
zp
r

a
vo

d
a

j

č í s l o

 80

25. r
o

čn
ík •

  25. čEr
VEn

CE 2020 •
 čtVr

tlEtn
ík o

b
ECn

íh
o

 ú
ř

ad
u

 V o
tn

iCíCh

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. 

otnický
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Úvodní slovo
minulé vydání Otnického zpravodaje jsme připravovali již v době nouzového stavu, o kterém se dočtete na dal-

ších stránkách tohoto čísla našeho čtvrtletníku. měli jsme obavy, že další zpravodaj nebudeme mít čím zaplnit, 
neboť se rušily všechny kulturní, společenské i sportovní akce. Ale ukázalo se, že si všichni navzájem nejen pomá-
háme, ale dokážeme se také pobavit. 

Začalo to akcí na  dálku Vítání jara se světluškami. Na  obecních facebookových stránkách vznikla skupina 
Vítání jara 2020. Od 1. do 25. dubna nás vodník Poltňák s vílou Luční obveselovali milými a vtipnými komentáři 
a krásnými fotografiemi i videem z jejich pohádkového světa. Připravili spoustu úkolů pro děti, které směřovaly 
k otevření pramene před radnicí. Po mimořádném sobotním hlášení v místním rozhlase, ve kterém vodníci a víla 
pronesli zaklínací formuli, se pramen otevřel. místo tradičního lampionového průvodu k rybníku si děti před svoje 
domy vystavily lucerničky, které si samy vyrobily. Rozzářené Otnice byly krásným zakončením celé akce. 

Rozhlasovou relací jsme si také připomněli 75. výročí osvobození naší obce. Jak probíhal konec války v naší 
obci, se dočtete ve vzpomínkách učitele Jana Jedličky, zapsaných v kronice Obecné školy v Otnicích i v článku naší 
věrné čtenářky, otnické rodačky, marie Jakubčákové. 

Opravdové „vzrůšo“ nás čekalo 30. dubna. V tento den se měla konat největší letošní akce místních hasičů - Pá-
lení čarodějnic. Z důvodu zákazu shromažďování se velký táborák za hřbitovem sice nemohl uskutečnit, ale jelikož 
se již zmírňovala opatření nouzového stavu, mohly čarodějnice v  rouškách proletět celou vesnicí. Samozřejmě 
za dodržení bezpečnostních pravidel a pod dohledem hasičského vozu. 

Druhý květnový víkend patří v Otnicích již tradičně Férové snídani a Prodejní výstavě zahrádkářů. Fairtrade 
i  lokální pěstitele jsme podpořili snídaní ve svých domovech. A na místo nepovolené výstavy uspořádali otničtí 
zahrádkáři povolený farmářský trh. Rybáři nezůstali pozadu a dětské rybářské závody nahradili alespoň dětským 
rybařením.  

Jakmile to bylo možné, začalo se v naší 
obci i sportovat. Scházet se začali malí i velcí 
fotbalisté a na betonovém plácku za hřištěm 
se cvičila zumba. A  co teprve individuální 
sportování během nouzového stavu. kolik 
se mezi námi objevilo pěších turistů, běžců 
nebo cyklistů, kteří až nyní poznali okolí 
naší obce a zjistili, jak je tady krásně. 

Škola se v květnu opět otevřela. Nejdříve 
pro žáky na prvním stupni. Za přísných hy-
gienických pravidel mohly nastoupit skupin-
ky maximálně po 15 dětech. Dvakrát týdně 
se chodili připravovat i  žáci 9. tříd na při-
jímací zkoušky, které se konaly 8. června. 
Povedlo se uspořádat rozloučení se školkou 
i základní školou.

ke Dni dětí již neodmyslitelně patří ku-
laté léto. V letošním roce má také jinou po-
dobu, tak jako většina konaných akcí. Zato 
ale netrvá jen jedno odpoledne, ale celé 
prázdniny. Zkrátka: „Všechno zlé je pro něco 
dobré.“

V  polovině prázdnin se můžeme těšit 
na letní filmový festival na hřišti. Věříme, že si 
z pestré nabídky filmů vyberou všichni milov-
níci promítání pod hvězdami.

Přesvědčili jsme se, že v  Otnicích žije 
spousta kreativních lidí, kteří vymýšlí nové 
nápady. když něco nejde, tak se jen tak lehce 
nevzdávají a nacházejí nové nápady. Děku-
jeme všem našim čtenářům za sdílení svých 
zážitků, pocitů i fotografií z doby rouškové. 

Příjemné čtení v letních dnech 
za redakci přeje Dana Sekaninová
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Pandemie koronaviru, která 
nás zasáhla, ukázala, jak je 
důležité držet při sobě a po-
máhat si. Zároveň jsme si uvě-
domili, že se může stát i to, co 
jsme si prozatím nedovedli ani 
představit: mít povinnost zů-
stat v místě svého bydliště.

V  těchto chvílích jsme ješ-
tě víc než kdy jindy ocenili, že 
máme v Otnicích a v blízkém okolí 

v podstatě vše, co člověk potřebu-
je k  životu. Spousta provozovate-
lů a  živnostníků však vzhledem 
k  vládním nařízením zůstala ze 
dne na  den bez zákazníků. Aby-
chom je podpořili a  zároveň ob-
čanům představili, co všechno 
v  Otnicích máme, vytvořili jsme 
velký katalog služeb, řemeslníků 
a  lokálních producentů z  Otnic 
o  okolí. V  současné chvílí v  něm 
najdete kontakt na  téměř stovku 

lokálních živnostníků, řemeslní-
ků, výrobců, prodejců. Katalog je 
dostupný online na  adrese www.
otnicesobe.cz.

Pojďme podporovat lokální 
věci. Pojďme znovu rozhoupat 
ekonomiku a život v obci. Zkrátka 
pojďme využít služeb, které máme 
přímo v místě bydliště, a nakupo-
vat u místních prodejců. Ať se nám 
v Otnicích hezky žije!

Věděli jste, kolik šikovných rukou v obci máme?

Jak jsme prožívali pandemii 
Za uplynulým obdobím a za událostmi, které nás i celý svět potkaly, se ohlédneme pomocí milní-

ků z Facebooku Obec Otnice.

Bylo úterý 10. března, když se rozhodlo bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu o hro-
madném uzavření českých škol.

Patříte mezi řemeslníky či producenty, nabízíte službu nebo tvoříte hezké věci, které byste rádi nabídli? 
Rádi vás do katalogu přidáme! Vyplňte formulář na webu www.otnicesobe.cz/kontakt nebo napište 

na e-mail otnicesobe@gmail.com.



2 5 .  r o č n í k  •   2 5 .  č e r v e n c e  2 0 2 0 3
Ohlédnutí za časem

 v rouškách

Zrušené kulturní akce
Ve stejný den jsme se dozvěděli o zákazu konání 

akcí s více než 100 účastníky. V tu chvíli bylo jasné, že 
se neuskuteční Posezení pro seniory ani divadelní 
představení pražského souboru Háta, které mělo pro-
běhnout 21. 3. 2020. Nadcházející víkend měl zase pa-
třit Vítání občánků a vypadalo to, že omezení se této 
akce týkat nebudou a malé občánky přivítáme.

Ve čtvrtek 12. března však byl 
v  Česku vyhlášen nouzový stav 
a  s  tím spojený zákaz veřejných 
i  soukromých akcí a  zákaz vstupu 
veřejnosti do sportovních a kultur-
ních zařízení. V tu chvíli bylo jasné, 

že situace je velmi vážná - a také že 
se neuskuteční ani očekávané Vítání 
občánků. Ve stejný den informoval 
starosta Pavel Mezuláník na  svém 
Facebooku, že až do  odvolání 
se nebudou konat bohoslužby, 

a na dveřích Pohostinství U Marků  
se objevila cedule Zavřeno do  od-
volání. Uzavřena byla i  otnická 
cukrárna, květinářství a  další pro-
vozovny.

Omezení služeb v obci
Změnila se provozní doba obecního úřadu a České 

pošty v Otnicích, aby kontakt mezi pracovníky a ve-
řejností byl minimální. Praktický lékař MUDr. Tomáš 
Karbula vyzval občany, aby zvážili návštěvu ordinace, 
pokud nemají akutní zdravotní obtíže.

Karanténní stav
15. března pak byla vy-

hlášena karanténa. Ulice 
utichly, parky zely prázd-
notou, hromadná doprava 
byla téměř prázdná. Byl to 
smutný pohled. Ale zna-
menalo to, že občané Otnic 
berou opatření proti šíření 
koronaviru zodpovědně, 
a  za  to všem patří velký 
dík. Aby starší občané, kte-
ří žijí sami, nemuseli chodit 
do obchodu a  riskovat, na-
bídl jim obecní úřad pomoc 
s nákupem. 
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Jestli pandemie koronaviru 
přinesla něco pozitivního, bylo to 
semknutí lidí a to, jak si veřejnost 
pomáhala a držela při sobě. Třeba 
při šití roušek. V  celém Česku se 

daly do pohybu šicí stroje, darovaly 
se látky, materiál i samotné roušky. 
Nebylo tomu jinak ani v naší obci. 
Na  OÚ byla možnost vyzvednout 
si roušku, kterou ušili spoluobča-

né-dobrovolníci. Jako například 
Györgyi Fucseková Posztósová, 
která vyvolala svým krásným či-
nem velké ohlasy a zaslouží si ob-
rovské poděkování.

Děkujeme všem dobrým lidem

„Ač povinnost nosit ochranu úst a nosu vzešla v platnost až 18. března, 
v Otnicích se šilo už pár dnů před tím.”

Jako poděkování všem doktorům, záchranářům, sestřičkám, 
hasičům a všem, kteří se zapojili do pomoci druhým, jsme na obci 
vyvěsili 23. března státní vlajku. „myslím, že tak semknutou 
republiku - co se týče pomoci ostatním, jsem ještě nezažil, a proto 
bych chtěl všem poděkovat vyvěšením státní vlajky. Otnická škola 
se chce také zapojit: vyzve žáky, aby doma namalovali vlaječky, 
a dali je třeba na okna nebo před domy. Jako poděkování všem,“ 
dodal k tomu starosta obce Pavel Mezuláník.

Byla to velká zkouška 
pro nás všechny. Dou-
fáme, že nejhorší je už 
za námi a opět se bude-
me moci naplno vrhnout 
do veřejného a společen-
ského života. 

Pokud chcete infor-
mace z dění v obci dostá-
vat v podobě takovýchto 
příspěvků na  vaši face-
bookovou zeď, staňte 
se fanouškem stránky 
Obec Otnice na této síti.
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Dvě strany v účetnictví 
nejen ve firmách, ale i v na-
šich osobních životech. Každá 
životní situace nás něco stojí. 
Pro něco dobré nebo hezké je 
většinou potřeba se i něčeho 
vzdát, něco obětovat. Pak se 
ale zamyslíme a řekneme si, že 
ta cesta k radosti, byť je někdy 
trnitější, než bychom unesli, 
je pro nás nejen fyzickým, ale 
hlavně duševním přínosem.

Nastala doba, kdy se na sušáky 
s prádlem vkradly roušky.

Tuto cestu jsme šli během dvou 
měsíců všichni stejnou. 
Všichni SPOLU. Lidé se 
spojili v  boji proti pande-
mii, která zasáhla celý svět. 
Přišla náhle, nikdo s  ní 
nepočítal a nikdo ji do na-
šich životů nezval. Všem 
nám ale určitě dala nový 
pohled na žití jako takové. 
Dala nám čas uvědomit si, 
co je nejdůležitější – zdra-
ví. Dala nám čas zastavit 
se, přemýšlet, přehodnotit 
priority. Jak často jsme si 
uvědomovali, na  čem lpí-
me, a co je zbytečné. 

Vrátili jsme se do  dob 
dávno minulých, kdy ne-
bylo tolik obchodů a  kdy 
jsme trávili mimopracov-
ní čas se svou rodinou, 
souzněli jsme s  přírodou. 
Prostě jsme žili. Mnozí 
z nás začali opět sportovat, 
věnovat se svým koníčkům, našli 
jsme činnosti, ke  kterým jsme se 
chtěli už dávno vrátit, ale pořád 
jsme říkali JEDNOU ZASE nebo 
NENÍ NA TO TEĎ ČAS. Uklidili 
jsme ve svých domácnostech, našli 
jsme věci, které jsme třeba kdysi 
hledali. Mnohé věci jsme darovali 
jiným a udělali jim radost. Na řadu 
přišly i opravy v našich domovech, 
na  dvorech. Prostě jsme udělali 
věci, na které dříve nebyl čas. 

V  té době jsem začala s kama-
rádkou Petrou běhat. Přitom jsem 

vždycky říkala, že nechápu, jak 
může někdo běhat. Začaly jsme 
pozvolna. První den 2,5 km. Mů-
žete si říct (a velcí běžci obzvlášť), 
že je to nic moc. Ale nějak se začít 
musí a  není radno se hned první 
den totálně odbourat. Naše běhání, 
ze začátku, dost často připomínalo 
spíše svižnou procházku. Ale když 
je fyzička na nule, je to, řekla bych, 
na začátek tak akorát. Běhaly jsme 
každý den – ve větru nebo i v nedě-
li ráno po vydatném nočním dešti. 
A každý den jsme si uvědomovaly, 
jak je to skvělé. Dostavil se vždycky 
ten pocit štěstí, kdy vyplavené en-

dorfiny nám nedaly ani na  chvíli 
úvahy o tom, že bychom měly pře-
stat. Každý den jsme si přidávaly 
kousky cesty navíc, kdy jsme do-
běhly dál a dál a dál a pak už jsme 
ani tak často nezastavovaly. Přida-
la se k nám i Petřina dcera Lucka. 
Po opravdu pár týdnech jsme byly 
schopné s  malými přestávkami 
uběhnout třeba i 8 km. Pocit štěstí 
z našeho výkonu se stupňoval. Ne-
šlo ale vůbec jen o výkon. Po cestě 
jsme se kochaly okolní otnickou 
krajinou. Uvědomila jsem si, jak 
je zde krásně a jak málo okolí ko-

lem dědiny znám. Nasávala jsem 
každý okamžik toho klidu a krásy 
kolem nás. I ostatní lidé se vydávali 
na procházky. Potkávaly jsme lidi, 
které jsme třeba ani neznaly, anebo 
je dlouho neviděly. Působili všich-
ni tak klidně a šťastně. Šli pomalu, 
spolu, usmívali se a  nikdo nikam 
nespěchal. 

V tomto období se každý z nás 
také spoustu věcí naučil. Lidé se 
pustili do  věcí, které nikdy nedě-
lali, protože uspěchaná doba jim 
nedala příležitost ani přemýšlet 
o tom, že by to mohli někdy zkusit. 
Důkazem toho byl například na-

prostý výpadek pekařského 
droždí v  regálech potra-
vin. Mnozí lidé zjistili, jak 
je snadné upéct si vlastní 
chleba a že to nevezme ani 
tolik času, jak se domnívali. 
Věřím, že v tom budou po-
kračovat i přesto, že droždí 
teď už není nedostatkovým 
zbožím, ale protože zjistili, 
že chuť domácího pečiva 
dělaného s  láskou je k  ne-
zaplacení. 

„Kristýnka by mala 
dnes už o  dva roky dlhšje 
vlasy“ – zpívá se v  jedné 
známé slovenské písni. 
O  dva roky ne, ale o  dva 
měsíce jsme měli delší vla-
sy všichni. A nikomu to na-
jednou nevadilo. Najednou 
nám bylo jedno, jak vypa-
dáme. Dívali jsme se lidem 
přímo do očí a zjistili jsme, 
jak je snadné v  nich číst. 

Oči prozradí vše - lze z nich vyčíst 
smutek, ale i smích, i když se naše 
ústa skrývala pod rouškou. 

Asi se nenajde člověk, který 
by si v této nelehké době nestěžo-
val, že něco nemůže nebo někam 
nemůže a  že mu z  toho „starého“ 
života něco chybí. Zvykli jsme si 
na činnosti, které se staly součástí 
našich životů a bez kterých jsme si 
mysleli, že to prostě nejde. Nemu-
sím připomínat, že první stopku 
dostaly divadla a společenské akce. 
A tak se to pověstné utrpení dosta-
vilo i  k  nám – hercům otnického 

Má dáti – dal
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divadla. Sotva jsme si začali užívat 
nové hry, rázem jsme o tuto radost 
přišli. Do 1. května bylo plánováno 
šest představení, která se nemohla 

uskutečnit. Jeviště zela prázdno-
tou a  prázdnotou zela i  divadelní 
duše herce. Nebylo dne, abychom 
si na tuto skutečnost nepostěžovali. 
Chybělo nám naše přátelství, kaž-

dá zkouška, díky které jsme mohli 
být spolu, hrát a tvořit.

A vy si nyní určitě vzpomenete 
na spoustu věcí, které vám chyběly. 

Přesto jste ale našli právě ten chy-
bějící (?) čas, kdy jste místo blou-
dění po  obchodech a  honění se 
za  těmi „důležitými“ věcmi hráli 
společenské hry, hráli si s  dětmi, 

objevovali nové cesty přírodou, pře-
četli novou knihu, zhlédli film, uči-
li se cizí jazyky, šili a vyšívali, pekli, 
hráli na  hudební nástroje, zpívali, 
tančili, vyráběli různé věci, tvořili, 
prohlíželi staré fotografie, ledacos 
doma opravili, začali cvičit, pěstovat 
na zahrádkách. 

