu-
nikace.

10. 2. 2020
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bez úkolů.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Beton Brož s.r.o Otnice, Římskokatolická farnost 

Otnice – zahájení územního řízení pro záměr „Dě-
lení a  scelování pozemků“ na  pozemcích parc.č. 
3294, 3301/1, 3302/1, 3305/1, 3306/1, 3309/1, 3310/1, 
3311/1, 3312/1, 3313/1, 3314/1, 3315/1, 3316/1, 3317 
v k.ú. Otnice z důvodu výstavby cyklostezky Otnice.

b) Rostěnice a.s.– Rozhodnutí o povolení k nakládání 
s povrchovými vodami – k  jejich vzdouvání a aku-
mulaci pro stavbu vodního díla „Vodní nádrž rybník 
Neset“

c) Manželé Ondrůjovi, Otnice – Kolaudační Rozhod-
nutí č. 1/2020, kterým se povoluje užívání stavby 
„Zahradní domek pro individuální rekreaci“ na po-
zemku parc. č. 477 v k.ú. Otnice

d) Rostěnice a.s. – Opravné Rozhodnutí vodoprávního 
úřadu k povolení stavby rybníku „Neset“. Opravuje 
se číslo značky stanoviska správce Povodí Moravy s.p: 
stanovisko uvedené na Rozhodnutí k povolení stav-
byPM 23570/2019/5203/Pe ze dne 4.7.2019 se opra-
vuje na stanovisko PM 47274/2019/5203/Pe ze dne 
21.11.2019.

6. Materiály z Krajského úřadu JmK:
 Rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze základ-
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ních podmínek ochrany zvláště chráněných živoči-
chů, konkrétně sovu pálenou a sýčka obecného, pro 
Český svaz ochránců přírody, Základní organizaci č. 
56/02 Břeclav.

7.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali:
a) Předloženou roční účetní závěrku Základní a Mateř-

ské školy Otnicep.o. za rok 2019.
b) Stav Fondu Investic Základní a Mateřské školy Otni-

cep.o. ke dni 31. 12. 2019 
     s přebytkem 221 251,30 Kč.
c)  Výroční zprávu o hospodaření Základní a Mateřské 

školy Otnice p.o. za rok 2019.
d)  Hospodářský výsledek s přebytkem ve výši 653,74 Kč.
Usnesení:  
A) Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou roční zá-

věrku Základní školy a  Mateřské školy Otnice p.o. 
za rok 2019.                                                           

B)  Zastupitelstvo obce rozhodlo o  vrácení částky 
200 000 Kč z Fondu Investic Základní školy a Mateř-
ské školy Otnice p.o. na účet obce.       

C)  Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o hos-
podaření Základní školy a Mateřské školy Otnice p.o. 
za rok 2019.                                        

D) Zastupitelstvo obce schvaluje převedení přebytku 
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Otnice 
p.o. ve výši 653,74 Kč do rezervního fondu školy.        

8. Příspěvek obce na sociální služby ORP Slavkov u Brna:
 Zastupitelé projednali rozpis finančního příspěvku obce 

v souladu se Smlouvou na spolufinancování sociálních 
služeb správního obvodu ORP Slavkov u Brna. V roce 
2020 činí příspěvek obce 38 899 Kč. (3 355 Kč na charitní 
centrum denních služeb, 3 011 Kč na charitní poradnu 
a 32 533 Kč na charitní pečovatelskou službu).

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce na  spolufi-

nancování sociálních služeb správního obvodu ORP 
Slavkov u Brna ve výši 38 899 Kč.                         

9.  Dohoda o provedení kulturní akce – Vánoční kon-
cert – DH Blatnička:

 Zastupitelstvo projednalo nabídku dechové hudby 
Blatnička, na zajištění vánočního koncertu dne 6. 12. 
2020. Nabídková cena 20 000 Kč. Kapela zajistí vlast-
ního konferenciéra.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku dechové hudbyBlat-

nička na zajištění vánočního koncertu v Otnicích dne 
6. 12. 2020 za cenu 20 000 Kč. Kapela zajistí vlastního 
konferenciéra.

10. Žádost o povolení k hostování Lunaparku:
 Zastupitelé projednali nabídku paní Marcely Flakso-

vé Brno o povolení k hostování lunaparku na tradič-
ních Aloiských hodech ve dnech 20. - 21. 6. 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Marcely Flak-

sové Brno k hostování lunaparku na Aloiských ho-
dech.                                         

11. Zhodnocení volných finančních prostředků obce:
 K 31. 1. 2020 byla na účtu obce u Komerční banky 

částka 13,5 mil. Kč. Na  doporučení finančního vý-
boru zastupitelé projednali nabídky zhodnocení vol-
ných finančních prostředků obce. Předložené nabíd-
ky:

 Komerční banka – Termínovaný vklad na 6 měsíců – 
úroková sazba 0,9 % p.a.

 Unicredit bank – stávající běžný účet – úroková sazba 
0,9 % p.a.

 ČNB – Termínovaný vklad na 6 měsíců – úroková 
sazba 0,5 % p.a.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce rozhodlo o  vložení částky 8 

mil. Kč na  běžný účet obce vedený u  Unicredit 
bank, ze kterého je možnost kdykoliv dle potřeby 
převést potřebnou částku na účet Komerční banky.     

12. Sociální fond obce – návrh rozpočtu na rok 2020:
 Zastupitelé projednali návrh plnění a čerpání sociál-

ního fondu v roce 2020. 
 Příjmy – 185 678 Kč     Výdaje – 117 500 Kč.
 Návrh bude zveřejněn na úřední desce obce.
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 

na roky 2021-2023:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Střednědobého vý-

hledu rozpočtu obce na roky 2021-2023. Návrh bude 
zveřejněn na úřední desce obce.

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2020:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na  rok 2020, 

ke kterému proběhla diskuze. Návrh bude zveřejněn 
na úřední desce obce.

15. Plán akcí na rok 2020:
 Zastupitelé projednali a  upřesnili návrh plánu akcí 

na rok 2020. 
16. Žádost o vyjádření obce – Michal Dítě – Zahradní 

kuchyně u RD, Severní 520:
 Zastupitelé projednali předloženou projektovou doku-

mentaci, od Ing. Lukáše Slezáka, LandSpace projekty s.r.o., 
Rohatec, který zastupuje Michala Dítě, Severní 520 Otnice, 
ke stavbě „Zahradní kuchyně u RD, Severní 520 Otnice“ 
na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Otnice. Předkládaná doku-
mentace je určena k dodatečnému povolení stavby.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo nemá připomínky k předložené pro-

jektové dokumentaci od Ing. Lukáše Slezáka, Land-
Space projekty s.r.o., Rohatec, v zastoupení pana Mi-
chala Dítě, Severní 520 Otnice ke stavbě „Zahradní 
kuchyně u RD, Severní 520 Otnice“ na pozemku 977 
v k.ú. Otnice.                                      

17. Prodej pozemku par. č. 2125 – Tarik Khoury:
 Zastupitelé projednali žádost panaTarika Khoury, Pod 

Vodárnou 497 Otnice o odkoupení obecního pozem-
ku p.č. 2125 o výměře 50 m2, v k.ú. Otnice. Záměr byl 
zveřejněn od 21. 1. 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2125 

o výměře 50 m2 panu Tariku Khoury, Pod Vodárnou 
497 Otnice, za cenu 55,- Kč/m2. 
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18. Projekt „Zachycení dešťové vody v ZŠ“ – informa-
ce:

 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu žádosti 
o dotace ze SFŽP na projekt „Zachycení dešťové vody 
v ZŠ“. Žádost o dotaci zajišťuje firma Renards dotační 
s.r.o. Brno. SFŽP požaduje doplnění a přepracování 
projektové dokumentace z  důvodu změny využití 
srážkové vody pouze k zalévání okolní zeleně. Obec 
bude využívat zachycenou vodu k  zalévání travna-
tého hřiště u hřbitova a na výsadbu nových stromů 
v parku před školou. Z jímky bude vyvedeno potrubí, 
kde se napojí hadice na zalévání a bude též vyvedeno vy-
ústění pro sací hadici hasičského vozidla. Hasiči v rám-
ci výcviku a práci s mládeží tak mohou zalévat stromy 
i travnaté hřiště pomocí cisterny.

19. Rekonstrukce knihovny – informace:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o pokračujících 

přípravách záměru rekonstrukce knihovny. Pokračuje 
spolupráce s firmou Raan atelier s.r.o. Brno. Stavební, 
podlahářské, topenářské, elektro práce bude zajišťovat 
obec. Vybavení nábytkem a dekoracemi bude zajišťo-
vat Raan atelier s.r.o. Brno. Obec požádá JmK o dotaci 
na rekonstrukci knihovny z programu rozvoje venkova.

20. Žádost TJ Sokol Otnice – výpůjčka sálu Dělnické-
ho domu:

 Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice 
o výpůjčku sálu Dělnického domu na den 15. 2. 2020, 
za účelem uspořádání Ostatkové zábavy.   

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s  výpůjčkou sálu na  Dělnic-

kém domě pro TJ Sokol Otnice, na den 15. 2. 2020.                    
21. Žádost SDH Otnice – výpůjčka sálu Dělnického 

domu:
 Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Otnice o vý-

půjčku sálu Dělnického domu na dny 19. - 20. 2. 2020, 
za účelem uspořádání přednášky a ukázky první po-
moci pro členy SDH okolních obcí a pro veřejnost. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s  výpůjčkou sálu na  Děl-

nickém domě pro SDH, na  dny 19.- 20. 2. 2020, 
za účelem pořádání přednášky a ukázky první po-
moci pro členy SDH a veřejnost.                          

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Žádost o  dotaci na  Extenzivní obecní sad byla od-

mítnuta. Firma PMCS s.r.o. Břeclav připraví žádost 
o dotaci do další výzvy OPŽP bez požadavku na ví-
cenáklady.

- DSO Region Cezava – bude žádat o dotaci na mobili-
ář do obcí svazku (lavičky, odpadkové koše). 

- DSO Region Cezavapodá jako spolupořadatel žádost 
o dotaci na podporu akce Charity Day v Těšanech 
dne 23. 5. 2020. 

-  Starosta seznámil zastupitele s výsledkem schůzky 
s  panem Jiřím Frycem, Měnín – TKR – přechod 
na DVBT2 finančně zajistí obec. Od 14. 2. bude vy-
pnuto analogové vysílání. 

 -  Dne 2. 3. 2020 se uskuteční v  rámci získání titulu 
Fairtradeová obec přednáška a diskuze o Fairtrade. 

Dopoledne pro žáky ZŠ, odpoledne pro veřejnost 
v Pohostinství u Marků (16.30) a večer na zasedání 
ZO se zastupiteli (19.00).  

-  Zastupitelé diskutovali o námětu na řešení výjez-
du z Parkoviště na bývalém koupališti pomocí re-
cyklátu. 

2. 3. 2020
4.  Prezentace Fairtrade v obci: 
 Na zasedání zastupitelstva se dostavil zástupce spo-

lečnosti Fair Trade ČR pan Ing. Stanislav Komínek, 
který informoval zastupitele o  způsobu vnímání 
obchodu Fairtrade a  podpoře dodržování lidských 
a  pracovních práv i  ochranu životního prostředí. 
V dopoledních hodinách se zástupce FairTrade zú-
častnil přednášky pro žáky Základní školy. V odpo-
ledních hodinách se uskutečnila přednáška pro ve-
řejnost. Obec se připojila k Deklaraci o podpoře Fair 
Trade. 

5.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 11) Zápisu č. 02/2020 – 8 000 000 Kč převedeno 

z Komerční banky na Unicredit bank. 
 Na účtu KB je ke dni 2. 3. 2020 – 7 140 785 Kč. 
 Na  účtu Unicredit bank je ke  dni 2. 3. 2020 – 

28 094 547 Kč. 
6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)  MND a.s. Hodonín – Závazné stanovisko odboru 

ŽP, kterým nesouhlasí s umístěním stavby „Zapojení 
sondy Otnice 101 -linie“. V dodané PD není řešena 
náhradní výsadba zeleně. Při realizaci by bylo nutno 
vykácet 605 m2 větrolamu. 

b)  Pavel Svoboda, Otnice – územní souhlas k záměru 
stavby „Zahradní domek“ na pozemku parc.č. 1194/2 
v k.ú. Otnice. 

c)  Pavel Svoboda, Otnice – územní souhlas k  zámě-
ru stavby „Pergola (zastřešení)“ na pozemku parc.č. 
1194/2 v k.ú. Otnice. 

d) VAK Vyškov, a.s. – Rozhodnutí o  povolení nakládá-
ní s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod 
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do vod povrchových z odlehčení ČOV do Otnického 
potoka. 

e) Beton Brož s.r.o Otnice, Římskokatolická farnost 
Otnice – Územní rozhodnutí o dělení nebo scelo-
vání pozemků parc.č. 3294, 3301/1, 3302/1, 3305/1, 
3306/1, 3309/1, 3310/1, 3311/1, 3312/1, 3313/1, 
3314/1, 3315/1, 3316/1, 3317 v k.ú. Otnice. 

f) Obec Otnice v  zastoupení Odehnal projekt s.r.o. 
Blansko – oznámení o  zahájení územního řízení 
ke  stavebnímu záměru „Komunikace Pod Vodár-
nou“ – SO 401 Rozvody VO, SO 402 Sdělovací roz-
vody, na pozemcích parc. č. 876, 879, 891, 1000/1, 
1000/2 v k.ú. Otnice. 

7. Materiály z Krajského úřadu JmK: 
a) Oznámení na možnost vyhlášení konkurzu na pra-

covní místo ředitele Základní školy, dle § 166, 
zákona č. 472/2011 Sb., kterým se změnil zákon 
č. 561/2004 Sb. Na základě úprav školského zá-
kona je období výkonu práce na pracovním mís-
tě ředitele školy nebo školského zařízení 6 let. 
Šestileté období ředitelů končí dnem 31. 7. 2020. 

b) Oznámení o  zahájení společného řízení k  žádos-
ti o  povolení výjimky ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů pro 
paní Radku Stejskalovou a Ing. Pavla Stejskala, Po-
nětovice 5, 664 51 Šlapanice. Výjimka je požadová-
na za  účelem plošné povrchové aplikace příprav-
ku Stutox II z  důvodu prevence závažných škod 
na  úrodě z  důvodu kalamitního výskytu hraboše 
polního na pozemcích, na kterých žadatelé hospo-
daří. 

8.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice: 
 V  souladu s  § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o  předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., týkající se 
ředitelů škol a  školských zařízení se zastupitelé 
zabývali, zda má obec vyhlásit konkurs na  ře-
ditele Základní školy a  Mateřské školy Otnice, 
p. o. Bylo konstatováno, že není důvod konkurs 
vyhlašovat a  doporučilo starostovi prodloužit 
pracovní poměr s ředitelem školy Mgr. Hynkem 
Zavřelem na dobu určitou 6 let. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo doporučuje starostovi nevyhla-

šovat konkurs na ředitele Základní školy a Ma-

teřské školy Otnice, p.  o. a  prodloužit pracovní 
poměr stávajícímu řediteli na dobu určitou 6 let. 

9.  Faktury ke schválení 
 Respono, a.s. Vyškov - Fa. č. 20200178 ve  výši 

77 661,54 Kč – svoz, sběr a odstranění komunál-
ního odpadu za měsíc leden 2020. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle 

bodu č. 9, zápisu 
10. Inventarizační zpráva obce za rok 2019: 
 Zastupitelé se seznámili s předloženou „Inventari-

zační zprávou za rok 2019“. Při inventarizaci nebyly 
zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu 

za rok 2019. 
11. Sociální fond obce – rozpočet na rok 2020: 
 Zastupitelé projednali návrh tvorby a čerpání so-

ciálního fondu v roce 2020. 
 Tvorba SF: 185 678 Kč 
 Čerpání SF: 117 500 Kč 
 Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce od 11. 

2. do 2. 3. 2020. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje návrh tvorby a čerpání so-

ciálního fondu v roce 2020. 
12. Střednědobý výhled rozpočtu obce na  roky 

2021-2023: 
Zastupitelstvo projednalo návrh Střednědobého 

výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023. Ná-
vrh byl zveřejněn na úřední desce obce od 11. 2. 
do 2. 3. 2020. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 

obce na roky 2021-2023. 
13. Rozpočet obce na rok 2020: 
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2020. 

Rozpočet byl zveřejněn od 11. 2. do 2. 3. 2020. Ke zveřej-
něnému rozpočtu nebyly vzneseny připomínky. 
Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

 Celkové příjmy: 30 749 700 Kč 
 Celkové výdaje:  27 165 400 Kč 
 Financování:  + 3 584 300 Kč 
 Stav účtů k 1. 1. 2020 – 33 708 324,04 Kč 
 Předpokládaný stav účtů k  31. 12. 2020 – 

37 292 624,04 Kč 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 
14. Plán akcí na rok 2020: 
 Starosta předložil návrh plánu akcí na  rok 2020. 

K návrhu plánu akcí se vedla diskuze. 
 Předpokládaný objem výdajů na akce v r. 2020 činí 

12 700 000 Kč. 
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje navržený plán akcí obce 

na rok 2020. 
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15. Žádost o  povolení k  vybudování parkovacího 
místa – Michaela Slavíčková: 

 Zastupitelé projednali žádost paní Michaely Slavíč-
kové, Na Konci 381, Otnice o vybudování parkova-
cího místa před domem v ul. Na Konci 381 na po-
zemku parc.č. 223, 225 v k.ú. Otnice. Uvedený záměr 
vybudování parkoviště je na  pozemku vlastníka. 
Pouze malá část (cca 2 m²) je na pozemku obce. 

Usnesení:  
 Obec jako vlastník části pozemku nemá námitek 

k záměru výstavby parkovacího stání před domem 
v ul. Na Konci 381, parc.č. 223, 225 v k.ú. Otnice. 

16. Žádost o povolení výsadby živého plotu na obec-
ním pozemku parc.č. 994/126: 

 Zastupitelé projednali žádost Ing. Adama Bocima, 

Pod Vodárnou 585, Otnice o povolení k výsadbě 
živého plotu na obecním pozemku parc.č. 994/126, 
který sousedí s pozemkem žadatele a vlastníka po-
zemku parc.č. 994/50 v k.ú. Otnice. Žadatel bude 
o výsadbu pečovat sám. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce souhlasí s  výsadbou živého 

plotu na obecním pozemku parc.č. 994/126 v k.ú. 
Otnice. Výsadba nesmí zasahovat do  místní ko-
munikace. 

17. Kupní smlouva parc.č. 3317/4 v  k.ú. Otnice – 
Římskokatolická farnost Otnice: 

 Zastupitelé se zabývali návrhem kupní smlouvy 
s Římskokatolickou farností Otnice na koupi po-
zemku parc.č. 3317/4 v k.ú. Otnice, o výměře 92 
m2, za cenu 35,- Kč/m², která vznikla oddělením 
pozemku parc.č. 3317 geometrickým plánem č. 
849-2609/2019. 

 Pozemek je odkupován za  účelem výstavby cyk-
lostezky. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 3317/4 v k.ú. Otnice, o výměře 92 m2, za cenu 
35,- Kč/m2, od Římskokatolické farnosti Otnice. 

18. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě s RCH archi-
tects s.r.o.: 

 Zastupitelé projednávali návrh Dodatku č. 1 k Plá-
novací smlouvě s  RCH architects s.r.o. Žid-

lochovice z  důvodu odmítnutí VaK, a.s. Vyš-
kov převzít navrhovanou dešťovou kanalizaci 
do  vlastnictví a  správcovství. Dle návrhu Do-
datku č. 1 bude celý objekt dešťové kanalizace 
včetně výústního objektu předán do vlastnictví 
a správy obce Otnice. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Dodatku č. 1 

k Plánovací smlouvě s RCH architects, s.r.o. Židlo-
chovice a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 

19. Porovnání nabídek na  nová vrata na  hasičské 
zbrojnici: 

 Starosta předložil zastupitelům porovnání při-
jatých cenových nabídek (3ks) firem na  výrobu 
a  montáž vstupních vrat do  hasičské zbrojnice. 
K  tomuto bodu se vedla diskuze. Zastupitelé do-
poručili oslovit firmu Lomax & Co, s.r.o. Bořetice, 
i  když nabídnutá cena nebyla nejnižší, z  důvodu 
znalosti a  kvality výrobku a  doporučení od  jiných 
zadavatelů již realizovaných zakázek. Také z důvodu 
rychlosti a kvality servisu a záruky spolehlivosti. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit firmu Lo-

max& Co, s.r.o. Bořetice na  výrobu a  montáž 
vstupních vrat do  hasičské zbrojnice za  cenu 
160 385 Kč bez DPH. 

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
-  Byla podána žádost o  dotaci z  Jihomoravského 

kraje na  vybavení zásahové jednotky SDH Otni-
ce. Předpokládané celkové náklady 238 186,- Kč. 
Z toho 70% dotace. 

-  Byla podána žádost o  dotaci z  Jihomoravského 
kraje na  rekonstrukci knihovny ve  výši 50  000,- 
Kč. 

-  Poděkování TJ Sokol Otnice za uspořádání Ostat-
kové zábavy dne 15. 2. 2020. 

-  Poděkování SDH Otnice za  přednášku a  ukázku 
První pomoci pro členy SDH a veřejnost ve dnech 
19. - 20. 2. 2020 

-  Poděkování otnickým maminkám za  uspořádání 
Dětského karnevalu dne 29. 2. 2020. 

-  Na zdravotním středisku jsou od strany hřbitova 
připraveny 3 výklenky pro umístění soch. Bude 
osloven pan řezbář Jindřich Kučera o zaslání na-
bídky na výrobu a montáž. 

-  SDH Otnice bude dne 28. 3. 2020 organizovat sběr 
železa po obci. 

-  Předsedkyně Výboru pro mládež, tělovýchovu 
a rodinu informovala zastupitele o připravovaném 
filmovém představení dne 8. 3. 2020, které bude 
spojeno s oslavou MDŽ. Přítomné ženy budou ob-
darovány kytičkou a fairtradeovým čajem. 

-  Zastupitelé diskutovali o možnosti nákupu široko-
pásmových mikrofonů. 