Každá z těchto činností, které se 
vkradly najednou a  třeba i  „náho-
dou“ do vašich životů, dala vašemu 
zdraví víc, než si myslíte. Neříkáte si 
teď, že jste vlastně pro to nemuseli 
nic obětovat? Že jste místo toho jen 
dělali věci, které nebyly důležité?

Ať už jste v době zákazů a vlád-
ních nařízení našli cokoliv, co jste 
kdysi třeba kvůli tomu pověstnému 
„chybějícímu času“ ztratili, ucho-
vávejte si to i  nadále. Pak budete 
i  v  dobrém vzpomínat na  dobu, 
kdy se na sušáky s prádlem vkradly 
roušky.

Zdeňka Čechová

Stejně jako stovky dalších studentů po-
sledních ročníků zdravotnických oborů, i já 
jsem byl odeslán v nouzovém stavu na po-
moc do našich nemocnic. Bylo mi přiřaze-
no COVID-centrum na  neurochirurgické 
klinice oddělení 74 ve  Fakultní nemocnici 
u  svaté Anny v  Brně. Oddělení fungovalo, 
řečeno s jistou nadsázkou, jako „překladová 
stanice“. Pacienti, kteří byli přijati, byli auto-
maticky pokládáni za pozitivní a podle vý-
sledků testů byli následně negativní pacienti 
přemístěni na jiná oddělení.

Sečteno podtrženo jsem na  oddělení 
strávil necelý měsíc práce v „igelitu“ a nelituji 
jediné hodiny tam strávené, protože dobrou 
práci, dělá dobrý kolektiv. Ondřej klvač

Krátký příběh o mém prožívání nouzového stavu

Prořezávání 
meruněk 
a švestek 
s dědou. Děda 
mně ukazuje, 
co dát pryč 
a já řežu.

Stanislav JuráňZahraDa nepOčKá
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3. května 2020
moji milí rodáci,
zasílám Vám touto formou krásný májový pozdrav spolu se vzpomínkami na Vás i na všechny události, které jsem 
ve svém rodišti prožila. V první řadě jsou to zážitky z dětství, které se vážou na hektickou dobu konce II. světové 
války. Tak nějak se mi ty časy spojují s dneškem. S tím rozdílem, že tehdy byl nepřítel známý – Třetí Říše. Dnes, 
v čase nouzového stavu, je to útočník bojující skrytě, ale zákeřně. 
V časech před 75-ti léty jsme my, děti, měly též různá omezení, největším byl zásah do školského vyučování. (Člá-
nek, který přikládám, o tom řekne víc.)
Prázdniny trvaly fakt dlouho. Byla to doba her, ale i nebezpečných pochůzek po hájcích i polích. Nacházely se 
tam vraky zničené bojové techniky i nevybuchnuté munice. Při manipulaci s ní zahynul náš spolužák. Byly to dny 
i noci, kdy nás nálety zahnaly do sklepních krytů. Já jsem měla věrného kamaráda, který se při ječení sirén a vý-
buších vždy ke mně přitulil a já k němu. 
Nevím přesně, kdy budova přestala být lazaretem a my jsme se do ní vrátili. Jen to si pamatuji, že ve třídách byly 
stropy podepřené silnými sloupy. museli jsme okolo nich chodit velmi opatrně. Po nějakém čase jsme se učili v ma-
ringotkách. Ty byly nastavěné na zadní straně ulice, která vede ke hřbitovu. To už ale byl čas, kdy započala stavba 
nové školy. A my, poválečná generace, jsme z těch maringotek všechen ten stavební ruch sledovali. 
Nastávaly jiné, bezpečnější časy.  

Děkuji za zasílání Otnického zpravodaje.
S pozdravem marie Jakubčáková, rozená Rafajová

 Dlhé prázdniny
V časoch, keď som so svojími vrstovníkmi začala „rozum brať“, bola naša prestranná dedinská škola pre-
menená na vojenský lazaret. Bol štvrtý rok vojny a ranených pribúdalo. Na jednej i druhej strane frontu. 
Pre vyučovanie detí okupačná štátna moc vynašla náhradné priestory – miestnu krčmu. 
Dopoludnia sa aspoň pár hodín vo výčape učili deti a keď sa po vyučovaní rozpŕchli domov, stala sa krčma opäť 
krčmou. Až do hodiny zákazu vychádzania slúžila miestnym štamgastom a tým, ktorí sa pri pohári piva chceli 
čo-to dozvedieť z blízkého i vzdialeného dejiska vojny. 
A keď svítlo nové ráno, hospodský dvor sa stal dvorom školským a školníkom krčmár i so svojou ženou. Kým 
sme prichádzali do našej „školy“, bolo už všetko dôstojne pripravené na vyučovanie. Typický krčmový pach 
bol vyvetraný, dlážka vyzametaná. Stoly čerstvo vydrhnuté a zoradené do radov. Výčapný pult býval decentne 
prekrytý pestrým závesom a pred ním na stojane trůnila veľká školská tabuľa. Vedľa na plechovom podstavci 
umývadla stál veľký smaltovaný džbán so zásobou vody. Na vešiačiku visel dotuha naškrobený čistý uterák, 
a aby bolo hygiene učinené zadosť, nechýbala čerstvá dávka mazlavého prídělového mydla, uloženého v miske 
pri umývadle. 
Toto každodenné premieňanie priestorov muselo byť veľmi náročné nielen na čas, ale aj na sily vtedy už star-
ších krčmárovcov. Za ich prácou sa skrýval veľký kus lásky k nám, školákom bez školy. Neviem, či boli za túto 
činnosť aj nejako platení. Možno áno – možno nie. Podstatné je to, že nás ráno, či bolo teplo, či zimá, vždy ví-
tali vo dverách našej „frontovej školy“ 
s úsmevom, dobrým slovom a povzbu-
dením. 
V  posledních mesiacoch vojny počas 
nočného náletu jedna zo striel zasiahla 
našu krčmu. Zostalo z nej zopár čmu-
diacích trosiek. Krčmárovci prišli o do-
mov, a my deti o školu. V ten rok sme 
mali veru dlhé a rušné prázdniny. 

MARIE JAKUBČÁKOVÁ

„Kedže hladuješ po  láske, postavil 
som na tvoju cestu tolko iných bratov, 
aby si mohol aj ich milovať. Ver mi, 
láska potrebuje dlhé školenie a nie je 
tu viacej druhov lásky: milovať zna-
mená zrieknuť sa samého seba a  ísť 
v ústrety iným.“ Michael Quoist

Vyšlo v časopise Zrno č. 23/2000
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Z kroniky obecné školy v Otnicích (r. 1945)
Fronta se blíží k naší obci

Posledně jsme byli ve škole před osvobozením dne 
14. dubna (v sobotu). Rodiče už se obávali posílat děti 
do školy. Bylo slyšet dělostřelbu a bombardování. Žáci 

byli upozorněni, aby byli ukázněni a poslouchali své 
rodiče v každém rozkaze, poněvadž by při přechodu 
fronty mohli přijít k úrazu nebo o život.

první bomby a příchod osvobozenecké armády

V  neděli večer 15. 4. shodilo 
ruské letadlo první bomby na dům 
p. Václavka Jakuba (sklad a obchod 
dřívím), bomba zapálila dům, ale 
požár byl v  zárodku uhašen. Asi 
za tři dny byla obec bombardována 
ve  dne více ruskými letadly. Sha-
zovány zápalné a  výbušné bomby. 
Shořela budova raifeisenky (napro-
ti kostela), kde byla pošta a byt pro 
četn. strážmistra Zemana. Ve škole 

zatím byl zřízen lazaret v  naturál-
ním bytě říd. učitele a všechen jeho 
nábytek byl dán do jedné místnosti 
(v  přízemí u  silnice). Po  vyhoření 
raifeisenky si dal do téže místnosti 
nábytek četn. strážm. p. Zeman. 

Ř. uč. přesídlil s rodinou a s nej-
důležitějšími věcmi do domu p. Kva-
pila (č. 19), kde společně s rodinou 
obchodníka p. Haselmanna a četn. 
strážm. p.  Zemana vyčkal přícho-

du rus. vojska ve  sklepě. Kde byl 
lepší sklep, shromáždilo se v  něm 
vždy více rodin. Kryty v  polích se 
neosvědčily, lezli do  nich Němci, 
potíže se stravováním a vzdálenost 
od spoluobčanů. 

Asi za dva dny po tom byla obec 
po třetí bombardována v noci, ně-
kolik požárů a  zbořených domů. 
Při druhém a třetím bombardování 
padaly již i těžší bomby. 

Konečně přišel toužebně oče-
kávaný den osvobození naší obce. 
Bylo to v pondělí 23. dubna 1945. 
Asi o 9. hod. dopoledne dopadalo 
k nám velké množství ruských gra-
nátů a  šrapnelů, z  letadel spousta 
bomb, ale okupan-
ti neutíkali z obce. 
Nálet trval asi půl 
druhé hodiny, do-
padaly výbušné 
a  zápalné bomby, 
kulomety z  letadel 
stále štěkaly. Děti 
byly velmi pře-
strašeny, ale i  do-
spělí měli pořád-
nou obavu. Nálet 
byl velmi náhlý, 
ani jsme nemoh-
li všichni skočit 
do správného kry-
tu, až po  náletě. Při tomto náletě 
byly usmrceny tři osoby z  Otnic 
(jsou zaznačeny v obecní kronice) 
a  několik osob zraněno. Zase ně-
kolik obydlí hořelo, také hostinec 
u  Marků, kde nám shořely lavice. 
Po  náletě až do  pozdního večera 
bylo slyšet jen silnou střelbu. Asi 
o  11. hod. večer přišli do  sklepa 
za námi ruští vojáci. To bylo rado-
sti: objímali a líbali jsme je, dávali 

jim jídlo. Vyptávali se na Germány, 
pohráli si chvíli s  dětmi, ale brzy 
museli pokračovat s  vyháněním 
Němců, což jim trvalo přes půlnoc. 
Brzy ráno hnali Germány k Šarati-
cím, Milešovicím a Lovčičkám. Asi 

18 rudoarmějců zaplatilo osvobo-
zení naší obce svým životem. Dva 
ruské tanky byly i s posádkou roz-
bity pancéřovou pěstí v hrubé do-
lině. Němci vyhodili most za obcí 
směrem k  Lovčičkám u  mlýna. 
Ostatní mosty byly připraveny 
k  vyhození, ale asi na  to neměli 
Němci kdy. 

Pohled na obec příštího dne byl 
neutěšený, ale radost z  osvoboze-

ní to převyšovala. Některé domy 
shořely, některé vybombardovány  
a mnoho poškozeno. I stromy v za-
hradách byly střelbou a  bombar-
dováním zničeny nebo poškozeny. 
U  dřevoskladu p.  Václavka padla 

puma na  silni-
ci, udělala v  ní 
jámu asi 4 m 
hlubokou a  6 m 
širokou (v  prů-
měru), dvě tako-
vé pumy padly 
k  Václavkům, 
jedna na  dvůr 
do  desek a  dru-
há do  strojov-
ny, udělaly také 
tak pěkné jámy. 
Škola dosta-
la zásah z  děla 
zrovna do  míst-

nosti, kde měl ř. uč. a strážm. Ze-
man nábytek. Několik bomb padlo 
na střechu a na stěny školy. Kostel 
dostal dva zásahy z  děla do  věže 
a  také několik menších bomb. 
Okenní tabule na  škole byly té-
měř všechny vyraženy, (více než 
80 %).

Ruské vojsko se ubytovalo také 
ve škole a opustilo ji 7. května 1945. 

Zapsal Jan Jedlička

Osvobození

Otnické děti si hrají 
na troskách vojenské techniky
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23. 3. 2020 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) E.ON Distribuce a.s., České Budějovice– územní souhlas č. 

49/2020 k  záměru „Rozšíření distribuční sítě NN –Otnice, 
kabel NN Smejkal“ na  pozemcích parc.č. 1009/1, 1009/2, 
1009/3, 1010/1, 1010/2 v k.ú. Otnice.

b) Luděk Pohořelský, Otnice– Rozhodnutí, kterým se povoluje 
odběr podzemních vod pomocí vodního díla „Otnice – parc.č. 
884/1, vrtaná studna“, na pozemku parc.č. 884/1 v k.ú. Otnice.

c) Swietelsky stavební s.r.o, České Budějovice – Veřejná vyhláška, 
kterou se na  přechodnou dobu stanovuje provoz na  silnici 
II/418 v rámci opravy úseku „Újezd u Brna – Otnice“ – úplná 
uzavírka úseku křižovatka silnic – Újezd u Brna od 30. 3. do 7. 
6. 2020.

d) MND, a.s. Hodonín – oznámení o  zahájení řízení ve  věci 
povolení zvláštního užívání silnice II/418 v  k.ú.Otnice pro 
umístění podzemního vedení inženýrských sítí v  rámci akce 
„Zapojení sondy Otnice 101 – linie“.

e) Obec Otnice – Rozhodnutí č.61/2020 o prodloužení stavebního 
povolení pro stavbu: Stavební úpravy BD, Školní 480, Otnice 
na pozemku parc. č. 409/4 v k.ú. Otnice. Stavební povolení se 
prodlužuje do 28. 6. 2023.

f) Obec Otnice – Společné povolení stavebního záměru stavby: 
Komunikace „Pod Vodárnou“ Otnice, SO 101 Komunikace 
na pozemcích parc.č. 876, 891, 994/1, 1000/1 v k.ú. Otnice.

g) Obec Otnice – Oznámení o  návrhu opatření obecné povahy 
formou veřejné vyhlášky ve  věci: Stanovení místní úpravy 
provozu na  silnici č. III/4199 a na místní komunikaci v obci 
Otnice, dle projektové dokumentace s  názvem „Komunikace 
Pod Vodárnou Otnice“.

h) MND a.s. Hodonín – Závazné stanovisko, kterým se vydává 
souhlas k  umístění stavby „Zapojení sondy Otnice 101 - 
linie“. Souhlas se vydává za předpokladu dodržení uvedených 
podmínek.

5.  Krajský úřad JmK: 
a) Oznámení o  zahájení řízení k  žádosti o  povolení výjimky ze 

základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů pro Moravské zemské muzeum, p.o., zoologické 
oddělení, Zelný trh 6, Brno. Výjimka je požadována pro účely 

ZpráVa O čInnOSTI ZaSTUpITeLSTVa

sběru uhynulých exemplářů zvláště chráněných živočichů 
za účelem jejich následné preparace.

b) Oznámení o mimořádných opatřeních vydaných Vládou ČR, 
vyhlášením nouzového stavu v  ČR, vyhlášením karantény 
a  zákazu volného pohybu občanů v  ČR, v  souvislosti 
s  nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve  výskytu 
onemocnění COVID-19

- opatření, týkající se návratu osob z Itálie
- opatření, týkající se poskytovatelů zdravotnických služeb
- opatření, zakazující od  12. března 2020 divadelní, hudební, 

filmová a  další umělecká představení, sportovní, kulturní, 
náboženské spolkové, taneční, tradiční akce s účastí přesahující 
30 osob  

- opatření, zakazující osobní přítomnost žáků a  studentů 
na  základním, středním a  vyšším odborném vzdělávání 
a na vysokých školách

- vyhlášení nouzového stavu ČR
- opatření, která zakazují volný pohyb osob v ČR
- uzavření obchodů, sportovišť, veřejných míst aj., s  výjimkou 

obchodů potřebných k zachování potřeb občanů
- opatření k zákazu vstupu do maloobchodních prodejen mezi 

7-9 hod, kromě občanů nad 65 let.
6.  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky:
 Zastupitelé vzali na  vědomí Usnesení Agentury ochrany 

přírody a  krajiny ČR jako Zprostředkujícího objektu 
Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, kterým 
se zastavuje řízení o udělení dotace na projekt Extenzivní sad 
Otnice a ukončuje se administrace Žádosti. Žádost nesplnila 
podmínky přijatelnosti z  důvodu vysazování geograficky 
nepůvodních druhů do  volné krajiny (odrůdy vinné révy). 
Po  úpravě projektové dokumentace, bude v  další výzvě 
Operačního programu ŽP, podána nová žádost o dotaci.

7.  Faktury ke schválení:
a)  Respono, a.s. Vyškov - Fa. č. 20200491 ve výši 77 590,11 Kč – 

svoz, sběr a  odstranění komunálního odpadu za  měsíc únor 
2020.

b)  Lomax&Co s.r.o. Bořetice – Zálohová Fa č. 141200574 ve výši 
126 000,- Kč – zálohová faktura na vrata Industry – hasičská 
zbrojnice Otnice.
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Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 7, 

zápisu         
  8.  DSO Region Cezava – Dodatek č. 2 – změna Stanov:
 Valná hromada DSO Region Cezava odsouhlasila dne 13. 12. 2019 

změny Stanov a z nich vyplývající Dodatek č. 2, kterým se mění 
Článek 2, Stanov DSO Region Cezava takto:

 Název a sídlo členů svazku se rozšiřuje o dalšího, v pořadí 11 člena, 
a to Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 IČ: 00282740.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Stanov DSO Region 

Cezava.    
  9.  Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2019:
 Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci 

Otnice za  rok 2019“, zpracovanou Policií ČR Slavkov u  Brna. 
V uplynulém roce byly na území obce spáchány 3 přečiny a 22 
přestupků.  