-  Bude dopracována projektová dokumentace 
na veřejné osvětlení ke stavebnímu povolení akce: 
„Veřejný prostor v ulici Květná“. 
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Vážení a milí spoluobčané, 
chtěl bych vás v tomto prvním čísle Otnic-

kého zpravodaje v letošním roce povzbudit 
a popřát mnoho sil a zdraví. Děkuji všem, 
kteří přispíváte svými příspěvky do našeho 
Zpravodaje, ale především mé velké díky pa-
tří redakci a těm, kteří připravují to, co právě 
držíte ve svých rukou. Velmi si cením jejich 
práce, elánu a obětování svého volného času 
pro nás všechny ostatní občany. 

Letošní zimní období 
již skončilo, i když děti si 
u  nás v  obci sněhu moc 
neužily, ale zato nám byla 
dána blahodárná vláha, 
která nám i  naší přírodě 
tolik schází. Nadchází jar-
ní měsíce, které jsou pro 
mě ty nejkrásnější měsíce 
v roce. Proto, že se příro-

da probouzí k novému životu, ale také proto, že v tomto 
období můžeme prožívat nejdůležitější křesťanské svát-
ky – Velikonoce. Přál bych si, abychom si všichni navzá-
jem našli cestu k sobě a žili ve společenství, kdy můžeme 
s radostí podat pomocnou ruku těm, kteří nás potřebují. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2. března 
schválilo rozpočet obce a plán akcí na tento rok. Navr-
hované příjmy v  rozpočtu činí 30  749  700 Kč a  výda-
je 27 165 400 Kč. Máme tedy naději, že se nám podaří 
uskutečnit všechny naplánované akce a záměry schvá-
lené zastupitelstvem, aby naše obec byla ještě krásnější. 
Mrzí mne, že se nám v loňském roce nepodařilo zažá-
dat o  dotaci na  cyklostezku. Projektová dokumentace 
uvízla na stavebním úřadě a též Státní fond dopravní in-
frastruktury měl požadavky k dopracování společného 
projektu s městem Újezd u Brna. Dnes již máme vydané 
stavební povolení pro výstavbu cyklostezky až na rozces-
tí u Gandie a sousedé z Újezdu u Brna se také pomalu 
projektově připravují, aby mohli v budoucnu pokračovat 
s napojením na naši cyklostezku. Nepodařilo se nám též 
získat dotaci na výsadbu Extenzivního obecního sadu. 
Pokusíme se tedy v další výzvě znovu požádat o dotaci. 
Co mě velice těší je fakt, že bychom v září letošního 
roku měli po výběru dodavatele začít s výsadbou bi-
okoridoru a zalesněním Poltně. Dotace z Operačního 
programu životního prostředí ve výši skoro 19,5 mi-
lionů korun je schválena, a  tak můžeme v září s  ra-
dostí začít s  výsadbou. Zastupitelstvo též schválilo 
výstavbu výtahu na  obecním úřadě. Chtěli bychom 
tímto zařízením pomoci všem starším a handicapova-
ným občanům k přístupu do obřadní síně i kanceláří 
v 1. patře. Zastupitelé též projednali a schválili záměr 
rekonstrukce obecní knihovny, která by se měla změ-
nit v moderní a příjemné místo společenského a ko-
munitního setkávání všech generací. Byla již podaná 

STAROSTOVY STAROSTI

Děkuji všem za vytvoření a vyvěšení státní vlajky jako projev 
poděkování, lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, policis-
tům, prodavačkám, řidičům a dobrovolníkům.

žádost o stavební povolení k úpravě prostoru v ulici 
Květná, kde by mělo být zbudováno nové záchytné 
parkoviště, ale také prostor pro dětské a  workouto-
vé hřiště. Investičních záměrů a akcí v letošním roce 
máme naplánovaných a schválených skoro tři desítky. 
Budu velmi rád, když v případě vašeho zájmu přijdete 
na radnici a můžeme společně o jednotlivých zámě-
rech diskutovat. 

Co mne mrzí nejvíce, že se nám s paní zubařkou 
Kučerovou nepodařilo sehnat nástupce a paní doktor-
ka byla nucena ordinaci i s vybavením vyklidit. Zastupi-
telstvo obce má však záměr ponechat ordinaci pro od-
borného lékaře, který by byl v dostupnosti našim starším 
občanům. Nyní ještě nevíme, koho se nám podaří oslo-
vit a jestli bude vůbec zájem ze strany specialistů zařídit 
si v Otnicích praxi. Doufám, že ano. 

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál 
klidné, radostné a požehnané prožití svátků velikonoč-
ních, mnoho zdraví a požehnání pro vás a vaše blízké. 
5. března 2020 Pavel Mezuláník
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V obci Otnice bylo za rok 2019 evidováno ze strany 
OOP Slavkov u Brna celkem 25 skutků, z toho tři pře-
činy a 22 přestupků. Ke snížení tohoto stavu je nadále 
třeba upozorňovat občany, aby si více všímali svého 
okolí, například cizích osob a vozidel, které se jim jeví 
jako podezřelé. Dále, aby si lépe chránili svůj maje-
tek, uzamykali svá vozidla a řádně si zajistili své domy 
i stavby domů. 

Je třeba stále preventivně upozorňovat seniory, aby 
si dávali pozor na osoby vydávající se za pracovníky 
pojišťoven či energetických společností, které po vpuš-
tění do domů lstivým jednáním zjistí místo úschovy 
finančních úspor a cenných věcí občanů a poté je o ně 
v nestřeženém okamžiku připraví. Stejně tak je třeba 
upozorňovat občany na  podvodné jednání páchané 
prostřednictvím internetu, například zasíláním klam-
ných emailů s odkazem na to, aby poškozený otevřel 
přílohu, která obsahuje škodlivý kód (virus), inzero-

váním zboží na  stránkách fiktivních internetových 
obchodů, anebo prostřednictvím klamavých zpráv 
na sociálních sítích, kde se pachatel vydává za poško-
zenému známou osobu a vyžaduje zaslání drobné fi-
nanční hotovosti a následně se prostřednictvím další 
komunikace dostane k  přístupovým heslům elektro-
nického bankovnictví k  bankovnímu účtu, odkud 
zpravidla vyvede veškerou finanční hotovost, která se 
na tomto účtu nachází. 

V obci nedochází k narušování veřejného pořádku, 
ani v  době, kdy jsou zde pořádány různé společenské, 
kulturní akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci 
zdržovaly závadové osoby (pachatelé závažné trestné 
činnosti, recidivisté, extremisté apod.). K  dopravnímu 
značení nejsou ze strany policie žádné připomínky a stav 
komunikací je v obci na dobré úrovni. 

Slavkov u Brna, 15. února 2020 
npor. Ing. Bc. Jindřich Fiala

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2019

Vyhlášení akce: 

Sběr starých 
mobilních telefonů

Celkem se v okolních 
obcích DSO Region Cezava 
vybralo 668 mobilních tele-
fonů a částka 17 500 Kč byla 
předána společnosti Společ-
nou cestou s námi z.s.

V Otnicích se vybralo 107 
mobilních telefonů a tak se 
společně s Újezdem u Brna 
umístily na pomyslné první 
příčce. 

Za obec Otnice byli z vlo-
žených lístků vylosováni dva 
výherci:
Šimon Štěpánek 
a Vojtěška Polášková. 
Hlavní cenu – mobilní 
telefon – získal František 
Filipi z Těšan.

Ochranné roušky si můžete vyzvednout 
po předchozí telefonické domluvě (544 240 018)
na obecním úřadě
Roušky ušili místní dobRovolníci
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Společenská kronika
Václav Matula 
Iva Konvicová 
Emília Piešťanská 
Patrik Junk 
Adam Hudeček 
Nikola Vyvadilová 
Eliška Haragová 

Sebastian Malík 
David Slavíček 
Petr Horák 
Tereza Burešová 
Zoé Bernadett Fucseková 
Sofie Štepková 
Bruno Repík 

Martin Mojžiš 
Tobiáš Kulhánek 
Anežka Svobodová 
Denisa Dobešová 
Kryštof Mádl 
Štěpán Kupka 
Jakub Kolenčík

 1. února  Martin Junk a Petra Navrátilová 
25. května  David Bártík a Barbora Fialová 
 1. června  Aleš Struhař a Eva Pavlínková 
 8. června  Jan Palíšek a Ludmila Mrenicová 
21. června  Milan Boček a Pavla Sváková 
17. srpna  Miroslav Čech a Zdeňka Křivánková 
 9. září  Michal Dítě a Kateřina Matiko 
14. září  Drahoslav Wolf a Miroslava Koudelková

Novomanželé Bártíkovi

Novomanželé Bočkovi

Jan Bubla, 80 let

Marie Komárková, 80 let

OBČÁNCI NAROZENí V ROCE 2019

SňATKy V ROCE 2019 JUBILANTI V ROCE 2019 

Anna Králová, 80 let
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V ROCE 2019 NÁS OPUSTILI

Stanislav Zalaba  88 let
Josef Šimandl  90 let
Božena Konečná  92 let
Božena Rafajová  87 let
Miloš Zalaba  64 let
Olga Hložková  82 let
Luboš Horák  65 let
Zdeněk Auda  89 let
Jaroslav Leukert  79 let
Vítězslav Vymazal  75 let
Matilda Smolková  81 let
Marie Martincová  82 let
Josef Vymazal  78 let
Anna Žůrková  76 let

Helena Buchtová, 80 let

Helena Luskačová, 80 let

Bubla Jan  80 let
Komárková Marie  80 let
Králová Anna  80 let
Kundera Josef  80 let
Buchtová Helena  80 let
Luskačová Helena  80 let
Neumanová Ludmila  81 let
Špaček Zdeněk  81 let
Pittová Vlasta  81 let
Bočková Antonie  81 let
Dřínovský Vladimír  82 let
Procházka Zdeněk  82 let
Luskač František  82 let
Menoušek Stanislav  82 let
Hoffmannová Ludmila  83 let
Haška Bohumil  83 let
Matyášová Ludmila  83 let
Pavlovec Josef  83 let
Menšíková Jindřiška  84 let
Václavková Vlasta  84 let
Buchta František  84 let
Mazalová Františka  84 let
Vašíková Ludmila  85 let
Krausová Marta  85 let
Kovářová Františka  85 let
Novák Josef  85 let
Neuman Josef  85 let
Kosíková Věra  86 let
Svobodová Zdenka  86 let
Svobodová Ludmila  86 let
Kunderová Věra  86 let
Mezuláník Josef  86 let
Matoušková Marie  87 let
Matyáš Jiří  87 let
Žišková Božena  87 let
Hutáková Růžena  88 let
Marková Anna  88 let
Kaloudová Ludmila  90 let
Svobodová Marie  90 let
Vojáčková Antonie  90 let
Mezuláníková Františka  94 let
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Je nám ctí, že můžeme na stránkách Ot-
nického zpravodaje popřát k významnému 
životnímu jubileu bývalému starostovi Pavlu 
Prokopovi, který byl v čele naší obce úcty-
hodných dvacet čtyři let.