10.  Založení krajinných prvků – cenové nabídky – dotační 
management, technický a autorský dozor:

 Zastupitelé se zabývali předloženými cenovými nabídkami firmy 
Atregia s.r.o. Šebrov, která připravovala projektovou dokumentaci 
a žádost o dotaci k akci „Založení vybraných krajinných prvků 
Otnice“, na zajištění autorského a technického dozoru a zajištění 
dotačního managementu při realizaci akce.  Cenové nabídky:

 technický dozor – 90 000 Kč bez DPH, autorský dozor – 60 000 Kč 
bez DPH,

 dotační management – 95 000 Kč bez DPH
Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje předložené cenové nabídky od firmy 

Atregia, s.r.o. Šebrov, na  zajištění dotačního managementu, 
technického a  autorského dozoru při realizaci akce „Založení 
vybraných krajinných prvků Otnice“ a  pověřuje starostu obce 
podpisem příkazních smluv.                            

11.  Zpracování Programu rozvoje obce na období 2021-2027:
 Obec se doposud řídila Programem rozvoje obce na  období 

2015-2020. Vzhledem k uplynutí plánovaného období je vhodné 
připravit novou komplexní rozvojovou koncepci, která je pro 
řízení obce a  pro rozhodování v  otázkách budoucího rozvoje 
obce zcela nezbytná. DSO Ždánický les a Politaví žádal o dotaci 
na  zpracování těchto Programů rozvoje obce pro členské obce 
svazku, ale žádosti nebylo vyhověno a  dotace na  vypracování 
dokumentů nebyla přiznaná.

 Centrum společných služeb DSO Ždánický les a Politaví nabízí 
zpracovat pro obec Program rozvoje obce na období 2021-2027 
za cenu 30 000,- Kč.

 Dokument budou připravovat pracovníci CSS ve  spolupráci se 
zastupiteli obce, bude realizováno dotazníkové šetření s veřejností 
a návrh bude předložen do konce roku 2020.

Usnesení:  
a)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje 

obce Otnice na období 2021-2027.                                 
b)  Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Centra společných služeb 

DSO Ždánický les a  Politaví na  vypracování Programu rozvoje 
obce na období 2021-2027 za cenu 30 000 Kč.              

12.  Hydrogeologický průzkum hřbitova – cenová nabídka 
EnviAqua Brno:

 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku firmy EnviAqua, 
s.r.o. Brno k  zajištění hydrogeologického průzkumu hřbitova. 
Hydrogeologický průzkum se provádí za účelem stanovení tlecí 
doby pro zpracování provozního řádu pohřebiště.  

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy EnviAqua, s.r.o. 

Brno na zajištění hydrogeologického průzkumu hřbitova ve výši 
8 600 Kč bez DPH. 

13.  Smlouva o spolupráci – Petr Banďouch:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  spolupráci s  Petrem 

Banďouchem Hrušky, který zajišťuje na otnickém hřbitově služby 
hrobníka. Předmětem smlouvy je činnost hrobníka na hřbitově 
a uplatnění jeho práva povinností.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  spolupráci s  Petrem 

Banďouchem Hrušky, k  zajištění činnosti služby hrobníka 
na veřejném pohřebišti Otnický hřbitov.  

14.  Valná hromada VaK Vyškov a.s. – delegování zástupce:
 Dne 28. 5. 2020 se koná Valná hromada Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. Na  tuto Valnou hromadu je nutné delegovat 
zástupce obce.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo deleguje na  Valnou hromaduVaK Vyškov, a.s. 

starostu obce Pavla Mezuláníka.   
15.  Nouzový stav ČR – informace, krizové nařízení obce č.1/2020:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informace o  nouzovém stavu, 

který vláda ČR vyhlásila kvůli šíření koronaviru COVID-19. 
Na základě krizového stavu bylo starostou obce vydáno Krizové 
nařízení obce Otnice č. 1/2020, které zastupitelé projednali. Obec 
prostřednictvím Infokanálu, webových stránek, Facebooku, 
denního hlášení informuje občany o  aktuálních mimořádných 
opatřeních. Po dobu trvání mimořádných opatření jsou zrušeny 
všechny kulturní a společenské akce obce.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Krizové nařízení obce Otnice č.1/2020.       
16.  Vyjádření otnických stárků k Aloiským hodům:
 Zastupitelé vzali na  vědomí návrh otnických stárků, aby 

spolupořadatelem Aloiských hodů ve dnech 20. - 21. 6. 2020 byla 
Obec Otnice společně s  otnickými stárky. Z  důvodu nejasnosti 
situace ohledně vyhlášeného krizového stavu v  ČR, zastupitelé 
odložili tento bod na další zasedání zastupitelstva obce.

17. Výpůjčka sálu Dělnického domu – TJ Sokol Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí žádost TJ Sokol Otnice o bezplatnou 

výpůjčku sálu Dělnického domu na dny 20. - 21. 6. 2020 z důvodu 
konání hodové zábavy. Pan Dušan Matoušek byl pověřen 
jednáním mezi TJ Sokol Otnice a otnickými stárky, ke společné 
diskuzi k organizaci hodových oslav. Z důvodu nejasnosti situace 
ohledně vyhlášeného krizového stavu v  ČR, zastupitelé odložili 
tento bod na další zasedání zastupitelstva obce.

18. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Byl osloven pan Jindřich Kučera ohledně výroby a instalace 3 soch 

na stěnu zdravotního střediska, směrem ke hřbitovu.  Pan Kučera 
dodá návrhy soch ke schválení.

- Ukončení činnosti zubního lékaře. Paní MUDr. Kučerová ke dni 
31. 1. 2020 ukončila působení v naší obci. Ordinace je vyklizená, 
bez nábytku, obec uzavřela smlouvy na dodavatele energií (plyn 
i elektrika – INNOGY). Obec ve spolupráci s praktickým lékařem 
MUDr. Karbulou, navrhuje do ordinace umístit odborného lékaře 
z oboru ortopedie, diabetologie.  

- Od 1. 4. 2020 bude podepsaná nájemní smlouva s paní Vladislavou 
Zicháčkovou ke krátkodobému pronájmu bytu nad Zdravotním 
střediskem. Nájemní vztah bude uzavřen do 31. 8. 2020. Energie 
přepsány na nájemnici. 

- Poděkování otnickým maminkám a  Výboru pro mládež, 
tělovýchovu a rodinu za uspořádání Jarní burzy dětského oblečení 
a filmového představení k příležitosti MDŽ ve dnech 7. a 8. března 
2020.

- Místostarosta informoval zastupitele o zavedení nového programu 
ČT3 do programové nabídky kabelové televize.

- Petr Havelka informoval zastupitele, že v  případě uvolnění 
mimořádných opatření se bude jarní prodejní výstava ČSZ, konat 
v prostorách Dělnického domu.

- Zastupitelé diskutovali o záměru další etapy výstavby komunikací 
v lokalitě Pod Vodárnou.

 Na základě usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020, kterým se 
ukládá územním samosprávným celkům z  důvodu omezení 
svobody pohybu na  území České republiky konat zasedání 
zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k  přijetí opatření 
souvisejících s  řešením nouzového stavu nebo ke  schválení 
právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění 
bezprostředně hrozícím škodám, se ruší zasedání ZO dne 6. 4. 
2020.

27. 4. 2020 
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 16) a  17) – Pořádání Aloiských hodů – žádosti otnických 

stárků a TJ Sokol Otnice bude řešeno samostatným bodem
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) MND, a.s. Hodonín– Rozhodnutí, kterým se povoluje zvláštní 

užívání silnice II/418 v k.ú. Otnice, pro umístění podzemního 
vedení inženýrských sítí v rámci akce „Zapojení sondy Otnice 
101 – linie“.

b) E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice – oznámení o zahájení řízení 
o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí pro stavební 
záměr: „1020000930 V518 kompletní rekonstrukce vedení, SO 
01 venkovní vedení VVN“.
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c) Obec Otnice – výzva odboru ŽP, kterou upozorňuje vlastníka 
lesního pozemku parc.č. 6486, což je obec Otnice, na nesoulad 
v užívání části tohoto pozemku. Část pozemku je využívána 
k zemědělské činnosti.

d) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 83/2020 o umístění stavby SO 401 
Rozvody VO, SO 402 Sdělovací rozvody ke stavebnímu záměru 
Komunikace Pod Vodárnou na pozemcích parc. č. 876, 879, 891, 
1000/1, 1000/2 v k.ú. Otnice.

e) Rostěnice,a.s. – Opravné rozhodnutí , kterým se opravuje 
rozhodnutí č.j. SU/67398-19/17090-2019/Bzk k související stavbě 
„ Vodní nádrž Rybník Neset“. Po opravě zní: maximální hladina 
230 m n.m a maximální objem vody v nádrži 76 160 m³

6.  Krajský úřad JmK:
 Rozhodnutí, kterým se nepovoluje výjimka ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů  pro paní 
Radku Stejskalovou a  ing.  Pavla Stejskala, Ponětovice 5, 664  51 
Šlapanice. Výjimka byla požadována za účelem plošné povrchové 
aplikace přípravku Stutox II z  důvodu prevence závažných 
škod na  úrodě z  důvodu kalamitního výskytu hraboše polního 
na pozemcích, na kterých žadatelé hospodaří.

7.  Finanční úřad JmK:
a) Oznámení, že ode dne 9. 4. – 11. 5. 2020 je na všech územních 

pracovištích FÚ JMK v  úředních hodinách zpřístupněn 
k  nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným 
daňovým subjektům přihlášeným k  platbě daně stanovuje daň 
z nemovitých věcí na rok 2020. Avizovaný hromadný předpisný 
seznam se týká výhradně poplatníků přihlášeným k placení daně 
prostřednictvím SIPO.  

b) Oznámení, že ode dne 27. 4. – 27. 5. 2020 je na všech územních 
pracovištích FÚ JMK v  úředních hodinách zpřístupněn 
k  nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným 
daňovým subjektům přihlášeným k  platbě daně stanovuje daň 
z nemovitých věcí na rok 2020. Avizovaný hromadný předpisný 
seznam se týká výhradně poplatníků nepřihlášeným k  placení 
daně prostřednictvím SIPO.  

8.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali a  vzali na  vědomí oznámení ředitele ZŠ 

a MŠ Otnice, o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 
6. 2020 a  zkrácení výuky ke  dni 26. 6. 2020 z  důvodu začátku 
stavebních prací při rekonstrukci WC pro žáky.

9.  Faktury ke schválení:
 Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20200964 ve výši 77 453,93 Kč – 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za březen 2020.
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 9, zápisu            
10.  Plán akcí na rok 2020 – přehled plnění:
 Zastupitelé projednali přehled plnění Plánu akcí na rok 2020. 

U plánované akce „Oprava asfaltového hřiště“ zastupitelé 
rozhodli o nákupu a použití kvalitnější dlažby na opravu teras.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem dlažby na opravu teras 

u asfaltového hřiště.   
11.  Výsledky hospodaření za I.Q roku 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce za I.Q. 

roku 2020:
 Příjmy:  7 823 710,84 Kč ( tj. 25,44 %)
 Výdaje:  4114 256,53 Kč (tj. 15,15 %)
 Stav na bankovních účtech k 31. 3. 2020: 37 421 116,35 Kč

12.  Roční účetní závěrka obce za rok 2019:
 Zastupitelé projednali roční účetní závěrku obce za rok 2019.
 Náklady celkem:  19 825 633,19 Kč
 Výnosy celkem:  31 471 602,41 Kč
Výsledek hospodaření:  +11 645 969,22 Kč
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku obce k 31. 12. 2019.     
13.  Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava:
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2019
 Příjmy:  749 298,38 Kč
 Výdaje:  913 943,66 Kč
 Financování:  -164 645,28 Kč
14.  Diakonie Broumov – žádost o finanční dar:
 Zastupitelé projednali žádost Diakonie Broumov, sociální 

družstvo, o finanční dar ve výši 5 000,- Kč na svozovou činnost 
a provoz družstva. Obec 2x ročně spolupracuje s družstvem při 
zajištění Humanitární sbírky.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s  finančním darem ve  výši 5  000,- Kč pro 

Diakonii Broumov, sociální družstvo, na svozovou činnost a provoz 
družstva a pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy.     

15.  Smlouva o  souhlasu k  provedení stavebního záměru – SÚS 
JMK – most Pančava:

 Zastupitelé se zabývali předloženým návrhem Smlouvy o souhlasu 
k provedení stavebního záměru – oprava mostu na silnici č. II/418 
Otnice-Pančava mezi obcí Otnice a SÚS Jihomoravského kraje. 
Stavbou budou dotčeny k  dočasnému záboru obecní pozemky 
parc. č. 5552,5553,5555

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  souhlasu k  provedení 

stavebního záměru opravy mostu na  silnici č. II/418 Otnice-
Pančava, kterou budou k  dočasnému záboru dotčeny pozemky 
ve vlastnictví obce parc.č. 5552, 5553,5555.              

16.  Návrhy umístění nové tělocvičny – Walter Atelier s.r.o. Brno:
 Zastupitelé vzali na  vědomí návrhy umístění nové tělocvičny 

od Walter Atelier s.r.o. Brno. Návrh umístění je v lesoparku mezi 
MŠ a ZŠ na parc.č.367/4, 368 v k.ú. Otnice. Zastupitelé doporučili 
pokračovat v jednání s majiteli sousedních pozemků o možném 
souhlasu se záměrem umístění nové tělocvičny, v  koordinaci 
s Walter Atelier s.r.o. Brno. 

17.  Pasport hřbitova – přehled nabídek:
 Zastupitelé projednali přehled cenových nabídek na  zpracování 

Pasportu hřbitova Otnice. K  tomuto bodu proběhla diskuze. 
Z předložených nabídek, i když nabídnutá cena nebyla nejnižší, 
nejvíce možností na kvalitu a informovanost veřejnosti, pomocí 
aplikace GisOnline Basic, nabídla firma Top Gis s.r.o. Brno.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Top Gis s.r.o. 

Brno, na zpracování Pasportu hřbitova Otnice za cenu 34 500 Kč 
bez DPH a vedení webové aplikaceGisOnline Basic za cenu 6 000 
Kč/rok bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.        

18.  Rekonstrukce knihovny – Smlouva o dílo s RAAN atelier s.r.o. 
Brno:

 Zastupitelé se zabývali předloženým návrhem Smlouvy o  dílo 
s firmou RAAN ateliér s.r.o. Brno, která bude zajišťovat vybavení 
nové knihovny nábytkem, osvětlením, dekoracemi a  doplňky 
ve výši 629 505,- Kč. Zastupitelé též vzali na vědomí informace ze 
schůzky všech dotčených zástupců firem a místních řemeslníků, 
kteří se budou podílet na rekonstrukci knihovny.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  dílo s  RAAN 

ateliér s.r.o. Brno na  zajištění vybavení knihovny nábytkem, 
osvětlením, dekoracemi a doplňky ve výši 629 505 Kč.                                 

19.  Chodníky před ZŠ – projektová dokumentace:
 Zastupitelé projednali projektovou dokumentaci na  opravu 

chodníků v ulici Školní a před ZŠ Otnice, od firmy JanSport 
s.r.o. Otnice. Bude zadáno výběrové řízení na  dodavatele 
stavebních prací. Z  diskuze vzešel návrh na  opravu plochy 
před kabinami na  fotbalovém hřišti, která by se realizovala 
v  rámci víceprací s  vybranou stavební firmou na  opravu 
chodníků. 

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s  opravou plochy před kabinami 

na fotbalovém hřišti v rámci oprav chodníků před ZŠ Otnice 
a v ul. Školní.         

20.  Výtah na Radnici – projektová dokumentace:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci o  dodání projektové 
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dokumentace na  výstavbu výtahu v  budově Radnice. Dle 
smlouvy dodal projektovou dokumentaci Ing.  Petr Bartoš, 
který bude též zajišťovat stavební povolení na výstavbu výtahu.

21.  Výpověď z nájmu Katolického domu – Jaroslav Holub:
 Zastupitelé projednali žádost pana Jaroslava Holuba, Újezd 

u  Brna o  ukončení nájmu nebytových prostor v  budově 
Katolického domu, dohodou ke dni 30. 6. 2020.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy 

s  panem Jaroslavem Holubem, Újezd u  Brna na  nebytové 
prostory v  budově Katolického domu. Nájemní vztah se 
ukončuje dohodou ke dni 30. 6. 2020.       

22.  Nouzový stav ČR – informace:
 Zastupitelé vzali na  vědomí podané informace o  nouzovém 

stavu v  ČR. Od  20. dubna dochází k  postupnému uvolňování 
opatření. Obec zakoupila dezinfekční prostředek na  použití 
ve veřejných budovách s velkým výskytem občanů a v ZŠ a MŠ 
Otnice. V souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či 
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění 
COVID-19, zastupitelé rozhodli o poskytnutí úlevy z povinnosti 
hradit nájemné z  užívaného obecního majetku místním 
podnikatelům, snížením nájmu o 50 % za měsíce březen a duben 
roku 2020. 

 Pan Pavel Prokop se pro podjatost neúčastnil hlasování.
Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje v  rámci podpory místních 

podnikatelů, kteří mají v  pronájmu obecní prostory, snížení 
měsíčního nájmu o 50 % za měsíce březen a duben roku 2020.                      

23.  Aloiské hody 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí, že dne 8. 4. obec obdržela vyjádření TJ 

Sokol Otnice k organizaci a pořádání Aloiských hodů v roce 2020. 
Přes veškerou snahu TJ Sokol nedošlo ke  smířlivému jednání 
s otnickými stárky a TJ Sokol tedy ukončila přípravu a organizaci 
pořádání Aloiských hodů v roce 2020. Z důvodu plánu vlády ČR 
na  uvolnění opatření proti pandemii, která počítá s  obnovením 
kulturních akcí s omezeným množstvím účastníků, i obec Otnice 
odstupuje od spolupořádání této tradiční akce.

24.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, zá- Unicredit bank snížila 
z důvodu koronavirové krize od 1. 5. 2020 úročení účtů z 0,9 % 
na 0,25 %p.a.

- Pracovníci obce vyčistili od mechu kříž v prostoru za firmou Brož. 
Obec má záměr vyčistit i ostatní kříže.

- Divadlo Háta odehraje zrušené představení dne 6. března 2021, 
dle upravené smlouvy o produkci.  Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.

- Starosta informoval zastupitele o  stálé snaze obsadit volnou 
ordinaci po  zubní lékařce. Byl osloven o  pomoc odbor 
zdravotnictví JMK, spolupráce je též s MUDr. Karbulou.

- Cyklostezka informace - Výbor SFDI také, mimo jiné i v souvislosti 
s aktuální pandemií COVID-19, schválil úpravu harmonogramu 
předkládání žádostí o příspěvek na příští období. Předpokládané 
termíny pro předkládání žádostí o  příspěvek, budou posunuty 
na leden 2021. Předpokládaný termín schválení těchto příspěvků 
je přibližně polovina roku 2021. Realizace cyklostezky by se 
posunula až na rok 2022.

- Poděkování patří redakci otnického Zpravodaje za  práci při 
přípravě nového Zpravodaje (celobarevný, nová grafika, kvalitní 
papír). 

- Poděkování Výboru pro mládež, rodinu a  tělovýchovu, také 
otnickým vodníkům a  luční víle za  organizaci akce „Otevírání 
pramene on-line“.

- Paní Dana Sekaninová poděkovala místostarostovi obce 
za výsadbu stromů v obci.

- Pan Petr Havelka informoval zastupitele o konání Prodejních trhů 
před Základní školou dne 16. 5. 2020.

- Místostarosta obce přednesl zastupitelům plán výsadby zeleně 
v obci.

- Celorepubliková akce „Férová snídaně“ bude v  letošním roce 
organizována on-line dne 9. 5. 2020.

- Zastupitelé diskutovali o  podpoře Rybářského spolku Otnice 
zakoupením nové informační tabule.

18. 5. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod14) Dne 6. 5. 2020 byla podepsána Darovací smlouva 

s  Diakonií Broumov na  poskytnutí finančního daru ve  výši 
5000 Kč.

 Bod 19) Chodníky před ZŠ – bude řešeno samostatným bodem
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) MND, a.s. Hodonín – Závazné stanovisko, kterým se 

vydává souhlas k  umístění, provedení a  užívání spalovacího 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve  věci záměru 
„Výrobna plynu Otnice“ – trubkový kotel typu K03 
na technologický ohřev těženého plynu.

b) Čeněk Gajda, Otnice– souhlasné stanovisko k  umístění, 
provedení a  užívání 2 spalovacích stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší ve  věci záměru„Demolice + novostavba 
RD, U Parku 125 Otnice“, na pozemku parc.č. 722,723 v k.ú. 
Otnice – jedná se o  1 plynový kondenzační kotel BAXI a  1 
krbová kamna.

c) Jana Burdová, Brno– souhlasné stanovisko k  umístění, 
provedení a  užívání 1 spalovacího stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší ve věci záměru „Nástavba RD Milešovská 
342 Otnice“, na pozemku parc.č. 866 v k.ú. Otnice – jedná se 
o 1 plynový kondenzační kotel BAXI.

d) E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Rozhodnutí formou 
veřejné vyhlášky o  prodloužení doby platnosti územního 
rozhodnutí pro stavební záměr: „1020000930 V518 kompletní 
rekonstrukce vedení, SO 01 venkovní vedení VVN“

6.  Krajský úřad JmK:
a) Pozvánka na  veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 1 

Zásad územního rozvoje JMK a  Vyhodnocení vlivů návrhu 
Aktualizace č.1 na  udržitelný rozvoj území formou veřejné 
vyhlášky, která je zveřejněná na  úřední desce od  12.5.2020. 
Konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje JMK a  Vyhodnocení vlivů návrhu 
Aktualizace č. 1 bude v úterý 9. června 2020 od 14 hod. Veřejné 
projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

b) Pozvánka na  veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 
2 Zásad územního rozvoje JMK formou veřejné vyhlášky, 
která je zveřejněná na  úřední desce od  14. 5. 2020. Konání 
veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního 
rozvoje JMK bude v úterý 16. června 2020 od 15 hod. Veřejné 
projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

c) Sdělení k podnětu přezkumu:
 Krajský úřad JMK obdržel dne 11. 3. 2020 podání podnětu 

od Mgr. Jana Plška, Otnice nazvaném: „Podnět k přezkoumání 
rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy I. třídy ochrany ZPF“. 
Krajský úřad zahájil přezkumné řízení ve věci Rozhodnutí MěÚ 
Slavkov u Brna, kterým byl vydán souhlas k  trvalému odnětí 
624 m² půdy ze ZPF pro realizaci stavby „Společenské centrum 
za  Dělnickým domem Otnice“ ve  prospěch investora Obec 
Otnice. Pan Mgr.  Jan Plšek ve  svém podnětu uvádí 4důvody, 
pro které je Rozhodnutí MěÚ Slavkov u  Brna nezákonné. 
Po  přezkoumání předloženého rozhodnutí a  spisového 
materiálu krajský úřad zjistil, že napadené rozhodnutí bylo 
vydáno v  souladu se zákonem. Krajský úřad konstatuje, že 
neshledal důvod pro přezkoumání napadeného rozhodnutí 
v přezkumném řízení, neshledal ani důvody pro obnovu řízení 
či pro vydání nového rozhodnutí.

7.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019:
 Zastupitelé vzali na  vědomí Zprávu z  Krajského úřadu JMK 

o  výsledku přezkoumání hospodaření za  rok 2019. Dílčí 
přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno v listopadu roku 
2019 v  místě Obecního úřadu Otnice, konečné přezkoumání 
bylo vedeno v  dubnu roku 2020 elektronickou komunikací 
z  Krajského úřadu JMK, kam byly zasílány požadované 
dokumenty.

 Při přezkoumání hospodaření obce Otnice za rok 2019 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

8.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé se zabývali žádostí ZŠ a MŠ Otnice o mimořádný 

příspěvek z  rozpočtu obce ve  výši 30  000,- Kč na  hygienické 
potřeby, které musela Základní škola a Mateřská škola Otnice 
nakoupit pro potřeby opětovného otevření ZŠ a  MŠ, vč. 
jídelny (dávkovače dezinfekce, rukavice, štíty, papírové utěrky 
+ zásobník, rezervní zásoba roušek, antibakteriální mýdla, 
teploměr).

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve  výši 

30 000 Kč pro ZŠ a MŠ Otnice na nákup hygienických potřeb 
k zajištění znovuotevření školy, školky a školní jídelny.                

9.  Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20201418 ve výši 77 424,05 Kč – 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za duben 2020.
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b) RAAN atelier s.r.o. Brno – Zálohová faktura č. 320009 
ve výši 400 000 Kč – dohodnutá záloha dle uzavřené Smlouvy 
o dílo na výrobu a montáž nábytku a světel na rekonstrukci 
knihovny Otnice.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, 

zápisu. 
10. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj:
 Zastupitelé vzali na vědomí Příkaz z Oblastního inspektorátu 

práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kterým se obec Otnice 
uznává vinnou ze spáchání správního deliktu na  úseku 
bezpečnosti práce, a  to tím, že nesplnila povinnosti týkající 
se pracoviště a pracovního prostředí. Dne 6. 8. 2019 bylo při 
kontrole zjištěno, že v  plynové kotelně Kulturního domu je 
provozována vyvýšená pracovní plocha převyšující okolní 
podlahu o 0,5 m, která je určená k odkládání židlí. Tato plocha 
nebyla zajištěna proti pádu zaměstnanců do prostoru kotelny, 
jejíž podlaha je snížená o 0,5 m.

 Za správní delikt se obviněné ukládá trest „napomenutí“ a není 
uložena povinnost nahradit náklady řízení. Obec provedla 
nápravná opatření instalací zábradlí do  kotelny Dělnického 
domu. 

11.  Valná hromada Respono a.s. Vyškov – delegování zástupce 
obce:

 Dne 19. 6. 2020 se bude konat Valná hromada (VH) společnosti 
Respono, a.s. Vyškov. Obec na  VH vždy deleguje svého 
zástupce. Z  důvodu eliminace kumulování většího počtu 
osob byměli akcionáři zmenších obcí zvážit možnost nechat 
se zastoupit jedním společným zástupcem. Za  ORP Slavkov 
u  Brna se nabídl jako společný zástupce obcí starosta města 
Slavkov u Brna.

 Před konáním VH Respono a.s. bude uskutečněno společné 
jednání starostů ORP Slavkov u  Brna, kde bude rozhodnuto 
o možném společném zastupování.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce deleguje na Valnou hromadu Respono, a.s. 

Vyškov starostu obce Pavla Mezuláníka. V případě pokračujících 
nařízení vlády na snížení kumulování většího počtu osob, může 
zástupce obce předat Plnou moc ke  společnému zastupování 
na Valné hromadě starostovi města Slavkov u Brna.    

12.  Žádost o podporu – Linka bezpečí, z.s.:
 Zastupitelé projednali žádost ředitelky Linky bezpečí z.s. Praha, 

o  finanční příspěvek na  zabezpečení provozu Linky bezpečí 
ve výši 7 500 Kč. Tato částka je zanesena v rozpočtu obce na rok 
2020.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve  výši 7  500,- Kč pro 

Linku bezpečí z.s. Praha, na provoz linky. 
13.   Žádost o vyjádření k přechodné uzavírce silnice č. II/418:
 Zastupitelé projednali žádost firmy DoZBos s.r.o. Boskovice, 

o  vyjádření k  přechodné úpravě provozu, uzavírce a  vedení 
objízdných tras v rámci realizace stavby: II/418 Újezd u Brna 
-Otnice, 2. stavba. Termín realizace stavby a úplné uzavírky je 
v plánu od 8. 6. – 26. 7. 2020.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí s přechodnou úpravou provozu, úplnou 

uzavírkou a  vedením objízdných tras při plánované stavbě 
II/418 Újezd u Brna – Otnice, 2. stavba.  

14.  Oprava chodníků před ZŠ – výběrové řízení dodavatele:
 Starosta seznámil zastupitele s  výsledkem pořadí výběrového 

řízení o  výběru nejvhodnější nabídky, která je předmětem 
veřejné zakázky „Chodníky-ulice Školní Otnice“. Termín 
realizace červenec-srpen r. 2020. Byly osloveny 3 firmy 
k podání nabídky do výběrového řízení.

 Pořadí výběrového řízení:
 1. Prostavby,a.s. Otnice – nabídková cena – 1 430 622,83 Kč bez 

DPH
 2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno – nabídková cena – 1 539 362,00 Kč 

bez DPH
 3. STAVOS a.s. Brno – písemně se omluvila z  účasti 

na výběrovém řízení
Usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení a zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy s  firmou Prostavby, a.s. Dědina 
447, Otnice.

15.  Záměr opravy plochy na fotbalovém hřišti a uložení kabelu 
TKR:

 V  rámci stavby opravy chodníků zastupitelé diskutovali 

o  možnosti výměny dlažby na  ploše před kabinami 
na fotbalovém hřišti a položením kabelů pro kabelovou televizi 
do  země na  ulici Boženy Němcové od  domu pana Khuny 
č.p.398 ke hřbitovu.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí se záměrem opravy plochy před 

kabinami na  fotbalovém hřišti a  položením kabelu TKR 
do země od domu pana Khuny č.p.398 po hřbitov.  

16.  Žádost o vyjádření – TVAJA Servisní s.r.o. CNG:
 Zastupitelé projednali žádost firmy TVAJA Servisní s.r.o. Kolín 

o vyjádření ke stavbě a k existenci sítí ve správě obce z důvodu 
zpracování projektové dokumentace a  územního souhlasu 
ke  stavbě „Firemní plnící stanice CNG – Otnice“ v  areálu 
společnosti DITON spol.s.r.o. na  pozemku parc.č. 1460/15 
v k.ú. Otnice.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo souhlasí se záměrem výstavby „Firemní plnící 

stanice CNG – Otnice“ v areálu DITON spol.s.r.o. na pozemku 
parc.č. 1460/15 v k.ú. Otnice.    

17.  Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 5675:
 Zastupitelé se zabývali žádostí pana Bc.Michala Hudečka a paní 

Bc.Jitky Komínové, Pod Vodárnou 577, Otnice, na odkoupení 
části obecního pozemku parc.č. 5675 o výměře 32 m². O odkup 
části pozemku bylo žadateli požádáno již v  loňském roce. 
Dotčený pozemek leží v  navrhované lokalitě pro výsadbu 
biokoridoru. Z důvodu plánované realizace výsadby a úpravy 
cesty kolem biokoridoru zastupitelé neschvalují záměr prodeje 
části obecní parcely. Další projednání žádosti zastupitelé 
navrhují až po ukončení realizace výsadby biokoridoru.

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části obecního 

pozemku (32m2) parc. č. 5675 panu Bc.  Michalu Hudečkovi 
a paní Bc Jitce Komínové, Pod Vodárnou 577, Otnice.              

18.  Smlouva o poskytování hostingových služeb – FPO s.r.o. 
GORDIC VAR, Blansko:

 Zastupitelé projednali z důvodu ochrany a bezpečnosti dat, pro 
lepší komunikativnost, ochranu proti virům a  cizím útokům 
návrh Smlouvy o  poskytování hostingových služeb s  firmou 
FPO s.r.o. Gordic VAR Blansko o  poskytnutí hostingových 
služeb systému GINIS Express SQL.  Cena za službu: 1 100 Kč/
měsíc

Usnesení:  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  poskytování 

hostingových služeb s firmou FPO s.r.o. Gordic VAR Blansko.               
19.  Nouzový stav ČR – informace:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informace starosty obce 

o ukončení  vyhlášeného nouzového stavu dne 17. 5. 
2020. ZŠ a  MŠ Otnice se ve  spolupráci s  obcí připravuje 
na  znovuotevření Mateřské školky a  Základní školy pro 1. 
stupeň dne 25. 5. 2020. Žáci 9. třídy navštěvují ve skupinkách 
Základní školu již od  11. 5. 2020 k  přípravě na  přijímací 
zkoušky.

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta obce informoval zastupitele, že JMK se prozatím 

rozhodl pozastavit rozhodování o schválení podaných žádostí 
ve všech dotačních titulech předběžně do září roku 2020.

- Byla schválena dotace na  projekt „ZŠ – Hospodaření se 
srážkovou vodou“. Výše podpory 1 356 296 Kč. Celkové náklady 
1 386 025,- Kč. Obec prozatím neobdržela oficiální stanovisko.

- Obecní knihovna byla dočasně přestěhována na Dělnický dům, 
kde bude od 18. 5. 2020 otevřena v běžnou otevírací dobu.  

- Byla dokončena akce Točna v  ulici Polní. Poděkování patří 
místostarostovi a zaměstnancům obce. 

- Poděkování otnickým Zahrádkářům za  organizaci 
a uspořádání Prodejních trhů v sobotu 16. 5. 2020 v parku před 
ZŠ. Ve spolupráci s SDH Otnice, kteří zajistili občerstvení. Akce 
byla velmi kladně hodnocena.

- Na hasičce jsou namontována nová vrata.
- Na zasedání zastupitelstva se dostavila Mgr. Dagmar Kovaříková, 

která přednesla zastupitelům svůj názor na umístění tělocvičny 
za stávajícím fotbalovým hřištěm.

- Pan Petr Havelka vyslovil poděkování obci a  SDH Otnice 
za pomoc při organizování Prodejních trhů.

- Zastupitelé podporují záměr stárků a  SDH Otnice 
k připomínceAloiských hodů dne 21. 6. 2020 – průjezd stárků 
obcí, posezení pro veřejnost v parku před ZŠ. 

- Zastupitelé diskutovali o řešení problému parkování před ZŠ.
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v letošním roce prožíváme 
všichni zvláštní, pro většinu 
z nás netradiční, období naše-
ho života. Od poloviny března, 
kdy byl z důvodu koronavirové 
pandemie vládou ČR vyhlášen 
nouzový stav, jsme začali žít, dá 
se říci „novým způsobem živo-
ta“.