Jak začít? Za dobu jeho starostování se toho tolik 
událo. Všichni jsme brali automaticky, že máme ši-
kovného starostu, kterého nám jinde záviděli. Mno-
hokrát jsme mohli slyšet: „No jo, vy tam máte starostu 
Prokopa, vy to máte dobrý. To se vám to hospodaří, or-
ganizuje, buduje s takovým starostou.“

Obdivovali jsme jeho jasnou vizi a jak trpělivě, ale 
důsledně dělal vše pro její realizaci. Byl by to hodně 
dlouhý výčet toho, co přinesl naší obci. Výsledky jeho 
dobré a poctivé práce jsou nepřehlédnutelné. Stačí se 
projít ulicemi a všude vidíme jeho stopu.  Spousta lidí, 
kteří přijedou do  Otnic, obdivuje náměstí, chcete-li 
náves. Takto na  jeho budování vzpomíná členka za-
stupitelstva: „Starosta měl již dávno svoji vizi. Začalo 
to vykoupením dvou domů, které narušovaly jeho pro-

Blahopřejeme a děkujeme
storovou představu o budoucí návsi. Nebylo lehké pro-
sadit jejich odkoupení, protože zastupitelům hned řekl, 
že budou k demolici, aby se prostor otevřel. V té době 
to bylo sci-fi a následovalo mnoho let jednání, čekání 
a  permanentního boje s  překážkami. Hotové dílo se 
brzy zažilo a ten kopec práce málokdo docenil.“  Však 
si vzpomeňme, jak to tam vypadalo dříve, jaké tam 
(ne)bylo parkoviště, jak jsme se brodili v blátě … 

Pavel Prokop naši obec vedl zodpovědně a také 
podporoval aktivity a  nápady jednotlivců či or-
ganizací. Přidejme vzpomínky naší zastupitelky: 
„Kdokoli s  čímkoli přišel, starosta vždycky návrh 
promyslel a  pokud se mu to líbilo, hledal cesty 
k realizaci. Dokázal zorganizovat nemožné. Uměl 
z  lidí vymáčknout to nejlepší, přesvědčit je, aby 
něco udělali a  mnohdy i  zadarmo. Byl diplomat 
v nejlepším slova smyslu. Dokázal stmelit zastupi-
tele, aby táhli všichni za jeden provaz. V některých 
jednáních dovedl být tvrdý, a to jsem si říkala, že 
je skvělé, že ,kope za Otnice,.“

Jeho přáním vždycky bylo, aby mezi lidmi byly 
dobré vztahy, protože věděl, že to je základ dobré-
ho života. Starosta se snažil o spokojenost občanů, 
nikdy si na obecním úřadu „nehráli“ na úřední ho-
diny. Přál si, aby všichni přicházeli na obecní úřad 
rádi a odcházeli z něj spokojeni. Občanům se věno-
val i mimo pracovní dobu. Za dobu svého starosto-
vání jsme slyšeli nespočet proslovů, které nás často 
chytily za  srdce. Dodnes s  dojetím vzpomínáme 
na jeho laskavá a zároveň optimistická přání na vá-
nočních koncertech. Také proto jsme ty koncerty 
navštěvovali, abychom si v předvánočním čase od-
nesli starostovo pohlazení po duši.

Je vidět, že Pavlu Prokopovi na  naší obci i  na-
dále záleží. Jako předseda výboru pro rozvoj obce 
stále věnuje svůj čas a energii vzkvétání naší vesnice. 
Svoje zkušenosti a cenné rady předává dál svému ná-
stupci Pavlu Mezuláníkovi, pro kterého je jistě velká 
výzva pokračovat ve  stopách Pavla Prokopa. Mnozí 
z nás si uvědomují, že funkce starosty je těžká a ne-
vděčná. Málokdo přijde s pochvalou, ale se stížností 
na úřad chodí, volá, píše spousta lidí. Na druhé straně 
musí starosta vyhovět příkazům „shora“. Rovněž není 
jednoduché skloubit starostování a  soukromý život. 
Vším Pavel Prokop prošel se vztyčenou hlavou a  se 
ctí. Otnice měly štěstí na takovou „naplaveninu“.

Vážený a milý Pavle Prokope, přejeme Vám k Va-
šim kulatým narozeninám především pevné zdraví, 
štěstí, hodně elánu a  stále chlapecký úsměv na  tváři. 
V klidu a pohodě si užívejte čas se svojí rodinou, cesto-
vání s vnoučaty, zpívání s Blonďáky i běhání za míčem 
s lovčickými veterány. Děkujeme za vše, co jste pro nás 
i naše Otnice udělal, a těšíme se na setkání s Vámi na rad-
nici, v ulicích naší krásné obce či na nějaké otnické akci. 

Jitka Bublová za redakci OZ
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Poslední aristokratka pobavila nejen ženy 
Určitě si vzpomenete na úspěšné oslavy Mezinárodního dne žen pod taktovkou našich zahrádkářů. Mód-

ní přehlídky a  vystoupení hudební kapely Roxette / ABBA Revival a  travesti skupiny Divoké kočky z  Os-
travy, která nás navštívila dokonce opakovaně. 
Po několikaleté pauze jsme MDŽ oslavili opět. 
8. březen totiž připadl na neděli, a tak se orga-
nizace oslavy přímo nabízela. Tentokrát v kino-
kavárně při promítání české komedie Poslední 
aristokratka. Ženy byly při vstupu obdarovány 
květinou a sáčkem ibiškového čaje s logem Fair 
Trade. Sváteční podvečer u filmu si nejen pří-
tomné ženy zpříjemnily kávou, vínem, anebo 
míchanými nápoji. 

Jestli vám čaj chutnal, můžete si další koupit 
v místním květinářství u Ludmily Panáčkové. 

Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu

 KNIHOVNA 
 ŽIJE

Mezi novinkami je k zapůjčení kniha Nabarvené 
ptáče Jerzyho Kosinského. Podle této knižní před-
lohy natočil Václav Marhoul stejnojmenný film, 
který získal osm Českých lvů a řadu dalších oceně-
ní na různých světových festivalech.

Nejen tato novinka čeká na čtenáře v  knihovně, 
která je otevřena každé pondělí od 11 do 17 hodin 
a ve středu od 9:30 do 15:30 hodin. 

Na vaši návštěvu se těší Zuzana Sloupová
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K objas-
nění nadpisu 
se vrátíme 
o několik týd-
nů nazpět. 
V našich kos-
telích bývají 
pokladničky 
u betléma. 
Laskaví ro-
diče umožní 
svým dětem 
vhodit andě-
líčkovi nebo 
černouškovi 
minci a ten 

na poděkování zakýve hlavou. Tak je to vlast-
ně od našeho dětství. Každý rok je to nějaký 
obnos a dáváme jej na dobrý účel, např. pro 
Hospic do Rajhradu, pro malomocné.

 

Letos jsme ze dvou takových pokladniček darovali 
částku 4 496 Kč pro Nový Domov Betlém v Kloboukách 
u Brna. Je to zařízení pro osoby s těžkým tělesným po-
stižením. A ze třetí pokladničky byl poslán dar 2 255 Kč 
pro charitativní organizaci Mary´s Meals, která se zabývá 
projekty školního stravování v nejchudších zemích světa. 
A na upoutávce pro tuto pomoc byla usměvavá mladá 
dívka (dokonce z  Jižní Moravy). Ona je autorkou věty 
z nadpisu. Jak jsem ještě mohl zjistit, tak sama i přes své 
těžké zdravotní omezení má chuť pomáhat dětem v ji-
ných částech světa. Je nevidomá, žije s vážnou nemocí. 
Poslední dva roky se věnuje výrobě korálků a andílků. 
Své výrobky nabízí svým známým a kamarádům. A kaž-
dému, kdo projeví zájem, ráda něco vyrobí. Rozhodla 
se, že každý měsíc přispěje nějakou částkou zmíněné or-
ganizaci. Nedalo mi to, směr i našeho daru byl zřejmý, 
a ještě rád se s vámi o to dělím. Můžeme být vděční, že 
v těchto jarních, někdy nevlídných týdnech, které nám 
i z různých míst nepřinášejí povzbudivé zprávy, spíše na-
opak, zahlédneme milé obdarování pro srdce i duši. 

P. Pavel Buchta

Mně se líbí, že mohu pomáhat

Mužský a ženský sbor z Lanžhota zazpíval v kostele

Některé zážitky se nedají slovně po-
psat, jsou nepřenositelné a tento koncert 
byl jedním z nich. Mužský i ženský sbor  
z Lanžhota  posluchače potěšily svým 
zpěvem, který rozezněl stěny naše-
ho kostela. Říkají o sobě, že si přejí, 

aby jejich písničky byly jako sluneční 
paprsek, který dovede zahřát a svým 
jasem prosvětlí tmu a zažene smutky 
a chmury, kterých je v každodenním 
všedním životě mezi lidmi stále dost. I 
tentokrát se jim to podařilo. 

Na závěr posluchači ocenili nád-
herný umělecký zážitek dlouhým 
potleskem. Oběma sborům patří 
poděkování za zpříjemnění zimního 
nedělního odpoledne krásnými pís-
ničkami.  (red)

Římskokatolická farnost Otnice uspořádala v neděli 19. ledna odpoledne v kostele sv. Aloise 
koncert mužského a ženského sboru z Lanžhota. 
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Ano, to je úvodní věta, kterou má skupina 
GOOD WORK (můžeme přeložit jako DOBRÉ 
DÍLO) na svých webových stránkách. A o tom, 
že i když jsme každý jiný, tak můžeme spo-
lečně vytvořit dobré dílo, jsme se přesvědčili 
v neděli 23. února odpoledne na koncertu 
skupiny GOOD WORK v místním kostele. 

Tato velká pop gospelová skupina svojí hudbou a 
zpěvem rozezněla stěny kostela sv. Aloise. Je to skupi-
na sympatických mladých lidí z celé Moravy a Slezska, 
která se snaží přenášet křesťanskou hudbu do civilní-
ho světa.  Hned při příchodu do kostela jsme zjistili, 
že to nebude ledajaký koncert. Byli jsme překvapeni 
osvětlením, ozvučením i pódiem před oltářem. A co 
teprve, když zazněly tóny první skladby.  

Jsme zvyklí navštěvovat kostel ke ztišení, pro mno-
hé z  nás je to místo tichých modliteb, ale tentokrát 

kostel doslova ožil hudbou. Zajímavé texty i chytlavé 
melodie vykouzlily úsměv na tvářích všech přícho-
zích. Někteří z nás postupně překonávali svoji nechuť 
k potlesku během písní, mávání či zpěvu, ke kterému 
nás vybízel kapelník Jiří Jakubík. Ale s jinými to doslo-
va šilo od začátku až do konce. Někdo z posluchačů si 
možná vzpomněl, že už u nás v Otnicích skupina, ještě 
pod názvem Paprsky, vystupovala. 

Koncert byl pro nás nejen strhujícím hudebním 
zážitkem, ale také pastvou pro oči. Zpěváci i muzikan-
ti byli plní energie, elánu, úsměvů a vyzařovala z nich 
radost, kterou přenesli i na posluchače.  Přesvědčili 
jsme se, že duchovní písně mohou mít mnoho podob 
a mohou spojovat všechny generace. 

Děkujeme Obecnímu úřadu Otnice i Římskokato-
lické farnosti Otnice za zorganizování úžasného kon-
certu.

 Jitka Bublová 

Každý jsme jiný – společně jsme GOOD WORK
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Divadelní soubor Ochotnice Otnice pro-
gramově navazuje na tradici ochotnického 
divadla v Otnicích. Zvláště představením Ma-
ryša bratří Mrštíků se podařilo tuto kontinuitu 
prohloubit a mohli jsme být svědky jedinečné 
události - „prolínání generací“. V roce 1956 
byla zatím poslední „otnickou“ Maryšou 
Zdena Popeláková-Kosíková, která tentokrát 
ztvárnila Maryšinu babičku. 