Byli jsme nuceni přizpůsobit 
se době, kterou mnozí z  nás ješ-
tě nezažili.  Při vyhlášení nouzo-
vého stavu nikdo z  nás nevěděl, 
jak dlouho to bude trvat, co bude 
dál. Z  médií se na  nás valily infor-
mace o  zvyšujícím se počtu na-
kažených a  posléze i  zemřelých.  
Pohyb občanů byl povolen jen 
na cesty do zaměstnání, byly zavřené 
restaurace, obchody, úřady. Zvláště 
pro starší občany byla tato doba vý-
jimečná, protože se stali tou nejvíc 
ohroženou skupinou.  I velikonoční 
svátky jsme prožívali jinak. U  tele-
vizorů při sledování on-line přeno-
sů bohoslužeb. Též nám bylo všem 
odepřeno prožít veškeré velikonoční 
zvyky a  tradice, např. velikonoční 
pomlázku, posezení u  cimbálu, se-
tkání s rodinou a přáteli. Na druhou 
stranu jsme si uvědomili, že nepotře-
bujeme tak často jezdit do obchod-
ních center na nákupy, začali jsme si 
víc vážit rodiny, přírody, vnímat věci 
kolem nás jiným pohledem. Prožíva-
li jsme všichni jiný čas.  Čas nejistoty, 
omezení podnikatelských činností, 
ztráty zaměstnání, obavy o své zdra-
ví. V této době se však spousta z vás, 
občanů obce, i přes veškerá nařízení 
spojila a nabídla se pomoci druhým. 
Já osobně jsem do této doby nezažil 

v naší zemi takovou vlnu obětavosti, 
trpělivosti a  odhodlanosti ke  vzá-
jemné pomoci. Velmi si vážím vše-
ho, co jste dokázali obětovat jak při 
šití roušek, tak nákupem potravin, 
nebo jakoukoliv iniciativou, kterou 
jste chtěli usnadnit krizová opatření 
svým starším sousedům nebo přáte-
lům. Za to všechno vám patří velké 
poděkování. Pevně věřím, že i  dal-
ší situace v  budoucnosti společně 
zvládneme.

Co se týká investičních akcí 
a plnění plánu akcí na rok 2020, asi 
většina z  vás ví, že z  důvodu vlád-
ních nařízení budou kráceny pří-
jmy v rozpočtech obcí a měst. U nás 
v Otnicích v letošním roce příjmová 
část obecního rozpočtu klesne bez-
mála o  tři miliony korun a  my se 
s tím budeme muset nějak vyrovnat. 
Některé naplánované investiční akce 
budou přesunuty na  další období, 
bude se více šetřit na provozu obec-
ních budov a tato situace se dotkne 
i Základní a Mateřské školy Otnice, 
jako příspěvkové organizace obce. 
Přesto se nám již podařilo zrealizovat 
úpravu pozemku na konci ulice Pol-
ní. Ve spolupráci zaměstnanců obce 
s místními i okolními podnikateli se 
upravil terén nejprve odbagrováním 
přebytečné zeminy, navezením pod-
kladového štěrku a následně asfalto-
vým recyklátem, který byl zhutněn. 
Vznikl tak dostatečný prostor k otá-
čení osobních automobilů i  vozidel 
firmy zajišťující svoz komunálního 
odpadu.

Jak jste si mnozí všimli, před 
obecním úřadem byla instalována 
nová informační tabule Dobrovol-
ného svazku obcí Region Cezava, 
jehož členem je i  naše obec. Tato 
tabule byla pořízena z dotačního ti-
tulu Ministerstva pro místní rozvoj 
a o dotaci žádal DSO Region Cezava. 
Ve  spolupráci s  CBS nakladatelství 
Zlín byl k  informační tabuli poří-
zen letecký snímek obce. Dřevěný 
masivní stojan na obě tabule vyrobil 
Vojtěch Jedlička ze Šaratic. Věřím, že 
tyto tabule přispějí k oživení prosto-
ru v okolí radnice a občanům budou 
sloužit k  získání některých zajíma-
vých informací.

Povodí Moravy, s. p. měl v plánu 
svých investičních akcí provedení 
udržovacích prací a vyčištění vodní-
ho díla „Průtočná nádrž Otnice“, což 
je rybník Pod Sadkovem. V prosinci 
roku 2018 byl dokonce vydán Měst-
ským úřadem ve  Slavkově u  Brna 
„Souhlas s  udržovacími pracemi“ 
na výše uvedeném vodním díle. Fi-
nanční prostředky určené na  tuto 
akci však Ministerstvo zemědělství 
těsně před realizací přesunulo na vý-
stavbu nových rybníků. V  loňském 
roce byla naše obec při reorganiza-
ci státního podniku Povodí Moravy 
spádově přesunuta z  provozu Ko-
ryčany na  provoz Brno. Proto jsme 
v letošním roce opět zahájili jednání 
s vedením provozu Brno o možnosti 
provedení vyčištění rybníku. Čeka-
jí nás ještě další jednání, ale věřím, 
že se tato akce podaří uskutečnit. 

Vážení a milí spoluobčané, sousedé,

STarOSTOVY STarOSTI
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V  případě vyčištění rybníku dojde 
k  větší retenci vody v  této lokalitě 
a  celoročnímu udržitelnému životu 
vodních živočichů a zvěře. Zaměst-
nanci obce v  letošním roce v  okolí 
rybníku   instalovali nové odpadkové 
koše a opravili rozbité posezení k od-
počinku.

V  budově obecního úřadu jsme 
v měsíci červnu zahájili rekonstrukci 
obecní knihovny.  Nyní je knihovna 
dočasně přemístěna do  dělnického 
domu, kam byly převezeny regály 
s knihami. Stavební, topenářské, ma-
lířské, podlahářské a  elektro práce 
při rekonstrukci bude zajišťovat obec 
ve spolupráci s místními podnikateli.   
Výrobu a montáž nábytku a dekora-
cí následně zajistí firma RAAN ate-
lier Brno, s kterou obec dlouhodobě 
úspěšně spolupracuje (viz obřadní 
síň). Věřím, že se nám během prázd-
nin podaří zrekonstruovat obecní 
knihovnu na důstojný prostor nejen 
pro čtenáře, ale také na místo pro po-
řádání různých přednášek, dílniček 
a společného setkávání jak pro mlá-
dež, tak pro seniory. Dovolte, abych 
vás tímto pozval na všechny připra-
vované akce do naší nové knihovny, 
o jejímž otevření budete včas infor-
mováni. A  jako nejbližší se nabízí 
na začátku září „Slavnostní otevření 
nové knihovny“ spojené s předáním 
titulu Fairtradová obec, který naše 
obec získala, jako první obec v ČR.

Během prázdnin bude probíhat 
oprava chodníků před základní ško-
lou, v ulici Školní a na hřišti. Na re-
alizaci této akce byla ve výběrovém 
řízení vybrána firma Prostavby. 
Tato akce bude spojena s výměnou 
a montáží nových sloupů veřejného 
osvětlení před školou a v ulici Školní, 
která bude provedena firmou Pavel 
Pecák.

Naším záměrem je zvýšení 
komfortu občanů, kteří přicházejí 
na obecní úřad vyřídit své záležitos-
ti. Pro maminky s  kočárky, seniory 
či hůře pohyblivé občany má obec 
v  plánu výstavbu osobního výtahu 
v budově radnice. V této době je již 
podána žádost o  stavební povolení 
a během prázdnin se uskuteční vý-
běrové řízení na dodavatele výtahu. 
Doufám, že se nám podaří tento náš 
záměr do  konce roku zrealizovat 

a občané tak budou moci využít vý-
tah při návštěvě úřadu.

Od  8. června do  26. července 
je úplně uzavřena silnice od  Otnic 
ke křižovatce Gandia. Všichni dob-
ře víme, že silnice do naší obce byla 
v katastrofálním stavu a všichni jsme 
již několik let čekali, až se opraví. 
Proto mě nepříjemně překvapují 
reakce řidičů osobních i  náklad-
ních vozidel, a s nimi spojené emo-
ce některých občanů (např. dlouhá 
objízdná trasa, jízda po  polní cestě 
v blátě aj.). Faktem je, že firma zajiš-
ťující dopravní značení nedostatečně 
označila objízdné trasy, ale to jsme se 
snažili ve spolupráci s firmou a Po-
licií ČR, v co nejkratší době vyřešit. 
Chtěl bych jen upozornit, že hlav-
ním investorem opravy této silnice 
je Státní údržba silnic, potažmo Ji-

homoravský kraj, který vše zajišťuje 
a organizuje.   

Vážení spoluobčané. Byli jsme 
nuceni žít určitý čas v  krizových 
opatřeních, zrušit spoustu spole-
čenských a kulturních akcí, ale naše 
obec stále žije. S  projevenou ocho-
tou a vstřícností všech dobrovolníků 
z řad občanů i organizací se můžeme 
opět nadechnout a  malými krůčky 
v  podobě nových projektů a  pořá-
dáním společných setkání směřovat 
k ještě lepšímu životu v naší krásné 
obci. Buďme trpěliví jeden k druhé-
mu a pomáhejme si navzájem. Přeji 
vám všem příjemnou a klidnou do-
volenou, pěkné počasí a šťastný ná-
vrat domů.

 16. června 2020

  Pavel mezuláník, starosta obce
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Za evropské premianty v třídění 
odpadu jsou Češi označováni prá-
vem. Meziročně dosáhli dalšího zlep-
šení v množství vytříděného odpadu, 
a to již poněkolikáté v řadě. V roce 
2019 vytřídil každý z nás v průměru 
51,3 kilogramu papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů, což je mezi-
roční nárůst o více než 2 kilogramy 
odpadů vytříděných do  barevných 
kontejnerů.

 S tříděním odpadů má zkušenost 
většina obyvatel ČR, pravidelně pak 
své odpady třídí téměř ¾ národa, přes-
ně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili 
nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, 
dále pak 15,1 kilogramu plastů, bez-
mála 14 kilogramů skla a  necelé půl 
kilo nápojových kartonů. A stále více 
třídíme i kovy, těch vytřídil každý oby-
vatel v průměru 13,9 kilogramu. Pro-
střednictvím sběrných systémů obcí 
se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun 
vytříděných odpadů, což je o 4 % více 
než v roce 2018.

 „Členské státy Evropské unie, včetně 
České republiky, musí již za několik let 
splnit nové ambiciózní cíle vyplývající 
z požadavků balíčku cirkulární ekono-
miky. V praxi to bude znamenat třídit 
veškerý odpad, který lze recyklovat nebo 
jinak využít a na skládku ukládat jen 

minimum směsného odpadu, nejvý-
še však 10 %. A obce i jejich občané se 
na  to již začínají intenzivně připravo-
vat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zby-
něk Kozel, generální ředitel společnos-
ti EKO-KOM, a.s.

 Právě Autorizovaná obalová spo-
lečnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již 
více než 20 let provoz systému třídění 
a  recyklace obalových odpadů, které 
jsou významnou složkou tříděného 
komunálního odpadu. Do  systému 
bylo na  konci roku 2019 zapojeno 
21  197 firem a  6  146 obcí ČR. Díky 
spolupráci s  nimi je třídění odpadů 
v České republice dostupné pro 99 % 
obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdo-
stupnější a  snadné, systém neustále 
spolupracuje s  obcemi na  dalším za-
hušťování sběrné sítě na třídění. Češi 
tak mohou třídit své odpady prostřed-
nictvím 473 359 barevných kontejne-
rů a menších nádob na ulicích i pří-
mo u rodinných domů. Jedno sběrné 
hnízdo tak slouží v průměru pro 118 
obyvatel, což je v evropské konkurenci 
velmi dobrý výsledek.

 „Docházková vzdálenost k  barev-
ným kontejnerům je pro mnoho lidí 
v  otázce třídění odpadů rozhodující. 
Nyní to k nim máme ze svých domovů 
v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 

133 kroků,“  říká ředitel oddělení ko-
munikace EKO-KOM, Lukáš Grol-
mus. Zároveň ale dodává, že dle nejno-
vějších statistik stále ještě 24 % obyvatel 
udává, že má kontejnery dál než 130 
metrů a  jsou tedy lokality, kde je co 
zlepšovat.

 Díky třídění odpadů v domácnos-
tech a  obcích vzniká surovina, která 
se na třídících linkách dotřídí na jed-
notlivé druhotné suroviny připravené 
k recyklaci a využití - pro výrobu no-
vých produktů nebo jako zdroj energie 
či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. 
Tříděním systém snižuje zátěž život-
ního prostředí - každoročně tříděním 
a recyklací obalových odpadů zachrá-
níme ekvivalent zhruba 29 km2  pří-
rody, šetříme stromy, přírodní zdroje 
surovin a  zamezujeme rozšiřování 
skládek. A díky třídění a recyklaci oba-
lových odpadů jsme tak loni uspořili 
téměř 6 milionů MWh energie.

Podrobné informace o  výsledcích 
systému třídění a  recyklace   EKO-
KOM za rok 2019, včetně grafů, nalez-
nete v příloze.

Kontakt: Lucie Müllerová, tisková 
mluvčí EKO-KOM, a.s.,  mullerova@
ekokom.cz,  tel.: 602  186  205,  www.
ekokom.cz, www.jaktridit.cz

češi stále na špičce v třídění odpadů v eU. 
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu

Neodkládejte odpad vedle koNtejNeru. v případě jejich naplněnosti odvezte tříděný odpad do sběr-
ného dvora ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. uložené odpadky u kontejneru zapáchají,  
po dešti je papír znehodnocen,  nedá se již recyklovat. Sběrné místo se pak stává nevzhledným pro okolí. děkuje-
me, že svědomitě třídíte odpad a udržujete pořádek.
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Od jara se můžete po výšlapu na Stráž-
ku posadit na  nově zbudovanou la-
vičku, kterou vyrobil Pavel muric 
s  miroslavem merhautem ze suchého 
ulomeného stromu přímo z tohoto mís-
ta. 
Na nejvyšší bod v naší obci se dostanete 
kolem travnatého hřiště vedle hřbitova 
směrem nahoru kolem stromořadí lip, 
které byly vysázeny k 100. výročí vzni-
ku Československa. Z lavičky se můžete 
kochat pohledem na Otnice a okolí. 
kopec zvaný Strážka je na  mapách 
uveden jako malý Sadkový vrch, leží 
ve výšce 268 metrů nad mořem.

-red-

Rybník Na Sadkově. Po dlouhé době se opět na-
plnil vodou rybník Na Sadkově. Dlouhodobé su-
cho nás nutí dělat vše pro to, aby se zadrželo co 
nejvíce vody v krajině. Na fotografii je názorně 
vidět, co se stane, když rybník pravidelně kaž-
dým rokem vyschne. Rybník je více než z  po-
loviny zanesen bahnem a  tím se snižuje jeho 
retenční schopnost (zadržení vody). Obec poža-
duje po  státním podniku Povodí moravy, která 
má ve vlastnictví tuto vodní nádrž, aby provedl 
naplánované odstranění dvou tisíc metrů krych-
lových bahna. Tím by se zvýšila i retenční schop-
nost v této lokalitě.

Renovace cykloodpočívadla. Zaměstnanci obce proved-
li v květnu v době nouzového stavu celkovou renovaci 
cykloodpočívadla u starého rybníka Na Sadkově.

Návštěvníci v  naší obci. V  úterý 21. dubna navštívili 
naši obec čápi bílí. Usídlili se přes den na poli vedle hřiš-
tě a do druhého dne přenocovali na osvětlení na hřišti.
Druhý den dopoledne pochodovali na  poli za  hřbito-
vem a pak nenápadně zmizeli. Text i foto Pavel Muric

Obecní úřad inform
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Točna v  ulici Polní.V plánu akcí pro letošní rok bylo 
i vybudování točny na konci v ulici Polní. Tato stavební 
akce se uskutečnila v měsíci dubnu. Točna bude sloužit 
převážně k otáčení velkých popelářských vozů a zamezí 
se znečišťování ulic blátem při otáčení vozidel při špat-
ných povětrnostních podmínkách.

Výsadba zeleně proběhla v měsíci dubnu letošního roku 
v parku na Pančavě. Zaměstnanci obce za pomoci Iva-
ny Čermákové vysázeli 90 keřů ptačího zobu a 10 saze-
nic zlatice („zlatého deště“). Vedení obce děkuje všem, 
kteří se snaží vysazovat a  udržovat zeleň v  naší obci 
i jejím okolí.

Nová informační tabule o  naší obci je nainstalovaná 
u  chodníku při vstupu do  radnice. Děkujeme tímto 
DSO Cezava za pořízení informační tabule a Vojtěchu 
Jedličkovi za výrobu a instalaci dřevěného rámu.

Nově vysázený levandulový záhon před potravinami 
ENAPO v centru naší obce. Vůně levandule je jedineč-
ná stejně jako její půvabný vzhled. Je oblíbenou bylin-
kou se všestrannými účinky na tělo i duši a láká na pas-
tvu včely, motýly a další rozmanitý hmyz.

MAS Slavkovské bojiště při-
pravuje projekt na podporu začí-
najících a stávajících podnikatelů. 
Vyzývá proto všechny, kteří podni-
kají nebo by rádi začali, aby zasíla-
li své návrhy toho, co by jim jejich 
situaci nejvíce usnadnilo. 

Co je MAS?
Místní akční skupina (MAS) 

Slavkovské bojiště zahrnuje území 
45 obcí a je na politickém rozho-
dování nezávislým společenstvím 
občanů, neziskových organiza-
cí, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků obcí 
a institucí veřejné moci), které 

spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční 
podpory z EU a z národních pro-
gramů. 

Co můžete navrhnout?
MAS Slavkovské bojiště pomá-

há lidem se získáním finanční pod-
pory a zároveň se snaží pomáhat 
realizací vlastních projektů jako 
je například Slavkovské tržiště 
(www.slavkovsketrziste.cz), které 
vzniklo s cílem sdružit podnika-
telské subjekty, pomoci jim s pro-
pagací a dostat tak jejich aktuální 
nabídku produktů a služeb do po-
vědomí široké veřejnosti. 