Jak vzpomínáte na své začátky u divadla v Otni-
cích? 

Můj první dotek a  sblížení se s  divadlem byl 
takový neskutečný. To bylo ještě za  protektorátu, 
když otnický divadelní spolek hrál hru Naši furian-
ti. Do hry jim tenkrát scházelo jedno dítě pro krej-
čího. Tenkrát v  tom měla prsty moje sestra, která 
mě vzala na  zkoušku a  chtěla, abych já ten počet 
dětí doplnila. Já jsem nechtěla, já jsem se bála, ne-
věděla jsem, co mám dělat, nikdy jsem to ani nevi-
děla, byla jsem malá, ještě jsem ani do školy necho-
dila. Ale sestra mi slíbila, že když tam půjdu, tak mi 
koupí sodovku. Tak já za  sodovku, která bývávala 
tak strašně dobrá, to se dnes nedá srovnat s ničím, 
tak za sodovku jsem se uvolila, že budu hrát. Už ale 
nebyly žádné další zkoušky, to byla poslední, a tak 
mi jenom řekli, abych se zařadila mezi ostatní děti 

Maryša – to je jako rodinné stříbro
a spolu s nimi křičela: „My máme hlad, my máme 
hlad.“ Neměla jsem trému, jenom jsem nevěděla, 
jak se mám chovat. Tak jsem na jevišti přivřela oči 
a  škvírkami mezi prsty jsem se dívala, co dělají 
ostatní. A  křičela, že mám taky hlad. Tehdy jsem 
netušila, že to bude mojí doživotní radostí – skuteč-
ně doživotní radostí. 

Potom ve  škole v  Otnicích učitelé byli kupodivu 
zaměřeni na kulturu – ať už to byly vánoční besídky, 
dny matek – tak vždycky venku na hřišťátku, kde je 
dnes obchodní dům, se tančilo, „besedovalo“, konaly 
se průvody i s muzikanty, na vánoce básničky, scén-
ky – každá třída měla něco za úkol a musela se toho 
zhostit a nacvičit. No zkrátka, pořád se něco nacvičo-
valo. Každým rokem něco nového. A já jsem zjistila, 
že to mám hrozně ráda a že mě to těší. Dokonce jsme 
jednou hráli divadlo o nějaké princezně. 

Když jsem pak vyšla ze školy, tak se v  Otnicích 
hrála Lucerna Aloise Jiráska. Kněžnu hrála Lída Ka-
loudová. Já jsem tehdy pořád někde zpívala, milovala 
jsem zpěv, tak mne požádali, abych při jedné scéně 
zpívala schovaná v portále. Byla to scéna v lese, plno 
víl a lesních žínek, už si přesně nepamatuji, ale zpíva-
la jsem něco jako „na mezi na stráni, u ohně pastev-
ců…“ a dál už nevím. 

Ale pak už, když se nacvičovalo další divadlo – 
a  to byl Jánošík – tak to jsem poprvé dostala roli. 
Anička, říkalo se jí Anynka, Hrdličková hrála Já-
nošíkovu milou a já jsem hrála její kamarádku. To 
jsem tedy poprvé hrála, jako „polo dospělá“. Hra 
měla pět jednání. Dnes se postaví jedna scéna a vy-
drží přes celé divadlo, ale tenkrát se na každé jed-
nání měnily kulisy a  všechno kolem – no zkrátka 
– bylo půl jedné v noci a ono se pořád hrálo. 

To byl můj svět. Mně se v životě určité věci ne-
podařily, mrzelo mě, že mi nevyšly určité životní 
představy a  cíle a  já jsem se tím divadlem držela 
nad vodou. Já jsem vlastně prožívala, nebo sžívala 
jsem se s  těmi postavami, takže jsem na  celý svět 
zapomněla. Vždycky jsem byla právě tím, co jsem 
měla hrát, kým jsem měla být, v té které hře. Byla 
to pro mě taková životní kotva. Takže já jsem pak 
ten svůj život měla šťastný, díky těmto věcem a díky 
tomu, že mi důvěřovali a vzali mne do divadelního 
spolku. 

Které osobnosti z otnických divadelníků vzpo-
menete? 

Pan Hrdlička Josef z Chaloupek. Maryšu ale re-
žíroval pan Hedvábný, ten bydlel na  Pančavě. Pak 
ještě režíroval Noc na  Karlštejně. Učitel Kamillo 
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Šíra režíroval takovou modernější hru Svátek pana 
ředitele. 

A jak to bylo s tou Maryšou? 

Á s  Maryšou. No to jsem byla překvapená, že 
jsem dostala takovou roli. Protože to je takové stří-
bro, to je jako rodinné stříbro tady pro nás, pro ten-

to kraj. Ale já jsem vyrůstala na  dědině, v  rodině 
sedláka, takže pro mne to bylo takový – normál-
ní. Jenom jsem měla takovou tendenci, jak jsem se 
do  role vžívala, že jsem se musela už krotit. Když 
jsme to zahráli, tak jsem to do sebe tak vsákla, že 
jsem pomalu začala odmlouvat rodičům, jako ta 
Maryša. To jsem se musela krotit, protože otec byl 
přísný a u nás byl takový vojenský život, řád. Moc 
dovolit jsem si nemohla, ale viděla jsem, že mám 
k  tomu náběh, že jsem se musela hodně držet, 
abych neodpověděla nějak drze – jinak bych bévala 
hned nějakó dostala. 

Ta role, to bylo pro mne takové vyznamenání, 
v té době. Chtěla jsem, aby to bylo tak….po našem, 
po venkovským, po lidovým. A všeci to tak brali. To 
bylo takové složení toho souboru, že všichni šli a táhli 
za jeden provaz. To se nehrálo – to se prostě na tom 
jevišti žilo. Určitě ti to potvrdí i  tatínek (pozn. Josef 
Mezuláník), když zavzpomíná, že to se opravdu žilo, 
to se nehrálo. 

Já jsem později, už v Újezdě, hrála v Maryši také 
postavu Strouhalky. A tak jsem si během života pro-
šla od té Maryši až po tu babičku, kterous mně nabídl 
a to bude moje tečka. A doufám, že nebude špatná ta 
tečka. Jestli mně můžeš věřit – moc bych to chtěla. Ale 
všecko se může stát. 

Otázky pro paní Popelákovou připravil  
a rozhovor s ní vedl režisér otnických ochotníků  

Radek Mezuláník
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Divadelní představení Maryša 

V  červnu jsme se všichni ochotníci sešli v  Újezdě 
u Brna v restauraci U Paseků a napjatě jsme očekávali, 
co si na nás a vlastně i na vás náš režisér Radek Mezu-
láník vymyslí. Už jsme si v minulosti vyzkoušeli kome-
die i detektivku. Vždy se do nové hry vrháme s nadše-
ním a skrytým přáním, ať se divákům představení líbí. 
Proto jsme hned od prvopočátku byli hrou Maryša osl-
něni. Už jen proto, že se děj odehrává v prostředí nám 
blízkém, nedalekých Těšanech a také, že si s námi za-
hrála i Zdena Popeláková, která byla poslední otnickou 
Maryšou v roce 1956 a nyní hrála Maryšinu babičku. 

Scénáře jsme tentokrát dostali ještě před prázdni-
nami, tak jsme se mohli již v letních měsících na své 

role připravovat a v září se do našich pravidelných 
zkoušek vrhnout již naplno. 

Novinkou pro vás diváky bylo snížené pódium, 
které navazovalo na  pódium hlavní. Naši šikovní 
kluci ochotníci se s  vervou pustili do  jeho stavby. 
Pódium má asi 12 m2. Výška je 40 až 100 cm. Kon-
strukce byla projektována tak, aby na  její výrobu 
stačily čtyři dřevotřískové desky. Středem pódia 
probíhají dva nosné trámky. Celá konstrukce vy-
užívá jevištní technologii závlaček, takže lze celé 
pódium rozebrat na jednotlivé díly a uložit. Povrch 
je potažen kobercem typu jekor. Tímto doplňkovým 
pódiem jsme diváky vtáhli více do děje a my jsme 
mohli zažívat při představeních větší radost z na-
pětí, či pobavení ve vašich očích. 

Další novinkou byla výpomoc zpěvaček z ženské-
ho pěveckého sboru KOS Otnice, které celé divadelní 
představení podbarvily tematickými písněmi. 

Jak čas plynul, naše snažení neslo ovoce a režisér 
s  námi byl čím dál více spokojen. Den D nastal 8. 
února a my jsme byli připraveni vystoupit před di-
váky. Podle reakcí mělo představení úspěch a to nás 
velmi potěšilo. Následující den jsme si představení 
v Otnicích zopakovali a 29. února v sousedním Újez-
dě u Brna jsme pro velký úspěch hráli hned dvakrát 
za  jedno odpoledne. Pokud jste Maryšu z nějakého 
důvodu propásli, máte ještě šanci ji zhlédnout, ať 
už na domácí půdě či někde jinde. Možná 1. května 
v Němčicích na Hané na soutěži Hanácký máj a 4. 
září přímo v Těšanech. 

Těší nás, že se vám naše představení líbí, to je pro 
nás tou největší odměnou. 

Petra Partyková
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Věděli jste, že každý z nás ročně sní průměr-
ně sedm kilogramů čokolády, čokoládového 
prášku a čokoládových cukrovinek a přitom 
většinou nevíme, kde a za jakých podmínek ka-
kaové boby vyrostly?

Je až neuvěřitelné, že podle statistik Mezinárodní 
organizace práce je ve světě nuceno pracovat 152 mi-
liónu dětí, 71 % z nich v zemědělství. Největší zastou-
pení má dětská práce v  Africe, kde se na  pěstování 
kávy a kakaa nebo těžbě drahých kovů podílí celkem 
72  miliónů  dětí. Jedním z  mála  způsobů  boje proti 
chudobě pěstitelů a dětské práci je certifikační systém 
Fairtrade. V naší obci bychom chtěli alespoň trochu 
přispět ke snížení těchto šokujících čísel, a tím se po-
dílet na zlepšení života lidí, pěstujících pro nás exotic-
ké plodiny. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu 
Fairtradová města. 

V pondělí 2. března jsme měli příležitost dozvědět 
se více informací o  podmínkách lidí, podílejících se 
na  pěstování kakaa a  o  projektu Fairtradová města. 
Naši obec poctil svojí návštěvou Stanislav Komínek 
z  organizace Fairtrade Česko a  Slovensko, který bě-
hem své dobrodružné dokumentační cesty v Pobřeží 
slonoviny, osobně navštívil pěstitele kakaa.

Nejdříve vedl dvě besedy pro žáky 8. a  9. roční-
ku v základní škole. Mladí studenti se zaujetím sledo-

vali interaktivní prezentaci, po  jejím skončení klad-
li všetečné otázky a  zajímali se zejména o  život dětí 
v Africe. 

Odpoledne proběhla v  sále Restaurace U  Mar-
ků přednáška pro veřejnost spojená s  promítáním. 
A  do  třetice prezentoval Stanislav Komínek projekt 
Fairtradová města na zasedání zastupitelstva obce. 

Během přednášek od něj zaznělo: „Je pro nás šoku-
jící, že ve 21. století stojí produkce kakaa na ničení ži-
votního prostředí a zneužívání pěstitelů. Lidé pěstující ka-
kao žijí v chudobě a jsou nuceni využívat dětskou práci.“

Součástí březnové návštěvy Stanislava Komínka 
v naší obci bylo kromě přednášek i provedení auditu, 
aby zjistil, zda naše obec splňuje podmínky pro uděle-
ní titulu Fairtradové město, v našem případě Fairtra-
dová obec. Na radnici se během dne setkal se staros-
tou obce Pavlem Mezuláníkem, který prohlásil: „Jsem 
šťastný, že v Otnicích podporujeme myšlenku odpověd-
nosti za lidi, kteří pěstují kávu, kakao a jiné plodiny, jež 
jsou pro nás skoro samozřejmostí. Zapojením do pro-
jektu Fairtradová města chceme podpořit spravedlivý 
obchod, důstojné podmínky pěstitelů, a zvýšit tak život-
ní úroveň jejich rodin.“

Rádi bychom poděkovali Milanu Markovi, kte-
rý nám vyšel vstříc a  umožnil uskutečnění besedy 
s promítáním o pěstování kakaa v sále restaurace, a to 
i přesto, že bylo pondělí, tudíž, zavírací den. Rovněž 
děkujeme Yvoně Kosíkové, která nám velmi ochotně 
otevřela prodejnu K + M Salvia rovněž v době, kdy je 
zavřeno, aby se Stanislav Komínek během auditu se-
známil s nabídku fairtradových produktů. 

Dále děkujeme Miroslavovi Fojtů za dokumento-
vání během přednášky pro veřejnost i na jednání za-
stupitelstva obce a za rychlé dodání fotografií z obou 
akcí. Poděkování zaslouží také Luboš Kleis, učitel zá-
kladní školy, který zajistil a perfektně připravil promí-
tací techniku v sále restaurace.  

 Jitka Bublová

I v Otnicích se zapojujeme do podpory pěstitelů ve světě



č t v r t l e t n í k  o b e c n í h o  ú ř a d u  v  o t n i c í c h
M

at
eř

sk
á 

a 
zá

kl
ad

ní
 š

ko
la

34

Sázení stromků 
Děti ze Základní ško-

ly Otnice během prvního 
a  druhého prosincového 
týdne zasadily v okolí školy 
nové stromečky, které dě-
tem daroval Obecní úřad 
Otnice. Chtěli bychom tím-
to radnici velmi poděko-
vat, že nám pomohli u dětí 
podpořit zájem o  přírodu. 
Stromky jsou různých dru-
hů, převažují dub, buk, javor, 
habr, bříza. Každá třída si vy-
sadila svůj stromek a školník 
Zdeněk Koša umístil kolíky 
a  pletivo kolem stromků na 
ochranu stromečků. Každá 
třída si mohla stromeček po-
jmenovat a  s  paní učitelkou 
či panem učitelem si hlavně 
naše nejmenší děti povídaly 
o přírodě, a jak o ni pečovat. 
 Hynek Zavřel

V předvánoční čas se sešli zájemci o deskové hry 
v  Základní škole Otnice, aby změřili své schopnos-
ti ve hře Člověče, nezlob se. Jsme rádi, že dokážeme 
děti trošku zvednout od počítačů a tabletů a podpořit 
v nich kamarádství a zájem o hru. Soutěž připravil Lu-
boš Kleis a žáci soutěžili ve dvou kategoriích, mladší 
a  starší žáci. Žáci 7., 8. a 9. tříd pomáhali u  jednot-
livých stolů jako rozhodčí a  nabízeli rodičům čaj či 
kávu. Těší nás i návštěva rodičů, kteří si před vánoční-
mi svátky našli čas na děti a přinesli různé drobnosti, 
sladkosti, či vánoční cukroví. Moc všem děkujeme. 

Soupeřily spolu vždy tříčlenné či čtyřčlenné skupi-
ny a každý soutěžící získal body podle toho, kam až se 
se svými figurkami dostal. Časový limit na jednu hru 

byl deset minut a na závěr ti nejlepší obdrželi bodové 
hodnocení. Na konci soutěže se body sečetly. V kate-
gorii mladších žáků byli nejúspěšnější Tomáš Vojta, 
Leopold Šebr a Mirek Pavlíček. V kategorii starších 
žáků Klára Novotná, Petr Muric a  Pavel Jochman. 
Děti obdržely různé ceny a hlavně si společně zasou-
těžily. Není přece důležité vyhrát, ale zahrát si s ka-
marády. 

Děkuji kolegyním Lence Vojáčkové a Kateřině Kor-
cové, které se aktivně zapojily do organizace soutěže.

Na další kolo soutěží s deskovými hrami se těší 
Hynek Zavřel a učitelé ZŠ Otnice

Člověče, nezlob se
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Maškarní bál ve školní družině 

V  pátek 14. února se ve  školní 
družině uskutečnil Maškarní bál. 
Děti si přinesly různé masky a paní 
vychovatelky jim pomohly tyto 
krásné masky dozdobit. Ve  škol-
ním sále to byla úžasná přehlídka 

nádherných masek, za které velmi 
děkujeme i  rodičům, kteří dětem 
s maskami pomohli. Nejsladší od-
měnou pro všechny byla odpoled-
ní návštěva cukrárny „U Žbánků“, 
kterou si všichni zasloužili. 

Myslím, že společná fotografie 
je chloubou všech, tedy rodičů, 
dětí i všech tří našich vychovatelek, 
Martiny Tomašíkové, Renaty  Po-
tácelové a Jarmily Pavlíkové.

 Hynek Zavřel 

S P O R T O V n Í  K U K Á T K O

Ve středu 12. února se v sále školy odehrál florbalový 
turnaj starších žákyň. Viděli jsme výbornou hru plnou 
bojovnosti a nasazení. Některé žákyně dokonce odložily 
odjezd na hory s rodiči, aby se mohly turnaje zúčastnit. 
Přišli povzbuzovat i hoši z vyšších ročníků. Na vše dohlí-
žela učitelka a rozhodčí v jedné osobě: Ivana Sedláčková. 
Jako zapisovatelé a časoměřiči se osvědčili hoši z deváté 
třídy Luboš Vikturna a Štěpán Jelínek. 

Na prvním místě se umístil a cenu pro nejlepší druž-
stvo obdržel tým ve složení: Petra Kašpaříková, Petra Ja-
drná, Eliška Konečná a Zuzana Fortelná. Druhé skončilo 
družstvo žákyň devátých tříd: Kateřina Pavlovcová, Niko-
la Sadílková, Alena Kosíková, Tereza Borovičková a Ven-
dula Šebrová. Třetí se umístilo družstvo 7. A ve složení: 
Eva Šeďová, Mariana Řezníčková, Sabina Sokolová a Mi- 
chaela Šebestová. 

Z  individuálních ocenění převzali cenu: Barbora Zi-
cháčková ze 7. B – za nejvíce vstřelených branek a Pet-
ra Kašpaříková z 8. A – za nejméně obdržených branek 
(cena pro brankářku).

Všem gratulujeme, děkujeme za skvělou hru a přeje-
me další sportovní úspěchy při reprezentaci naší školy.  

 Hynek Zavřel 

Florbal – školní turnaj starších žákyň 
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Na konci února se vydala 
školní lyžařská expedice ze 
4. a 5. tříd na výpravu do hor. 
A nebyla to jen výprava 
za kopci a kopečky, ale hlavně 
za sněhem, kterého se letos 
moc nedostávalo. Nalože-
no, autobus plný dětí, venku 
chodníky plné rodičů. Zamávat 
a tradá. 

Jarní počasí za okny, po sněhu 
ani památky. Míjíme Vyškov, Zlín, 
Vizovice a Vsetín. Pořád to vypada-
lo, že místo lyžování bude, jistě taky 
zábavná, turistika mezi sněženkami. 
A hurá, až u hotelu Permoník svitlo 
na lepší časy. Malé ostrůvky něčeho 
bílého vyzývaly ke koulování. A taky 
že jo. 

Celý týden byl v podobném du-

chu. Sníh jsme viděli jen na svazích 
sjezdovek ve  Ski Centru Kyčerka 
ve Velkých Karlovicích. A taky jsme 
viděli lyžaře. Někteří lyžují bravurně, 
jiní si jistě na lyže alespoň několikrát 
sáhli. No a pak tady byli tací, co ne-
chápali, jak ta dvě prkna přidělaná 
k nohám mohou ovládat. „To přece 
nejde!“, chápal jsem jejich myšlenky. 
„No, a  právě proto jsme tady!“ ne-
chápali zase ty moje. 

Úkol zněl jasně. V pátek, na kon-
ci kurzu, budeme umět všichni lyžo-
vat. A povedlo se. Souboj s lyžařskou 
technikou jsme zvládli. Zažili jsme 
skutečný zmrzlý sníh, rozbředlou 
„břečku“ a  poslední den dokonce 
20 cm nového sněhu. Všem gratu-
luji, že se výrazně zdokonalili v tom-
to krásném zimním sportu. A  také 
věřím, že vás, naši malí lyžaři, bude 

tento sport provázet už celý život. 
Stojí za to. 

Mimo lyžování nás také prová-
zela malá školní povinnost do  ma-
tematiky, českého jazyka i angličtiny. 
Vždycky jsme si v hotelu našli místo, 
kde se nám úkoly dobře plnily. V jí-
delně, v herně, na chodbě. A večer, 
to už bylo po večeři, nás bavily dis-
kotéky, stolní hry a  také sportovní 
klání ve florbalu a zimním osmiboji. 
A  největší vzrůšo jsme zažili u  hry 
Bingo. Hrálo se o  zajímavé ceny. 
A každý si odnesl odměnu za vypl-
něný řádek, sloupec či úhlopříčku. 

Tak co? Pojedete zas? Určitě! 
Budete-li mít příležitost, vyražte 
na  hory. A  ne jenom v  zimě, ale 
po celý rok. 

Zdraví vás instruktoři Iva, 
Katka, Dana a Luboš

Zimní škola na horách
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Setkání spolužáků po 50 letech se konalo v sobotu 5. října. Jako vždy jsme se sešli před Základní školou 
v Otnicích. Všichni se srdečně vítali a bylo znát, jak rádi se zase vidí! Následovala prohlídka školy, kde 
jsme vzpomínali na školní léta a také zpívali v učebně hudební výchovy. Děkujeme za možnost návštěvy 
školy. Potom se pokračovalo na místní hřbitov zapálit svíce a položit květiny spolužákům a našim učite-
lům. Vždy se divíme, jak někteří zemřeli mladí, mladší než jsme my dnes. Sluší se při vzpomínání také po-
děkovat. Čím jsme starší, tím víc si uvědomujeme, jak je dobře, když je komu poděkovat a za co poděkovat. 
Proto všem děkujeme a vzpomínáme. V Pohostinství U Marků bylo jako vždy příjemné posezení a dobré 
jídlo. Skvělá zábava se protáhla až přes půlnoc. Vzpomínalo se na všechny spolužáky, kteří už nejsou mezi 
námi, na nemocné a také na ty, kteří nikdy nechodí. Je nám líto, že k nám nenašli cestu. Třeba jednou při-
jdou, čekáme na ně. Od šedesáti let se scházíme každý rok na malé posezení, po pěti letech také s hudbou 
a tancem. Věříme, že tomu v příštích letech nebude jinak. Tak na shledanou za rok.  Hana Salajková

Vybráno ze školní kroniky
ŠKOLNí ROK 1968 – 69
• Zahájení letošního školního roku se výrazně odli-

šilo svou atmosférou od minulých let. 
• Nastala nová situace nečekaným vstupem spoje-

neckých vojsk Varšavské smlouvy na naše území 
dne 21. 8 1968.