Nyní by MAS potřebovala vě-
dět přímo od potenciálních nebo 
stávajících podnikatelů na svém 
území, co nejvíce by kromě re-
klamy ocenili. Podle přijatých 
návrhů se potom vypracuje ta-
kový projekt, který pomůže co 
nejvíce lidem. Pomohlo by vám 
například marketingové školení? 
Nebo byste pro start svého pod-
nikání ocenili spíše daňové pora-
denství? Jakékoliv vlastní návr-
hy projektu zasílejte na e-mail: 
tomanova@slavkovskebojiste.cz 
nebo volejte na tel. 604 318 732. 

na Slavkovsku připravují projekt pro podnikatele
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Věnujme krátkou vzpomínku u  příležitosti 
75. výročí osvobození naší obce. Připomeňme si 
dobu, která se nám vzdaluje a upadá do zapo-
mnění. Vzpomeňme na ty, kteří za naši vesnici 
před 75 lety bojovali a položili za naši svobodu 
své životy. Zástupci naší obce položili 24. dubna 
věnec k uctění jejich památky a občané si mohli 
vyslechnout krátký pietní akt v rozhlase.

Z důvodů bezpečnostních opatření se letos ne-
konal veřejný pietní akt.

TIPy NA LETNí ČTENí:
Romány
- PRÁZDNINY NA MOŘI – Katie Fforde
- SATURNIN SE VRACÍ – Miroslav Macek
- ZÁVITY ULIT – Martina Málková
- JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT – Elizabeth Gilbertová

Kdo dává přednost detektivnímu žánru, 
může si vypůjčit tyto knihy:
- CHLADNÁ JAKO LED – Teresa Driscollová
- POSEDLOST ZLOČINEM – Ladislav Beran

Pro mládež doporučuji:
- DENÍK MALéHO POSEROUTKY – Jeff Kinney
- NEVěŘTE HUNTEROVI – Karolína Bendová
- HARRY POTTER – J. K. Rowlingová
A pro menší děti pohádky a příběhy:
- TŘI TATÍNCI A MAMINKA – Michal Viewegh a další
- JEŽIBABA NA KOLOBěŽCE – Jiří Kahoun
Z důvodů rekonstrukce je knihovna přes léto přemístěna 
do dělnického domu na Pančavě.

Otevírací doba knihovny o prázdninách:
PO 27. 7. • ST 29. 7.
Pondělí: 11-17 h • Středa: 9:30-15:30 h • SRPEN - ZAVŘENO

před 75 lety přišli osvoboditelé
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Láska k filmu je stálá a časem 
se pouze upevňuje. kdo je jednou 
pohlcen sněním v biografu, nechce 
se často ze snu probudit.

Přejeme Josefu markovi 
k životnímu jubileu pevné zdra-
ví, elán a energii do dalších let. 
Nechť je mu i nadále láska k fil-
mu věrná a jeho snění nekoneč-
né.

SNěŽNý KLUK
Nemusíte mít obavy jít do kina 

na  tuto pohádku se svými rato-
lestmi. Dokonce je velmi pravdě-
podobné, že vás taky pohltí a  vy 
se vrátíte do  svých předškolních 
a  školních let, kdy nic nebylo ne-
možné.  Film rozvíjí dětskou fan-
tazii, ať už jste cílová skupina, či 
nikoliv. Stačí jen věřit, nebát se 
a jít si za svými sny. Když si půjdeš 
za  svým snem, máš pořád větší 
šanci na  úspěch, než když budeš 
nečinně sedět.

PROBLéMISSKy
Je chvályhodné, že se někdo 

odhodlal natočit film o skutečných 
událostech, které spustily vlnu pro-
testů a pomohly zase o kousek že-
nám získat si větší respekt ve spo-
lečnosti. 

Jako ve  většině britských filmů 
se zde vyskytuje specifický humor 
a  jakási nonšalantnost. Nenutí 

k úsměvu za každou cenu, ale pře-
sto se mu to při některých scénách 
povede.

3BOBULE
Do  kin se 3Bobule dostávají 

kvůli celosvětové pandemii s  tří-
měsíčním zpožděním, což může 
ve  skutečnosti filmu jenom po-
moct. Právě v  létě mají totiž lidé 
náladu na toulky vinicemi a s  tím 
související návštěvy sklípků.

Právě nenuceně působící kon-
verzace mezi Kryštofem Hádkem 
a Lukášem Langmajerem jsou nej-
větším zdrojem humoru.                      

                                                                                         
VLASTNíCI
Vlastníky v  zásadě skvěle vy-

stihuje slogan jejich plakátu: „Ko-
medie, pro ty, co to nezažili. Dra-
ma pro ty, co tím žijí.“ Havelka 
ve svém debutu zkrátka realisticky 
zobrazuje atmosféru zasedání SVJ. 
Baví nejen neotřelé a všední téma, 

ale i  divadelní stylizace prostředí. 
Hlavním tahákem je pak hvězdné 
obsazení a  jejich skvělé výkony. 
Když se do toho přimíchá nenuce-
ný kvalitní humor, tak je jasné, že 
Vlastníci jsou bezesporu jedním 
z  nejlepších českých počinů loň-
ského roku.

DOLITTLE
Laťka byla pro Roberta 

Downeyho Jr. nastavena poměr-
ně vysoko, experiment ale vyšel 
na  jedničku. Nový Dolittle je sice 
jiný než ti předešlí, není ale o  nic 
méně vtipný, naopak. Downey po-
stavu obohatil o své osobní kouzlo 
a z Johna Dolittla učinil lidem blíz-
kého, trochu jízlivého, pro zvířata 
žijícího lékaře, který svou brilant-
ností a  genialitou trochu připo-
míná postavu Sherlocka Holmese, 
kterého Downey před nedávnem 
rovněž ztvárnil.

   Zdroj: www.cervenykoberec.cz

LeTnÍ FILMOVÝ FeSTIVaL na hŘIŠTI 3. – 7. 8. 2020
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Je možné přát druhým – a oni mně
Nedávno říkala paní z  jednoho 

města, která slouží v  knihovně, jak 
není samozřejmé, že se lidé vracejí. 
A jistě nejen tam. Možná nebude úpl-
ně možné, aby bylo všechno stejné 
jako někdy začátkem března, vždyť 
to též posloucháme v různých repor-
tážích. Ale nebylo by vůbec marné, 

kdybychom snad nezapomněli ane-
bo i navázali na to, kolik bylo zájmu 
o sebe navzájem (roušky, zdravotníci, 
hasiči, policisté, dobrovolníci ...).

Myslím, že mnozí se mají na  co 
ohlížet a  určitě s  dobrým pocitem. 
Také nás asi nenechává klidnými, jak 
na tolika místech ve světě není dobrá 

situace, „virus nevirus“. Skoro by se 
chtělo říci, jako by toho nebylo málo. 
U toho všeho není možné zůstat nad 
věcí. Snad proto jsem hledal, a dou-
fám, i našel malou vzpruhu. Je z kníž-
ky Andělské vteřiny od autora Eduar-
da Martina – symbolický název nejen 
pro tyto dny.

Epizoda ze života nese název 
SAMOVA BARVA. 

Děti si hrály na  pískovišti, děti 
z  domů na  jednom velikém sídliš-
ti, a hrál si s nimi také malý černý 
chlapeček, syn z  manželství Češky 
a Nigerijce, hrával si s nimi i malý 
cikánek, drobounký chlapeček 
s krásnýma a stále trochu vystraše-
nýma očima. 

Zapomněla jsem, jak se který 
z  nich jmenuje, a  když jednou ve-
čer dcerka vykládala, co všechno 
na pískovišti vystavěla, mluvila také 
o nějakém Samovi. 

Zeptala jsem se jí: „A ten Sam, ja-
kou má barvu?“ 

Chviličku bylo ticho. Zřejmě ticho 
věnované zkoumání oné barvy. „Hez-
kou“, řekla dcera. 

A zase pokračovala ve vyprávění, 
co ona a ostatní děti dnes na pískoviš-
ti prováděly, jakou bitvu mezi dvěma 
hrady svedly… A tak jsem se zase ne-
dozvěděla, jestli Sam je ten černoušek. 
Radši jsem se už neptala. konečně, 
dozvěděla jsem se všechno, co bylo 
podle dcery podstatné, dozvěděla jsem 
se, že jeho barva je hezká. 

Bílá?
Hnědá?
Černá?
Co na tom, co na tom záleží, je 

hezká a koneckonců všechny barvy 
jsou přece hezké. Pro dítě, které zná 
barvy podle svých pastelek bývají 
hezké všechny a všechny barvy jsou 
taky potřebné. malé děti nejsou ra-
sisté. Ještě jim nikdo nenamlouval, 
že některé barvy jsou hezké víc a ně-

které méně. 
Zůstanou u téhle krásné barevné 

filosofie tak dlouho, dokud je někdo 
nepřesvědčí o  tom, že jsou hodno-
tové rozdíly barev, dokud je o  tom 
nepřesvědčí nějaký dospělý. Je jedno, 
jak jim tu stupnici hodnot podá. Fa-
lešná bude vždycky.

Dívám se na dceru, která mi vy-
kládá radostným hláskem, co zase 
Samuel a  co Andrejka, a  já si ří-
kám, kéž by jí tenhle pohled vydržel, 
a uvažuji, jak dlouho jí asi vydrží. 

Barvy jsou hezké. Jak je to při-
rozené. 

Barvy jsou hezké, a to je vše. 

Už jen přeji dobré a  pokud 
možno pohodové letní dny. 

P. Pavel Buchta

STŘEDA ODPOLEDNE.
 Jdu z pošty nahoru po scho-

dech za  zvuky. V  prvním patře 
klepu na  dveře. Vcházím a  žas-
nu: v  Otnickém Sadu je plno. 
Děti, dospělí, noty, hudební 
nástroje. Přítomnými jsem mile 
přivítána. Posadím se a  strávím 
chvíli pod taktovkou Radky Ku-
bátové, která vede Scholičku.

Sbor zpívá písně pro nedělní 
setkání v  kostele. Kytary, zpěv, 
sólo flétny. Nádhera! Zatleskám, 
poděkuji a  s  úsměvem a  po-
korou odcházím. Potěšená, že 
prostory Centra volného času 
Otnický Sad nezejí prázdnotou. 
Potěšená, že již třináctým rokem 
poskytují možnost setkávání 
dětí různého věku. 
 Dagmar kovaříková
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PŘEKVAPENí NA RyBNíKU
V pátek 15. dubna 2005 čekaly s netrpělivostí děti 

na západ slunce, aby mohly se svými rodiči a prarodi-
či vyrazit na procházku s lampiony. Rozsvícené lam-
piony proměnily děti ve  světlušky. Průvod světlušek 
se vypravil k  rybníku, kde nás všechny čekalo velké 
překvapení. U hráze rybníka odpočíval vodník! Sly-
šíte dobře, opravdový, nefalšovaný vodník. Vrátila se 
k nám postava, kterou známe snad už jen z vyprávění 
našich prababiček nebo z pohádek. 

kronikářka Ludmila kaloudová našla v  zápisech 
kronikáře Františka Rafaje vzpomínky pamětníků 
na vodníky v Otnicích: měli podobu stařečků a často prý 
hrávali v hospodě nebo ve mlýně karty. Ale velká voda, 
která přišla, vodníky odnesla. Rybníky byly proměněny 
v  pole, takže vodníci neměli kde bydlet. Až dnes, kdy 
jsme zbudovali rybník nový, by se v něm mohli zase za-
bydlet.

Vodník, který se u  nás zabydlel, je hodný! Děti 
od  něj dostaly sladkou odměnu. Moc mu děkuje-
me a přejeme mu, aby se mu v našem rybníku líbilo, 
a doufáme, že se s ním zase potkáme.

Zajímalo by vás, jak se žije vodníkovi na prahu 21. 
století? Jestli stále sbírá dušičky? Kape mu ze šosu, 
anebo už má taky mobilní telefon? Možná že na tyto 
a další otázky budeme mít odpověď už příště. Od koho 
jiného než od otnického vodníka!

Dana Sekaninová 
a Ludmila kaloudová

z Otnického zpravodaje číslo 21 – květen 2005

22
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Během patnácti let se událo 
mnoho nového. Do  dalšího zbu-
dovaného rybníka V Poltni se na-
stěhoval druhý vodník. A  tak už 
pět let na jaře světlušky navštěvují 
oba rybníky. Na  návsi přibyl pra-
men, který se musí na  jaře otevřít 
a  na  zimu uzamknout. Vodníci 
mají mnoho práce, ale naštěstí mají 
dobrou pomocnici vílu Luční, kte-
rá jim ochotně pomáhá.

Letošní Vítání jara se světluš-
kami ovšem proběhlo úplně jinak, 
„ONLINE“, tedy na  dálku na  in-
ternetu, a  to z  důvodů nám všem 
známých. Díky tomu víme, že mo-
derní technika není našim nadpo-
zemským bytostem cizí. A tak jsme 
mohli na  dálku udělat rozhovor 
a konečně zjistit, jak se vodníkům, 
a také víle žije v 21. století.

Jak hodnotíte letošní otevírá-
ní pramene? Ve srovnání s před-
chozími ročníky toho bylo hodně 
jinak …

 Jinak bylo všechno a  ne-
jenom pro vás, žádný pentličky 
a  žádný dušičky. Ale vážně, pra-
men se otevřít musel a  naštěstí 
nám obec vyšla vstříc a zapůjčila 
svoji fejsbůkovou stránku naše-
mu společnému mokro-suchému 
řádění. Rodiče i  děti spolupra-
covali na  jedničku a  hlavně díky 
spoustě splněných úkolů se nám 
společnými silami podařilo pro-

budit pramen před radnicí ze 
zimního spánku.

Myslím, že se nám to 
letos povedlo, a  to i  přes 

veškerá úskalí, která nám letošní 
rok nadělil. Jak vodník Poltňák 
říká: „Všechno bylo úplně jinak“. 
Místo věšení pentliček, kontrolo-
vání kaprů, tancování na  břehu 
rybníka a  pletení sítí a  věnečků 

z kvítí jsme se museli naučit ovlá-
dat sítě virtuální, abychom se 
mohli s vámi spojit. Naštěstí se už 
internet dostal i do světa pohád-
kových bytostí.

Jak si mnozí z vás všimli, tak 
vodník Sadkáč se našeho fej-
sbůkového dovádění neúčast-
nil. To bylo způsobeno tím, že 
na  Sadkově není wifi. Snažil se 
ji chytit v  rybníce, vylezl kvůli 
ní i  na  břeh a  pak i  na  stoletou 

vrbu, ale marně, signál neza-
chytil. Tak jsme se rozhodli, že 
mu budeme vaše výtvory posílat 
potrubní poštou. Doma u  vod-
níka Poltňáka jsme vyhrabali ze 
skříně starou tiskárnu, oprášili 
ji od řas a začali jsme ty vaše ob-
rázky kytiček a  lucerniček tisk-
nout a  strkat do  potrubní poš-
ty, aby se z  nich vodník Sadkáč 
mohl těšit s námi. 

Jaké úkoly děti dostaly a který 
je nejvíc bavil, který měl největší 
úspěch?

 Nejvíce ohlasů a příspěv-
ků jsme dostali hned na první úkol 

– nakreslete 
obrázek, jak to 
vypadá u  vod-
níků doma. 
A že bylo na co 
koukat: máme 
televizi, dino-
saura, spousty 
domácích maz-
líčků, někteří 
nám navrhli 
vstup stropem, 
n e z ap o m n ě l i 
jste na  hrníčky 
s  pokličkami, 

postele, sedačky, lustry, skříně 
a  mnoho dalšího podvodního 
vybavení, k  tomu jsme obdrželi 
množství vybarvených omalová-
nek, které nás také velice potěšily. 

Druhý úkol byl zdokumen-
tovat probouzející se jaro v  obci 
a okolí a bylo na co koukat, roz-
kvetlé stromy i  zahrádky, růz-
ná havěť vodní i  suchozemská 
a hlavně sluníčko a pohoda.



A  posledním úkolem, ve  kte-
rém jste tvořili lucernu, jste nás 
přesvědčili, že jste neuvěřitelně 
šikovní a kreativní a byla radost 
projít si večer po  úspěšném ote-
vření pramene vaší rozsvícenou 
obcí. (Tajně a  v  roušce, rozumí 
se.)

Vodník Poltňák zapo-
mněl ještě na  třetí úkol 

– na  origami. Posílali jste nám 
fotografie vašich skládaček z pa-
píru. Ryby, labutě, kytičky, be-

rušky, cikády, motýlky… Zkrát-
ka byla toho spousta. Letos jsme 
se sice spolu nemohli setkat, ale 
za  to jste nám ukázali, jak moc 
jste nejen v  Otnicích šikovní. 

Jaké jste měli na akci ohlasy?

   Ohlasy byly kladné, pře-
devším od  rodičů, kteří dětem 
úkoly tlumočili a  výsledky zpra-

covávali a posílali nám je virtuál-
ní poštou do luhů a vod. Někteří 
rodiče se zapojili přímo do  tvo-
ření úkolů a  pomáhali svým 
ratolestem, zapojili se totiž i  ti 
nejmenší suchozemští obyvatelé 
naší krásné obce. A taky musíme 
poděkovat za  vtipné komentáře, 
které nás zvláště v době karanté-
ny velice potěšily.

Já bych ještě jednou 
chtěla poděkovat všem, 

kteří se letos do  tohoto netra-
dičního odemykání pramene za-
pojili, protože bez vás a  vašich 
lucerniček by voda k  prameni 
netrefila. 

Ještě se musíme zeptat na stav 
vodstva v  Otnicích. Na  fotkách 
jsme viděli, že to průběžně kont-
rolujete … Je u rybníků pořádek? 
Co je tu nového?

 Poslušně hlásíme, že 
vodu zatím máme a zuby – neh-
ty ji v  rybnících držíme, zvláště 
v současných suchých letech je to 

úkol přímo nelehký a  proto nás 
mrzí, když se od  rybníka ztratí 
naučná tabule, která měla sloužit 
všem a  přiblížit kolemjdoucím 
naše vodní hospodářství. Kolem 
rybníků máme čisto i  kvůli li-
dem, kteří během procházky ne-
jen že neodhazují odpadky, ale 
pokud nějaké najdou, tak je po-
sbírají, sami to všechno nezvlád-
neme. Věříme, že stejný pořádek 
zavládne i  u  studánky, která má 
sloužit všem jako příjemné osvě-
žení hlavně v  nastávajících hor-
kých letních dnech. Pokud se bu-

deme společně k  přírodě chovat 
hezky, zajisté nám to mnohokrát 
vrátí. Přejeme krásné léto, a kdo 
ví, třeba se při vašich procház-
kách u rybníka potkáme. Těšit se 
na vás bude vaše žoužel obecní.

Vodníkům pořád kape ze šosu, při 
měsíčku sedí na vrbě a pozorují vílu, jak 
tančí na louce. Ta si stále plete věneček, 
který nosí ve vlasech, ale jak je z rozho-
ru patrné, nemají vůbec žádný problém 
s využitím současných moderních tech-
nologií. I přesto je pro ně nejdůležitější, 
abychom společně chránili přírodu, 
která je pro nás pro všechny nezbytná. 
Až půjdete na procházku k některému 
z našich rybníků, pozorně se dívejte ko-
lem sebe. když uvidíte žábu, může to 
být jeden z našich vodníků. A poletu-
jící vážka zase víla Luční. 
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Hlášení místního rozhlasu: „Otnické čarodějnice 
ve  spolupráci s  hasiči uskuteční ve  čtvrtek 30. dub-
na od 18.30 průlet naší obcí. V rámci bezpečnosti se 
k nim nepřibližujte!“

Po této zprávě z místního rozhlasu se všichni ob-
čané začali těšit na večer. Jak to celé proběhne? Kde je 
máme vyhlížet? Uvidíme je i v naší ulici? Děti se ptaly, 
zda budou čarodějnice opravdu létat? 

A jak to nakonec proběhlo? Pět čarodějnic na svých 
košťatech připevněných na kola a koloběžky s dopro-
vodem blikajícího hasičského vozu s houkáním a hu-
debním doprovodem projelo celou vesnici. 

Děkujeme našim čarodějnicím a SDH Otnice 
za zpříjemnění nouzového stavu.

2 5 .  r o č n í k  •   2 5 .  č e r v e n c e  2 0 2 0 
Slet čarodějnic
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Férová snídaně je největší 
akce na podporu pěstitelů při 
odpovědné produkci potravin, 
ale i jiných výrobků. V sobotu 
9. května jsme se také v Ot-
nicích připojili ke společné 

snídani na podporu místních 
a fairtradových pěstitelů. Tra-
diční akce s názvem „Férová 
snídaně“ se uskutečnila i přes 
nouzový stav, vyhlášený vlá-
dou ČR. Tentokrát jsme sní-
dali férově doma. 

„Během Světového dne pro fair 
trade se i letos můžeme se svými pěs-
titeli kávy nebo kakaa na dálku pro-
pojit a  podpořit je. Lidé zapojením 
do Férové snídaně dávají najevo, že je 
zajímá, kdo a za jakých podmínek pro 
ně plodiny pěstuje a  že si uvědomu-
jí svou globální propojenost a  s  tím 
i související odpovědnost,“ uvedl Sta-
nislav Komínek z nevládní organiza-
ce Fairtrade Česko a Slovensko, která 
akci koordinuje. 

Letošní ročník „Férové snída-
ně“ měl novou podobu. Neusku-
tečnil se společný piknik před rad-
nicí, který vždy probíhal v příjem-
né přátelské a neformální atmosfé-

ře, ale férově jsme posnídali doma.  
 „Letos jsme fairtradové a lokál-

ní potraviny snídali v domácím pro-
středí se svou rodinou. Svítilo sluníč-
ko, takže jsme si užili snídani venku, 
na čerstvém vzduchu. Pozvali jsme 

i  babičku, tudíž se nás u  jed-
noho stolu sešly tři generace. 
Popíjeli jsme fairtradový čaj 
a  kávu. Do  ovesné kaše jsme 
přidali  fairtradovou čokoládu, 
domácí jahodovou marmeládu 
a ozdobili jsme ji lístky meduň-
ky z vlastní zahrádky,“ popisu-
je letošní férovou snídani Jitka 
Bublová. 

Fairtrade je spravedlivý 
obchod založený na  partner-

ství. Lidem ze zemí Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky dává možnost 
uživit se vlastní prací za  důstoj-
ných podmínek. Zemědělci dostá-
vají spravedlivě zaplaceno, pěstují 

s ohledem na životní prostředí a je-
jich děti mohou chodit do  školy. 
Informační materiály o Fairtrade 
jsou k dispozici zdarma v budově 
OÚ i v místní knihovně. 

Fairtradové zboží nabízí v  Ot-
nicích tyto provozovny: 
• K +M Salvia, Dědina 81
• Květinářství Ludmily Panáčko-

vé, Dědina 447
• Pohostinství U  Marků, Dědina 

12

Děkujeme všem, kteří se do Fé-
rové snídaně jakýmkoli způsobem 
zapojili a kteří nejen v květnu, ale 
po celý rok svým odpovědným ná-
kupem podporují lokální pěstitele 
a spravedlivý obchod.

Férová snídaně - tentokrát jsme férově 
snídali doma 

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 h26



pandemie donutila zahrádkáře ke změně: 
Jak jsme místo nepovolené výstavy uspořádali povolený farmářský trh

Stejně jako v  předchozích letech, i  letos 
jsme se už od února připravovali a těšili na tra-
diční prodejní výstavu pořádanou druhý květ-
nový víkend otnickými zahrádkáři v  budově 
základní školy.

Přípravy na letošní výstavu přerušila pan-
demie koronaviru a své plány jsme museli od-
ložit. Naštěstí už od začátku května docházelo 
k postupnému uvolňování opatření souvisejí-
cích s  omezením šíření nákazy. Hledali jsme 
tedy způsob, jak se s návštěvníky a návštěvni-
cemi výstavy setkat, a nakonec jsme se rozhod-
li zorganizovat farmářský trh.

Trh jsme pro veřejnost otevřeli v sobotu 16. 
května od  10 do  15 hodin s  dodržením všech, 
v  té době ještě povinných, opatření. Pro nás, 
kteří jsme farmářský trh připravovali, ale začal 
daleko dříve. Během relativně krátké doby jsme 
museli oslovit tradiční prodejce a vystavovatele. 
Vzhledem k výjimečné situaci jsme se rozhod-
li, že nebudeme vybírat vstupné a ani poplatky 
od  prodávajících.  Budou přesto ochotni přijet 
jen na  pár hodin? Budou ochotni  v  podstatě 
za jakéhokoliv počasí své zboží nabízet a prodá-
vat na volném prostranství?  Přijde vůbec někdo 
nakupovat?  

V sobotu přijelo dvacet tři prodejců i pěsti-
telů a už před osmou hodinou ranní začali před 
základní školou stavět své stánky a připravovat 
zboží. Nerada bych na někoho zapomněla, a tak 
jen namátkou připomenu bylinky a  zelenino-
vou přísadu od  Květoše Brtníka, balkonovky 
od Hrozků z Lovčiček, celer od Havelků, hnoji-
va, ochranné přípravky a  drobné vybavení pro 
zahrádkáře, tradiční sýry, koláče a další občerst-
vení. Zkrátka každý, kdo přišel, mohl odcházet 
spokojen. Možná i proto, že počasí bylo po pro-
měnlivém a studeném dubnu velice teplé a slu-
nečné. Účast byla nad očekávání velká a některé 
zboží se vyprodalo už před polednem.

Chtěla bych tímto krátkým ohlédnutím po-
děkovat všem, kteří pomáhali s  přípravami, 
a všem, kteří na trh přišli – ať už nakoupit, pro-
dávat, nebo se jen podívat mezi lidi.  Jsem pře-
svědčena, že setkání na  farmářském trhu nám 
po dvouměsíční karanténě přineslo něco velmi 
důležitého – radost ze setkání a obrovský pocit 
sounáležitosti.

Těším se, že se v  příštím roce setkáme bez 
omezení a  přinejmenším stejně příjemně jako 
letos. 

 Věra Řičicová, za ZO ČZS Otnice

2 5 .  r o č n í k  •   2 5 .  č e r v e n c e  2 0 2 0 
Zahrádkáři
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Koronavirus nepřál ani rybářům
Čas běží stále kupředu, zima 

je již dávno za námi a jako větši-
na spolků a sdružení i my, rybá-
ři, jsme se připravovali na  pořá-
dání svých akcí. Jako každý rok 
jsme měli naplánovány dětské 

rybářské závody, které se měly 
konat 30. května. Bohužel letošní 
pandemie většinu akcí zmařila, 

a  protože jsme nechtěli nikoho 
ohrozit, rozhodli jsme se závody 
také zrušit. Hlavním důvodem 

byly nedostatečné hygienické 
podmínky pro prodej občerstve-
ní, při kterém by nebylo možné 
zamezit blízkému kontaktu mezi 
lidmi. 

Protože je v posledních letech 
o dětské rybářské závody čím dál 
větší zájem, bylo nám líto připra-
vit děti o tuto akci, a tak jsme se 
nakonec dohodli, že sice neuspo-
řádáme závody, ale aspoň umož-
níme dětem a jejich rodinám, aby 
si přišly zarybařit. V  sobotu 30. 
května jsme tedy od sedmé hodi-
ny ranní očekávali příchozí a dá-
vali jim instrukce, protože větši-
na z nich netušila, jak bude akce 
probíhat. Vždy jsme jim popřáli 

hodně štěstí a nechali každého, ať 
si vybere místo k  lovu, kdekoliv 
bude chtít. Počasí se celkem vy-
dařilo, nebylo horko, tak jak čas-
to bývá při dětských závodech, 
jen občas pofukoval studený vítr. 
Ale i přes toto poměrně stálé po-
časí ryby moc nebraly. Sice jsme 
nepočítali, kolik jich děti ulovily, 
ale oproti minulým rokům se jich 
určitě chytilo o dost méně. Když 
jsme se s kolegy z našeho spolku 
o  této akci bavili, vůbec jsme si 
netroufali odhadnout, kolik dětí 
přijde a  jestli budou mít o  tuto 
akci vůbec zájem. Nakonec se jich 
sešlo asi 25, což byla pěkná účast. 
I když si děti neodnesly žádné ceny 
ani diplomy, všechny dostaly ales-
poň sladkou odměnu od  manželů 
Fialových. Hlavně menší děti, ur-
čitě potěšili otničtí vodníci, kteří 
s každým prohodili pár slov a také 
se s každým rádi vyfotili. Občerst-
vení se sice neprodávalo, ale Mirek 
Tichý rozdělal oheň, a  kdo chtěl, 
mohl si opéct špekáček. 

Všem, kdo se na této akci po-
dílel anebo jakkoli přispěl, moc 
děkujeme a  doufáme, že si příští 
ročník už budeme moci užít tak, 
jako ty předchozí.

martin Procházka,
za Rybářský Spolek Otnice 

Petrův zdar!  

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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Distanční výuka je forma samo-
studia z  domácího prostředí. Dů-
vodů může být několik. V  našem 
případě je to karanténa kvůli viru. 
S domácím vzděláváním se můžeme 
setkat hlavně u dospělých účastníků, 
kteří si vyhledávají například jazyko-
vé kurzy a podobně. Otázkou ale je, 
jestli je tenhle systém vyhovující. 

I  když může někoho neustá-
lé vykládání učitelů ve  škole nudit, 
myslím, že to je rozhodně lepší než 
samostudium doma. Základem je, 
abychom se ve  škole něco naučili 

a k tomu potřebujeme, aby nám uči-
telé látku vysvětlili a  my ji snadno 
pochopili. Jenže z obyčejného zápisu 
látku pochopit nemusíme. Ve  škole 
se na  učení můžeme lépe soustře-
dit a hned se zeptat, pokud bychom 
něčemu neporozuměli. Možností 
jsou například videohovory, ale ne 
všichni mají tuto příležitost. A  po-
čítač nám lidský kontakt nenahradí. 
Většinou, když něco nepochopíme, 
obracíme se na rodiče nebo na star-
ší sourozence, aby nám pomohli. Ti 
však mohou mít plné ruce práce, ne-

musí mít čas nebo danému tématu 
nemusí rozumět.

Mladší žáci to mají ještě těžší. Ne-
musí být dost staří na to, aby uměli 
pracovat s  počítačem, takže se bez 
rodičů neobejdou.

Pokud není distanční výuka nut-
ná, je za  mě nevhodná. V  našem 
případě je nezbytná a  bez vzdělání 
bychom se neobešli, takže s tím ne-
můžeme nic dělat a  musíme to vy-
držet. Proto doufám, že se karanténa 
během pár týdnů odvolá.

Alena kosíková, 9. A

 Výuka z  domu je nyní velmi 
aktuální téma a školy ji řeší růz-
nými způsoby. Nikdo z  žáků ze 
začátku školního roku či pololetí 
si nedokázal představit, jak tenhle 

školní rok bude vypadat. Všichni 
žáci se radovali, když zjistili, že 
budou doma, ale teď by si přáli, 
aby bylo vše při starém.

Můj osobní názor na distanční 
výuku? Mně osobně domácí vzdě-
lávání nevadí a vcelku mi i vyho-
vuje, ale samozřejmě bych chtěl, 
aby bylo vše jako dřív a  všichni 
byli zdraví a šťastní. Dokonce by 
mi nevadilo, kdybychom psali 
přijímací zkoušky začátkem dub-
na nežli začátkem června. Měl 
jsem již pocit, že začínám být 

připravený. Nyní se bojím, abych 
nevypadl z  „režimu“ a  nezkazil 
přijímací zkoušky. Proto stále 
učivo opakuji a učím se.

Kdy se doma učím? Po  týdnu 

jsem zjistil, že mi nejvíce vyhovu-
je dopolední učení, kdy je doma 
pouze bratr. Takže do jedné hodi-
ny si vše dopíšu či doučím, dám 
si pauzu a později se učím na při-
jímačky. Měl jsem ze začátku pro-
blém s tím, že jsem se první dny 
přemlouval, abych se začal učit. 
Ale už jsem si z  toho vytvořil 
každodenní rutinu a nedělá mi to 
takový problém. 

Chybí mi standardní výuka? 
Samozřejmě bych byl raději, kdy-
by bylo vše při starém a nic z to-

hohle se nestalo, ale až tolik mi 
nechybí. Chybí mi spíš kamarádi.
Také vím, že ve škole bychom se 
mohli lépe připravit na přijímací 
zkoušky než jen učením doma. 
S  třídní učitelkou i  s  učitelem 
z  matematiky jsme i  na  dálku 
v kontaktu: kdybychom měli ně-
jaký problém a  nevěděli jsme si 
rady, obrátíme se na ně.

Co se mi líbí, nebo nelíbí 
na  distanční výuce? Nejvíce se 
mi líbí, že si můžu vstávat, kdy 
chci.  To se mi líbí nejvíce. Také 
si mohu celkově uspořádat každý 
den: co, jak a kdy budu dělat. Žel 
doma nemám takovou motivaci, 
a někdy se přemlouvám, abych se 
začal učit. Úkoly mně psát tolik 
nevadí, spíše zápisy nerad opi-
suji. Nejvíce mě mrzí, že se nám, 
deváťákům, kvůli současným 
podmínkám zkomplikuje konec 
školního roku. 

Doufám tedy, že se i přes všech-
ny komplikace spolužákům poda-
ří dobře napsat přijímací zkoušky  
a že se dostanou na vysněnou ško-
lu. Aktuální období je nepříjemné, 
ale musíme to vydržet, aby se neší-
řil koronavirus a všichni byli zdra-
ví. I  když mi domácí výuka tolik 
nevadí, možná i vyhovuje, doufám, 
že se co nejdříve opět všichni se-
tkáme ve škole.                              

 Jakub Šebeček, 9. B

Distanční výuka a já 

Distanční výuka a já 

Obvykle na těchto stranách zveřejňujeme dojmy z exkurzí, výletů, úspěchy ze soutěží. 
Letošní neobvyklé jaro strávily děti doma. nad distanční výukou se zamýšleli žáci 9. a.

2 5 .  r o č n í k  •   2 5 .  č e r v e n c e  2 0 2 0 
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V  tomto období nikdo neče-
kal, že nás zastihne distanční vý-
uka. Jak plyne z názvu, distanční 
výuka je samostudium, které ne-
probíhá v učebnách s účastí uči-
telů a  našich spolužáků. Když se 
teď musíme učit každý sám, je to 
o  to náročnější, protože si mys-
lím, že nám chybí vysvětlení no-
vého učiva k  danému předmětu. 
Naštěstí jsou naši učitelé ochotní 
a  prostřednictvím e-mailu nám 
všechny nejasnosti vysvětlí.