• Školní režim byl ve znamení zavedení 5denního 
vyučovacího týdne a  s  tím souvisejícího snížení 
prac. úvazků učitelů a vychovatelů.

• Škola byla organizována jako 14 třídní s  celko-
vým počtem 365 žáků na  poč. škol. roku a  362 
žáků na konci škol. roku. 

• Bylo vyučováno nepovinným předmětům: němči-
ně, sportovním hrám dívek a chlapců, šití dívek 8. 
a 9. tř., praktiku z přírodopisu, zvl. těles. výchově, 

sborovému zpěvu, praktiku z chemie a pohybové 
výchově v 1. – 3. ročníku.

• Výstřelky v docházce ž. do školy byly pouze u ci-
kánských dětí.

• Celkově působilo na škole 22 pedagogických pra-
covníků, včetně vychovatelky školní družiny. 

• Na pracoviště denně dojíždí 8 učitelů a vychova-
telka školní družiny. 

• Školní docházku ukončilo v  tomto školním roce 
celkem 61 žáků – z toho 57 ž. v 9. třídě, 1 žák v 8. 
třídě, 3 žáci v 7. třídě.

• Všech 9 žáků přihlášených na studie do střed. vý-
běrových škol bylo přijato. 

• Do  učebního poměru se přihlásilo 40 žáků (27 
chl. a 13 dívek)

• Do přímého pracovního poměru 12 žáků (1 chl. a 11 
dív.). V červnu 1969 zapsal učitel Jiří Sekanina

Setkání spolužáků po 50 letech
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29. únor je datum tak trochu nevšední a dalo 
by se říct i tak trochu pohádkové. A proto bylo 
nasnadě, aby se letošní dětský maškarní ples 
na téma Pohádková říše konal právě v tento den. 
Tak se poslední únorovou sobotu odpoledne sešla 
v místním dělnickém domě celá plejáda pohádko-
vých postaviček - princezen, víl, rytířů, loupežníků, 
jednorožců či pirátů. Ve spolupráci obce Otnice 
a otnických maminek, které se bez váhání přestro-
jily za různé pohádkové bytosti, se tu naplno rozjel 
další ročník karnevalu pro děti. 

Hned u vstupu na děti čekalo pirátské zákoutí včet-
ně papouška, který se snažil hlavně těm starším z leg-

race sebrat nabízený bonbón. A pak už se děti dostaly 
do krásně vyzdobeného sálu, plného kulis s pohád-
kovou tématikou. Již tradičně byl k  dispozici také 
foto koutek, letos s  královským hradem a  prin-
ceznou. Připravena byla také řada doplňků a  jako 
novinka také velký pestrobarevný rám, se kterým 
se při pózování všichni vyřádili. Pro vyprahlé a vy-
hládlé tanečníky bylo na  baru připravené občerst-
vení pod taktovkou Leony Levákové a děti si tu také 
mohly nakoupit štěstíčka. K  tanci a  poslechu hrál 
populární DJ Luďa.

Celým plesem nás provázely dvě kouzelné víly, kte-
ré uvítaly všechny pohádkové návštěvníky karnevalu. 
Kromě tancování a dobrot u baru na děti čekaly hry 

Pohádková říše v Otnicích
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a soutěže. Děti byly za účast a nadšení odměněny pa-
mlskem z Karkulčina košíku. A protože ve skrytu duše 
zůstáváme všichni tak trochu dítětem, byla připravena 
jedna soutěž také pro dospělé. I děti jistě potěšilo vidět 
rodiče plnit úkoly v rámci jejich hry. Zpestřením jistě 
pro všechny bylo předtančení organizátorek, k nimž 
se děti nadšeně připojily. Poslední hrou byla populár-
ní bitva s papírovými koulemi a následně vypuštěné 
balonky nadchly všechny děti bez rozdílu. 

Jednalo se o akci pro děti, proto proběhla dob-
ře známá malá tombola, tentokrát v  novém po-
jetí, ale se stejným cílem, aby si každý účastník 
odnesl nějakou drobnost, ať už pexeso, plyšáka či 
menší hračku. Po  poslední hře následovalo slo-
sování velké tomboly, kde mohly děti vyhrát již 
tradiční dort, nebo stolní hry, velké puzzle, po-
ukaz a další hodnotné ceny. Tady patří náš velký 

dík všem sponzorům za jejich štědré dary. A ještě 
jedno díky patří klaunovi, který po roce opět za-
vítal mezi nás a přivezl dětem výborný dort. 

Všechno pěkné jednou končí a stejně tak i letoš-
ní karneval utekl jako voda. Rozloučili jsme se po-
hádkou a bylo načase vrátit se domů. 

Ráda bych touto cestou poděkovala obci Otnice 
za součinnost a podporu při pořádání maškarního 
plesu pro děti. Stejně tak všem sponzorům za  je-
jich příspěvky a  zájem o  aktivity pro ty nejmenší. 
A  v  neposlední řadě patří dík i  skupině otnických 
maminek, které přípravám i  organizaci věnovaly 
spousty volného času, energie a  nápadů. Osobně 
jim všem děkuji za milou společnost a doufám, že 
se v podobné sestavě sejdeme i nad dalšími projek-
ty.  Martina Zlatníčková

  První burzu jsme organizo-
vali na  podzim roku 2008 pod 
záštitou Občanského sdružení 
Otnický SAD v prostorách centra 
volného času a  od  té doby každý 
rok dvakrát, jednou na jaře a jed-
nou na  podzim. Takže pokud to 
dobře počítám, máme za  sebou 
24. burzu. Za  těch 12 let nám 
dorostly děti do  věku, kdy nám 
také pomáhají. S  malými obmě-
nami máme celých 12 let stabilní 
tým. Každý už zná všechny svo-
je povinnosti a  úkoly. Technické 
provedení je na půl stále stejné, 
a  to papírová forma. Ne každý 
má doma počítač a  ne každý 
je ochoten a  schopen vyplnit 
formulář elektronicky. A  co si 
budeme namlouvat, většina to 

chystá na  poslední chvíli, a  to 
v elektronické formě moc nejde. 
Nevadí, umíme pracovat s  obo-
jím. Občas z fronty zaznívají hlasy, 
zda neinvestovat do  elektroniky, 
čtečky čárových kódů apod. Ni-
kdo z  nás není programátor, kaž-
dá z  nás má normální civilní za-
městnání, a  tak si zatím  myslíme, 
že je efektivnější peníze věnovat 
na nákup odměn a aktivit pro děti, 
které organizuje škola nebo obec. 
Například jsme již po  několikáté 
výhradním sponzorem Kulatého 
léta, pořádaného učitelem Lubo-
šem Kleisem. A  na  to jsme velice 
hrdí! Můžeme dětem z naší vesni-
ce umožnit vyzkoušet něco ne-
všedního, třeba skákací boty, nebo 
jízdu na cyklokuriozitách. 

Možná by vás zajímala nějaká 
čísla. V roce 2008 jsme začínali s 20 
prodávajícími a  46 kupujícími, to 
při 30 položkách na  formuláři bylo 
asi 600 kousků. Nyní se počet ustá-
lil na cca 161 prodávajících, 140 ku-
pujících. Našima rukama projde asi 
5 tisíc kousků věcí, které musíme 
pětkrát vzít do rukou – při přebírce, 
třídění, skládání a  pak zase třídění 
a vrácení zpět majiteli. A co se u toho 
nachodíme.  V pátek, kdy zboží pře-
bíráme, jedna osoba nachodí při-
bližně 10 tisíc kroků, v  sobotu, kdy 
zboží prodáváme a  pak ho třídíme 
zpět, jedna osoba nachodí i 16 tisíc 
kroků... 

Ale pořád nás to baví! Tak nás 
přijďte podpořit zase na  podzim 2. 
a 3. října 2020. Marta Rosendorfová

Co jste nevěděli o Otnické burze? Aneb pár zajímavostí ...
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Ostatkové veselí 

Pár týdnů před Velikonoce-
mi uspořádala Tělovýchovná 
jednota SOKOL Otnice tradič-
ní masopust. Ostatky začaly 
průvodem masek obcí, které 
se v hojném počtu vydaly 
od sportovního areálu do ulic. 
Do kroku a dobré nálady hrál 
maskám harmonikář Jaromír 
Vacek a zpěvem ho doprová-
zeli účastníci průvodu. 

Večer se v  dělnickém domě 
konala ostatková zábava. K  tan-
ci a  poslechu hrála kapela Impuls 
z Blučiny. Před devátou hodinou sál 
setměl a  hlavními dveřmi do  sálu 
začal proudit průvod masek. A že 
jich letos bylo! Od filmových kos-

týmů přes celou řadu sportovců 
všech kategorií až po  strašidelné 
hororové postavy. Průvod byl té-
měř nekonečný a ve stoje tleska-
jící sál zpíval s kapelou do kroku. 
Tentokrát s barem U čtyř kovbo-
jů. Jak název napovídá, sešla se 
parta čtyř chlápků v kovbojském 
přestrojení a celý večer se starala 
o  podávání drinků všeho druhu, 
aby žádná sklenka nebyla polo-
prázdná. 

S  blížící se půlnocí se losovala 
bohatá tombola, ve  které se ten-
tokrát sešel rekordní počet cen: 
bylo jich 90 a téměř každý návštěv-
ník si nějakou cenu odnesl domů. 
O chvíli později se sál opět setměl 
– v  nakrátko ponuré atmosféře se 

najednou uprostřed sálu objevil 
katafalk a na něm basa. Marek Ma-
toušek v roli faráře začal předčítat 
hříchy a  skutky za  poslední rok. 
Ponurá atmosféra byla za  chvilku 
pryč a  sálem se nesl smích, až se 
někteří za břicho popadali. Zábava 
pokračovala až do  ranních hodin, 
kdy poslední hosty vítaly ranní slu-
neční paprsky. 

I  když návštěva letošních 
ostatků byla o  něco menší než 
loni, atmosféra byla na  jedničku 
a určitě si všichni návštěvníci zá-
bavu užili. Už se těšíme na příští 
rok i  sál opět zaplněný spoustou 
masek všech kreací a  výborně 
hrající kapelu k tomu.  

 Martin Heřmanský
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Ve spolupráci s obcí Otnice uspořádal náš 
hasičský sbor v dělnickém domě 19. a 20. 
února přednášku o první pomoci. Využili jsme 
prostory dělnického domu, který má možnost 
projekce na velkém plátně. 

Vzhledem k  odbornosti problematiky náš člen 
Rostislav Ingr požádal o  spolupráci svého kolegu 
Ivana Růžičku ze Školícího a  výcvikového zařízení 
hasičského záchranného sboru v Brně, který zde plní 
roli lektora odborné první pomoci. Dohodli jsme se 
na obsahu a délce přednášky a shodli jsme se na tom, 
že první pomoc je tak rozsáhlé téma, že kdybychom 
chtěli předat všechny znalosti, potřebovali bychom 
minimálně týdenní školení. Z toho důvodu jsme zvo-
lili téma, které je i našemu sboru blízké – resuscitace. 
Jednotka SDH Otnice je s problematikou resuscitace 
seznámena a disponuje defibrilátorem (AED). Ze ško-
lícího střediska jsme zapůjčili cvičnou resuscitační fi-
gurínu, která je schopná vyhodnocovat kvalitu srdeč-
ní masáže, ruční dýchací přístroj a další přednáškový 
materiál. 

První den, tedy 19. února se školení pořádalo pro 
okolní hasičské sbory. Dorazil celý náš okrsek. Přije-
li zástupci z  Lovčiček, Bošovic i  Milešovic. Proběhl 
krátký úvod do teorie a následoval praktický nácvik, 
kde si dobrovolní hasiči vyzkoušeli na zadaných mo-
delových situacích jejich řešení, použití defibrilátoru 
a vedení resuscitace až do předání pacienta zdravot-
nické záchranné službě. 

Druhý den byla přednáška pořádána pro veřejnost. 
Koncipovali jsme ji tak, abychom lidem předali zá-
kladní informace, jak se v krizové situaci zachovat, jak 

I malá pomoc může člověku zachránit život

si přivolat pomoc, jak komunikovat s dispečerem zá-
chranné služby až po resuscitaci samotnou do příjez-
du složek IZS. Dále pokračovala přednáška o použití 
defibrilátoru s  praktickou ukázkou. Kdo měl zájem, 
mohl si po skončení přednášky resuscitaci vyzkoušet. 

Cílem nebylo vycvičit z  občanů záchranáře, ale 
předat povědomí o tom, jak i malá pomoc a všímavost 
okolí může člověku zachránit život. 

Doufáme, že se vám akce líbila, že jste si odnesli 
nové poznatky a pokud se v podobné situaci ocitnete, 
budete si umět poradit. V budoucnu se můžete těšit 
na další témata týkající se první pomoci. 

Děkujeme obci Otnice, Hasičskému záchrannému 
sboru a Ivanu Růžičkovi za spolupráci. 

Ondřej Klvač za SDH Otnice 
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1. Velké starosti nám dělá skutečnost, že nad naším ryb-
níkem bude realizována výstavba nového tzv. průtoč-
ného rybníku, jehož přesné označení je „Vodní nádrž 
- Rybník Neset“. Ten bude zbudován v katastrálním 
území Otnice a Lovčičky a investorem je firma Ros-
těnice a. s. Tato nádrž o celkové ploše 2,8 hektaru, 
s plánovaným maximálním objemem 63 760 m3, 
hloubkou 4,58 metru a délkou hráze 141,20 metru, 
nám dělá opravdu velké starosti. Již nyní máme v let-
ním období velké problémy s přítokem vody do naše-
ho rybníku, jelikož nám průtok v potoku, tekoucího 
od Lovčiček, nestačí. Jsme si vědomi, že problém s 
vodou je celosvětový. V naší zemi trápí půdní sucho 
již téměř polovinu našeho území. Na vlastní oči se o 
tom můžeme přesvědčit, projdeme-li se k rybníku Za 
Drahy. Je zřejmé, proč Rostěnice a. s. chtějí vlastnit 
vodní nádrž. Voda z vodovodního řadu, kterou po-
třebují pro postřikovací stroje, je drahá. A pak –  pro 
aplikaci postřiků používat pitnou vodu?

 
2. Z nástěnky na rybníku Pod Poltňou zmizela originál-

ní informační tabule. Nedemontoval jsem ji já za úče-
lem opravy, ale byla sprostě ukradena a zbyly po ní 
jen šroubky a matičky v trávě. Nicméně po necelých 
třech letech, kdy všem dělala radost, je pryč! Bylo pří-
jemné sledovat kolemjdoucí, cyklisty, běžce nebo 
rodiče s dětmi, kteří se často u informační tabule 
zastavovali a snad se jim na tomto odpočinkovém 

místě i líbilo. Proto mě velmi 
mrzí, že jsme věnovali čas i 
energii na zvelebení okolí naší 
krásné obce, a tato snaha bo-
hužel skončila vandalismem. 
Tato tabule byla zbudována za 
účelem realizace tzv. CSR pro-
jektu, jehož záměrem je vybu-
dování naučné stezky v okolí 
rybníku Pod Poltňou. Tento pro-
jekt byl iniciován třemi student-
kami vysoké školy v  Olomouci. 

Dle přesně stanovených kritérií byl vypracován návrh, 
který byl později uskutečněn ve spolupráci s OÚ Otni-
ce, RSO Otnice a dalšími subjekty. Projekt byl ve finále 
oceněn Visegrádským fondem, jako nejlepší projekt z 
hlediska originality a vysoké kvality zpracování, a získal 
dva mezinárodní certifikáty. 

 První fází projektu byla montáž informační tabule, 
laviček a výsadba stromů. Druhou fází je realizace 
hmyzího domečku s informační tabulí, která je při-
pravena k montáži. Před dokončením je otočné pexe-
so pro děti, které je nyní v tiskařské firmě Afel s. r. o. 
Romana Veselého. Po této smutné události přemýš-
lím nad tím, že tyto atrakce umístím v jiné lokalitě. 
Napadá mě třeba OTNAP, který je stále monitorován 
kamerami z firmy KOVO Tichý a Jiřího Borovičky. 

   Miroslav Tichý za RSO 

Macónovy vrásky: 

1. Ve spolupráci s Obecním úřadem Otnice se nám 
podařilo již dlouho plánované vybagrování a ná-
sledná úprava přítoku do našeho rybníku. Toto 
provedla firma ANAH K & R s. r. o. Křenovice. 

2. Myslíme si, že vzhledem k mírné zimě, jaká letos 
panovala, úhyny ryb nebudou tak velké, jak tomu 
bylo v loňském roce, ale zatím nepředbíhejme. 

3. Dětské rybářské závody by se letos měly uskutečnit 
v sobotu 30. května.

Macónovy úsměvy: 
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Simona Krausová každý lichý čtvrtek vede 
cvičení v místní tělocvičně. 

A  jak to vlastně začalo? Do  roku 2015 byla Simča 
jako každá jiná: v  týdnu škola, později práce, o víken-
du se pobavit, potom si přispat, na dovolených si užívat 
sluníčka a večer povyražení v animačních programech 
a večerních zábavách. 

V roce 2015 přišla změna a Simča začala cvičit. V té 
době slýchala od nás domácích vtípky typu „Jak dlou-
ho tě to bude bavit?“. Do té doby totiž u ničeho dlouho 
nevydržela. Od mala pro ni bylo vše otázkou půl roku. 
Tentokrát to ale vydržela, možná i proto, aby nám, po-
směváčkům, „vytřela zrak“. A povedlo se jí to. 

S kým cvičíte? 
Od  již zmíněného roku 2015 opravdu denně cvičí 

a  to i  o  víkendech. V  tělocvičnách, posilovnách a  ba-
zénech je ráno před nástupem do  práce a  odpoledne 
znovu. Teď už se dostavují první úspěchy. Zúčastnila se 
několika závodů družstev a loni na podzim, poprvé jako 
jednotlivec, kde skončila na 3. místě. 

Změnila i styl dovolených a takzvané „válecí“ vymě-
nila za  „aktivní“. S  plnou krosnou na  zádech nachodí 
několik desítek kilometrů v Tatrách, v Norsku absolvuje 
sedmihodinový výstup na vrchol hory, kde ve stanu při 
téměř nula stupních Celsia přespí, aby ráno viděla vý-
chod slunce, sjíždí řeky, leze ferati a podobně. 

O  jejím cvičení jsme nějakou představu měli. Ale 
když jsem ji před psaním tohoto článku požádala o ča-
sovou osu s čím, kdy začala, spadla mně brada a u vět-
šiny názvů jsem si musela najít na internetu, co se pod 
tím skrývá. 

A tady je vývoj naší cvičenky. V roce 2015 si cviči-
la jen tak doma podle youtube. Od roku 2016 začala se 
cvičením v kolektivech a to TRX – posilování pomocí 
závěsného systému, BOOT CAMP a kruhový trénink – 
skupinové cvičení o vysoké intenzitě v časových interva-
lech, TABATA – intenzívní cvičení na podporu tvorby 
svalstva. V následujícím roce 2017 přidala POLE DAN-
CE – cvičení na tyči a v roce 2018 navíc CROSSFIT – 
kondiční tréninkový program. U tohoto zůstala a v sou-
časnosti dělá CROSSFIT a POLE DANCE. 

Čtvrteční cvičení je kombinací tabaty a kruhového 
tréninku. Cvičení je sice pro ženy, ale slyšela jsem, že by 
měli zájem i fotbalisté. Tak hoši, do toho, pokud si trou-
fáte a máte vážně zájem, určitě se domluvíte.  Domácí
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9. května

 FÉROVÁ SNÍDANĚ
Letos budeme snídat doma!

Epidemie nás nezastaví, podpořme naše lokální 

a globální pěstitele. Letošní ročník má vzhledem 

k pandemii způsobené koronavirem 

novou podobu. 

Na lokálních či fairtradových potravinách si letos 

můžeme pochutnat doma se svou rodinou.

 

Přidejte se k nám a posnídejte doma lokální 

a fairtradové dobroty 

Další letošní možnosti zapojení:

zúčastněte se facebookové události 

• je vytvořena jedna centrální událost, 

kterou najdete pod tímto odkazem: 

https://www.facebook.com/

events/233360604452595/, přidejte svou účast 

a sdílejte událost mezi své kamarády, 

přidejte si na facebooku rámeček Snídám férově 

• na svůj profilový obrázek ho můžete přidat na 

www.facebook.com/profilepicframes, vyberte tam 

Snídám férově od Fairtrade Česko a Slovensko,

používejte společný hashtag #SnidamFerove 

• při sdílení svých příspěvků nebo fotek z pečení, 

nákupu nebo samotné snídaně použijte v textu 

také společný hashtag.

Snídejme férově za pěstitele! 

9. -10. května
Jarní prodejní výstava květin

Pořádají: otničtí zahrádkáři

30. května
Dětské rybářské závody

Pořádá: Rybářský spolek Otnice

31. května
Obec Otnice a Divadlení spolek Háta

Vztahy na úrovni
Náhradní termín 6. března 2021, zakoupené 

vstupenky zůstávají v platnosti.

5. června 
Rockový večer

Pořádá: TJ Sokol Otnice

6. června
Gulášfest

Pořádá: TJ Sokol Otnice

13. června
Pivní slavnosti s letní nocí

Pořádá: SDH Otnice

20. – 21. června
Aloiské hody

Před uzávěrkou zpravodaje byl vyhlášen 
v České republice kvůli koronaviru 

nouzový stav. 
Jsou zrušeny všechny kulturní akce do odvolání. 

Nevíme, zda se tyto akce uskuteční,
sledujte webové stránky obce nebo 

hlášení v místním rozhlase. 

Vážení čtenáři,
budeme rádi, když do dalšího vydání

přispějete svojí fotografií nebo nám pošlete 
svůj příběh, jak jste prožívali nouzový stav.

P O Z V Á n K Y

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 

15. června 2020

Registrováno ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem mk ČR E 13052 

vydává obec otnice čtvrtletně.
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