Moje distanční výuka probíhá 
od pondělí do pátku. Snažím se 
věnovat učení alespoň tři hodi-
ny, aby bylo co nejefektivnější. 
Vždy začínám zápisy do  děje-
pisu a  přírodopisu, protože jsou 
vždy nejdelší. Pak se snažím zá-
pis co nejlépe upravit a podtrhat 
všechny podstatné informace. 
Po  zapsání si jdu přečíst litera-
turu, kterou jsme měli zadanou 
v  domácích úkolech, a  opakovat 
si průběžně probrané látky, jak 
z  literatury, tak i  ze slohu. Ten-
to rok mě čekají také přijímací 

zkoušky, takže si především opa-
kuji matematiku a  český jazyk. 
S českým jazykem potíže nemám, 
ale i přesto si na půl hodinu pro-
cvičím pravopis. Naopak mate-
matika mi činí potíže a je pro mě 
těžká, a proto jí věnuji více času, 
asi hodinu a půl. Ovšem nezapo-

mínám na  pravidelné přestávky 
deset až patnáct minut, někdy 
i delší. Občerstvím se a dodržuji 
pitný režim a jako každý zkontro-
luji sociální sítě. Ke konci učení si 
uklidím učebnice, sešity a potřeb-
né pomůcky. Když mám náladu, 
tak ještě zpracovávám prezentace 
do dalších předmětů. 

V  závěru bych napsala, že di-
stanční výuka je trochu náročná, ale 
i tak má své výhody a nevýhody. Vý-
hoda je pro mě osobně, že si můžu 
vše naplánovat: jak a  kdy se chci 
učit, mohu mít delší přestávky, učit 
se v pohodlném domácím oblečení. 
Nevýhoda je, že mi chybí to osobní 
vysvětlení od  pedagogů. Také když 
jdu do školy, tak vím, že prostě mu-
sím jít, protože je to moje povinnost.  
Ale když jsem doma, tak mi někdy 
trvá se zvednout a přesvědčit se, že se 
musím jít učit. Tohle období je pro 
nás všechny těžké. Ale doufám, že 
brzy skončí, vrátí se vše do  běž-
ného režimu a  setkáme se opět 
všichni společně ve škole.

 Tereza Pavlíčková, 9.A

Distanční výuka a já 

chtěl bych vám poděkovat za velké 
úsilí, které řada z vás musela vynalo-
žit, aby tzv. „výuka na  dálku“ mohla 
proběhnout a  fungovat. Nikdo nevě-
děl, jak dlouho bude domácí studium 
probíhat. Vzdělávání na  dálku bylo 

náročné zejména pro naše mladší žáky 
v základní škole, kteří s digitální tech-
nikou ještě nemají zkušenosti. Rodiče 
i  prarodiče právě těmto dětem byli 

oporou a velmi pomáhali, aby všechny 
potřebné úkoly děti plnily.

Poděkování si zaslouží i  učitelé, 
kteří se snažili domácí práce kontro-
lovat, opravovat a posílat žákům zpět-
nou vazbu. V  hlavních předmětech 

probíhala on-line vý-
uka, která pro mnoho 
z nás byla také novým 
prvkem, a museli jsme 
se s  touto skutečností 
seznámit a  vyzkou-
šet si ji. Snažili jsme 
se pomáhat a  řešit 
i  technické obtíže: 
mnozí žáci nemají 
vlastní počítač, občas 
selhávalo internetové 
připojení…A když to 
nešlo jinak, tak nám 
otničtí žáci své úkoly 

nosili do  schránky na  budově školy, 
která sloužila po tuto dobu jako „vzka-
zovník“. Některé vypracované úkoly 
jednotlivých žáků jsem rozvážel učite-

lům, aby je mohli opravit.  Skutečně ne 
každý má potřebnou techniku s připo-
jením k dispozici, proto to někdy jinak 
nešlo.

Základní škola byla z  nařízení 
ministerstva zdravotnictví uzavřena 
od 11. 3. 2020. První žáci se do základ-
ní školy mohli vrátit až 11. 5. 2020, 
kdy začala příprava žáků devátých tříd 
na přijímací zkoušky. 25. 5. 2020 moh-
li docházet na vzdělávací aktivity žáci 
prvního stupně, tedy děti 1.–5. tříd, 
a na závěr od 8. 6. 2020 i žáci 6.–8. tříd 
na konzultační hodiny. Vše v dobro-
volném režimu a za přísných a velmi 
nákladných hygienických opatření, 
která byla nutná splnit.

Věřím, že se v září budeme moci 
všichni vrátit do školy zdraví a že bu-
deme pokračovat ve  vzdělávání tak 
jako před epidemií. 

Ještě jednou všem rodičům dě-
kujeme, přejeme klidnou dovolenou 
a dětem hezké prázdniny.

   Hynek Zavřel, ředitel školy

Vážení rodiče, prarodiče,
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rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě v Otnicích

Na  závěr školního roku se 
podařilo uskutečnit rozloučení 
s předškoláky na obecním úřa-
dě. Vzhledem k  mimořádným 
opatřením jsme museli před-
školáky rozdělit na  dvě skupi-
ny. Všichni rodiče i  prarodiče 
si toto slavnostní shromáždě-
ní společně velmi hezky užili. 
Děti obdržely slavnostní šerpy 
i  knížku na  památku. Vedoucí 
učitelka z mateřské školy i  sta-
rosta obce dětem popřáli hez-
ké prázdniny a  ve  škole pěkné 
známky. Mrzí nás, že se děti ne-
mohly účastnit zápisu do 1. tří-
dy a že nemohly ukázat všech-
ny své znalosti. Na  všechny 
se v  září moc těšíme i  s  třídní 
učitelkou Danou Matyášovou.  
Věříme, že se 1. září všichni se-
tkáme ve  škole bez jakýchkoli 
omezení. 

 Hynek Zavřel, ředitel školy
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Závěr letošního školního roku 
byl tentokrát pro vycházející žáky 
velmi obtížný. V  době, kdy měli 
být pozváni na  jednotnou přijí-
mací zkoušku, byly školy uzavře-
ny. Žáci i rodiče byli v neustálém 
napětí, kdy a  jak bude přijímací 
řízení probíhat.  Opakovali tedy 
alespoň samostudiem v  teple 
a  pohodlí domova. Ale výuka 
na dálku nikdy nemůže nahradit 
osobní kontakt učitele s  žákem. 
Byli jsme nakonec rádi, že se 11. 

května mohli vrátit do školy ale-
spoň na tzv. přípravu na přijíma-
cí zkoušky. Domnívám se, že jim 
pomohla opět si znalosti z české-
ho jazyka i  matematiky zopako-
vat a upevnit. 

Na  konci školního roku, 
za  přítomnosti rodičů a  praro-
dičů, probíhalo slavnostní pře-
dávání vysvědčení a  pamětních 
listů, tentokrát v  sále školy. Sta-
rosta obce, ředitel školy i  třídní 
učitelky žákům popřáli hodně 

úspěchů na  středních školách. 
Pevně věřím, že nezapomenou, 
co jsme jim my, učitelé, vštěpova-
li po celou dobu školní docházky.  
V současné době jsou již všichni 
přijati na  vysněné střední školy 
a  užívají si prázdnin. Věřím, že 
budou dobře reprezentovat nejen 
sami sebe, své rodiče, ale i  naši 
školu a svou obec.

Popřejme jim společně hodně 
úspěchů.

 Hynek Zavřel, ředitel školy 

rozloučení s absolventy 9. tříd

9. A
Badica Maxim  Elektrikář
Branč Patrik Technická zařízení budov
Čamlík Petr  Informační technologie
Červenka Matyáš  Bezpečnostně právní činnost
Filla Pavel  Mechanik opravář motorových vozidel
Fišer Marek  Informační technologie
Hradský Marek  Mechanik opravář motorových vozidel
Konečný Vít  Mechanik elektrotechnik
Königová Adéla  Obchodní akademie
Kosíková Alena  Gymnázium
Krausová Kamila  Cukrář
Matyáš Martin  Gymnázium
Novotná Kristina  Hotelnictví 
Novotná Sára  Hotelnictví
Pavlíčková Tereza  Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pavlovec Martin  Masér sportovní a rekondiční
Richter Filip  Mechanik elektrotechnik
Sadílková Nikola  Ekonomické lyceum
Sedláková Barbora  Cukrář
Šebeček Jakub  Informační technologie
Vaculík Dominik  Obchodní akademie
Žuchovský David  Informační technologie

9. B
Andrysík Jiří Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Borovičková Tereza  Ekonomika a podnikání
Černý Dominik  Mechanik elektrotechnik
Jelínek Štěpán  Zdravotnické lyceum
Khorová Zuzana  Ekonomické lyceum
Nepomucký Filip  Informační technologie
Novák Šimon  Průmyslová ekologie
Pavlovcová Kateřina  Zdravotnické lyceum
Peksa Pavel  Masér sportovní a rekondiční
Pros Marek  Elektrotechnika
Rodrová Aneta  Cukrář
Sekanina Adam  Mechanik elektrotechnik
Simandlová Eva  Gymnázium
Svoboda Michal  Mechanik elektrotechnik
Šebrová Vendula  Praktická sestra
Valián Vojtěch  Strojírenství
Valihrachová 
Anna Marie  Obchodní akademie
Vikturna Jan  Elektrotechnika
Vikturna Luboš  Gymnázium
Viliš Jan   Mechanik elektrotechnik

Obory studia absolventů základní školy
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Milé děti všeho věku,
taky jste už přemýšlely, co to 

bude za léto, když nezačne otnic-
kým Kulatým létem? Nebojte se, 
o  sedmý ročník této již tradiční 
akce bychom vás přece nemohli 
připravit! V letošním roce se však 
podíváme dál než na otnické fot-
balové hřiště. Čekat vás budou 
výlety do okolí naší obce. Vytáh-
něte proto turistické boty, kolo či 
koloběžku a  vydejte se společně 
s námi poznávat krásy našeho re-
gionu!

Máme pro vás připraveno 
50  zastavení na  zajímavých mís-
tech v okolí Otnic. Jejich podrob-
nou mapu najdete na  Faceboo-
ku „Kulaté léto Otnice“. Vaším 
úkolem bude navštívit alespoň 
30 z  těchto míst. Na  každém za-

stavení na  vás bude čekat dřevě-
ná cedulka s  otázkou, na  kterou 
vymyslíte nebo najdete správnou 
odpověď a  zapíšete si ji do  od-

povědního archu. Ten si můžete 
stáhnout na našem Facebooku.

Jakmile navštívíte alespoň 30 
míst z našeho plánku a zodpoví-

te otázky zde položené, můžete 
odpovědní arch odevzdat. A  to 
do  schránky „Kulaté léto“ umís-
těné v parku před školou, případ-
ně můžete arch naskenovat nebo 
vyfotit a  poslat na  e-mail kulate.
leto@seznam.cz. Na  poznávání 
zajímavých míst v  okolí Otnic 
a  vyplnění odpovědního archu 
budete mít téměř celé prázdni-
ny ‒ akce potrvá od  1.  července 
do 23. srpna. To je poslední den, 
kdy můžete odevzdat vyplněný 
odpovědní arch.

Vyhodnocení celé akce pro-
běhne 1. zářijový den v Základní 
škole Otnice. Všichni výletníci, 
kteří navštíví alespoň 30  míst, 
od  nás získají malou odměnu. 
Prosíme, abyste průběžně sle-
dovali Facebook „Kulaté léto 
Otnice“ ‒ dozvíte se zde veškeré 

aktuální informace o  akci. Zde 
či případně na  e-mailu kulate.
leto@seznam.cz také rádi zod-
povíme všechny vaše dotazy.

Letošní rok se vyvinul po-

měrně nečekaně a přiměl mnoho 
z  nás naplánovat si dovolenou 
v Česku. Než však vyrazíme obje-
vovat perly Moravy a Čech, pojď-
me se podívat také na  zajímavá 
místa, která na  nás čekají hned 
za humny!

miroslava Stejskalová 
a Luboš kleis,

 za tým kulatého léta

Kulaté léto na cestách 2020

KULATÉ LÉTO 2020NA CESTÁCH

Putování po okolí aneb

malé výlety letošního léta
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V roce 2022 oslaví otnická kopaná 90 let. Oceníme, když ve svých rodinných albech najdete fotografie spo-
jené s historií kopané v Otnicích a podělíte se s nimi na stránkách Otnického zpravodaje. -red-

Ohlédnutí za fotbalovou historií

1. Mužstvo 1972 – oslavy 40 let kopané
Stojící zleva: Čermák Zdeněk, Menoušek František, Václavek Josef, Vacek Jaromír, 

Heřmanský Jan, Klvač František
V podřepu: Žilka Jan, Dřínovský Leoš, Žilka Zdeněk, Heřmanský Milan, Jurásek Vladimír

Staří páni 2002 
Stojící zleva: Bělohoubek Josef, Vojáček Josef, Žilka Jan, Vacek Jaromír, Borovička Jaroslav, 

Fiala Rudolf, Klvač František, Menoušek František
V podřepu: Ondra Miloš, Partyka Antonín, Čermák Zdeněk, Dřínovský Leoš, 

Heřmanský Milan, Hoffman Bořivoj, Ondra Vitězslav
Ležící: Vojáček Vlastimil a Žilka Zdeněk
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Zumba® fitness v Otnicích 
Již pátým rokem se scházíme s dětmi a dospě-

lými na lekcích Zumby a posilování v dělnickém 
domě v Otnicích. Většinu roku cvičíme každé úterý 
s dětmi od 17:30 do 18:15, s dospělými pak od 18:30 
do 19:30, poté ještě následuje půl hodina posilování 
vlastní vahou těla.

Lekce pro děti jsou vedeny zábavnou formou 
k podpoře zájmu o tanec, pohyb a zdravý životní 
styl. Lekce pro dospělé jsou zaměřeny na posilová-
ní kardiovaskulárního systému a zpevnění hlavních 
svalových skupin. Střídají se rychlé a pomalé rytmy 
nejen latinskoamerické hudby, ale uslyšíte a zatančíte 
si i na současné hity.

Od února do května bylo cvičení bohužel přeru-
šeno nečekanou přestávkou. Celý ten čas jsem sledo-
vala a čekala na uvolnění, které nám dovolí se opět 
scházet. Uvolňování přicházelo postupně. Zpočátku 
se směly sejít jen malé skupinky deseti cvičících 
a pouze venku. Počasí nám nakloněno moc nebylo, 
bylo chladno, přesto byly obě skupinky hned naplně-
né a skvěle jsme si tanec na venkovním hřišti u ško-
ly užily. Další týden už jsme mohly cvičit všichni, 
i když stále jen venku. O týden později jsme se opět 
sešly již v dělnickém domě a vzhledem k aprílovému 
počasí jsme byly rády. 

Přes léto pravidelné lekce neprobíhají, cvičit bu-
deme jen občas, lekce budou společné pro děti i do-
spělé a budou vždy oznámeny na facebooku. 

 Přijďte si s námi užít taneční lekci Zumby. Uvidí-
te, že se budete cítit skvěle.  

Na všechny se těší Monika Vogelová  
Kontakt: email: monikavogelova@gmail.com 

facebook: Monika Zumba Vogelinka 
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29. srpna
Tenisový Turnaj oTniCe oPen

Pořádá: TJ Sokol Otnice

Farní odPoledne s rozloučením 
s Prázdninami

Pořádá: farnost Otnice a SDH Otnice

1.–3. září
slavnosTní oTevírání knihovny 

s Předáváním TiTulu 
FairTradová obeC

Pořádá: obec Otnice

5. září
Turnaj v neTradičním Požárním úToku

Pořádá: SDH Otnice

12. září
rybářské závody Pro dosPělé 

s Cimbálem
Pořádá: RS Otnice

19. - 20. září 
výsTava drobného 

hoPodářského zvířeCTva 
konaná k 90. výročí založení Prvního 

ChovaTelského sPolku v oTniCíCh
na farské zahradě 

20. září
maryŠa

v 15.00 a 19.30 hod.
Pořádá: Ochotnické divadlo Ochotnice

2. – 3. října
burza děTského oblečení

 a sPorTovníCh PoTřeb

10. října
babské hody

Pořádá: SDH Otnice

24. – 25. října
maryŠa

Pořádá: Ochotnické divadlo Ochotnice

leTní Filmový FesTival na hřiŠTi

pondělí 3. srpna
sněžný kluk 

Animovaná dobrodružná komedie, 
USA, 2019, 97 min

úterý 4. srpna
Problémissky 

Komediální drama, Velká Británie a Francie, 
2020, 106 min

Nevhodné mládeži do 12 let

středa 5. srpna
3bobule 

Komedie, Česko, 2020, 101 min

čtvrtek 6. srpna
vlastníci 

Komediální drama, Česko, 2019, 97 min
Nevhodné mládeži do 12 let

pátek 7. srpna
dolittle 

Rodinná komedie, USA, 2020, 102 min

Změna programu vyhrazena
Začátky ve 21 hodin

Promítá se za každého počasí 
mimo silný vítr

občerstvení zajištěno

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. října 2020

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.
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naše dĚti



slavnostní rozloučení se základní školou

absolventi 9.A

absolventi 9.B




