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A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
knížek či slabikářů, které ze školy zapůjčila paní učitelka Hana Veselá. 

 otnický



zpravodaj na cestách
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Úvodní slovo
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
právě držíte v rukou podzimní 

vydání našeho čtvrtletníku, ve kte-
rém je velké množství zajímavých 
informací o dění v naší obci. Každý 
z nás si může vybrat z široké nabíd-
ky článků ten, který je blízký právě 
jeho srdci. 

Mně osobně zaujal velmi do-
jemný příběh Balada o stromoch 
a ľuďoch od naší věrné čtenářky 
Marie Jakubčákové. Nevadí, že je 
psaný ve slovenštině, tedy v origi-
nále, jak nám svoje články autorka 
posílá. Opět mě dojalo uvědomění, 
jak je válka hrozná a jak ničí nevin-
né lidské životy. Potěšily mě vzpo-
mínky na krásné lidové písničky, 
výborné jídlo a pití, a především na 
příjemnou letní atmosféru na farní 
zahradě, kdy se děti s radostí a smí-
chem rozloučily s  prázdninami. 
Pobavila jsem se při čtení článku o 
našich fotbalových starých pánech. 
Zarazilo mě, že někteří z nich byli 
mými idoly v mládí. A už jsou sta-
ří páni! Je hezké, že se spolu rádi 
schází. Kromě toho, že si zahrají 
fotbálek, tak se společně pobaví při 
závěrečném posezení u lahodného 
moku. Možná staří páni, ale jistě 

mladí duchem. A humor, to je pře-
ce koření života. 

První září je den, kdy jdou děti 
poprvé do školy a v naší obci k tomu 
přibyly další významné událos-
ti. Slavnostní otevření knihovny a 
udělení titulu Fairtradová obec. Je 
nám velkou ctí, že právě naše obec 
může být nositelkou tohoto titulu. 
Věříme, že se fairtradová značka 
bude čím dál víc dostávat do pově-
domí všech lidí a díky tomu se čím 
dál víc z nás bude častěji zajímat o 
to, jaké zboží kupuje, odkud zboží 
pochází a bude podporovat spra-
vedlivý obchod. Uznání si zaslouží 
ti, kteří již nyní takto činí. 

V poslední době jsem se setka-
la s  několika lidmi různých věko-
vých kategorií, kteří přijeli poprvé 
k nám do Otnic a byli z naší ves-
nice doslova nadšeni. Upřímně se 
přiznám, že jsem z toho byla vždy 
překvapená a zároveň mě to i potě-
šilo. Díky těmto setkáním jsem si 
uvědomila, jak si v Otnicích dob-
ře žijeme. A že my, Otničáci, to, co 
tady všechno máme, bereme jako 
samozřejmost. Ale pro všechny to 
samozřejmost není. Buďme vděční 
nejen za to, co tady máme, ale také 

za to, jak se tady máme. Jediné, co 
nám snad chybí je víc zeleně v oko-
lí obce, ale i to se brzy změní, jak 
píše starosta ve svém příspěvku. 

Všichni máme dny, kdy je nám 
do zpěvu, jindy je nám do pláče a 
z  toho vybuchneme vztekem. Ale 
důležité je vážit si našeho života, 
být k  sobě navzájem laskaví a žít 
tak, jak nejlépe dovedeme. Sym-
patická spisovatelka Bára Vencál-
ková, která přijala pozvání na slav-
nostní otevření zrekonstruované 
knihovny moudře napsala: 

Všichni se ztrácíme. Všichni 
se občas cítíme mizerně. A pak 
je nám zas líp. Všichni se učíme. 
Učíme se líp žít. Učíme se hledat 
svůj klid. Učíme se důvěřovat 
svým schopnostem. A hlavně 
se učíme uvěřit. Že naše živo-
ty mají vývoj. Že mají svůj děj. 
A že všechno hledání má smy-
sl. Protože naděje byla vždycky 
naší součástí. Mnohem víc. Než 
beznaděj.                                     B. 

Příjemné čtení vám za redakci 
Otnického zpravodaje

přeje Jitka Bublová
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Milí rodáci. 
Zasílám Vám všem krásné pozdravení a přání dobré, ničím nerušené pohody. Děkuji za zaslání Otnického 

zpravodaje č. 80. Bylo to počteníčko, které mi připomenulo dny mého mládí v rodné vesnici. Všechny ty rána 
strávené na polích Sadkova při pasení husí na strništích. Pochůzky akátovými háji za Drahama, které byly plné 
fialek. Titulní stránka Zpravodaje, to byla přímo bomba! Ti dva vodníci vypadali podobně jako ti, co účinkovali 
na Benátské noci, která se před desítkami let konala na otnickém rybníku. 

Minulost, to jsou už jen vzpomínky. Dnešek, to je přítomnost a ta není bezproblémová. Chtěla bych všem, kteří 
jste po čas nouzového stavu organizovali život na vesnici poděkovat za vaše úsilí, a tak dokázali, že život i ve složité 
době nic neztratil na své kráse a síle. Velice mne dojmul snímek kladení květin k památníku padlých rudoarmějců. 
Je to akt fakt dojemný, že i v této neveselé době jste si uctili jejich památku. 

A tu přikládám vysvětlení k přiložené „Balade o stromoch a ľudoch.“ Impuls k jejímu napsání byla „dušičková“ 
návštěva košického hřbitova. Na jeho odlehlém konci jsem našla mnoho paloučků se společnými anonymními hro-
by rudoarmějců. Nic, jen plochy ohraničené křovinami a osazené kamenné tabulky s údaji, kolik desítek jich kde 
leží. A jsou to sta a sta neznámých hrdinů… A tak jsem začala psát. 

Za pozornost děkuje  Marie Jakubčáková, rozená Rafajová

Na samom konci malej dedinky, pod 
lesom, stáli dve k sebe pričupené chalúp-
ky. Boli si blízke nielen tesným sused-
stvom, ale najmä priateľstvom, v  ktorom 
ich obyvatelia nažívali. Kamarátstvo rodi-
čov pokračovalo kamarátstvom ich synov. 
Boli ešte malí a volali ich Kubko a Janko. 

A ako to už býva, jedni rodičia boli 
bohatší, druhí chudobnější. No nijako to 
ich dobrým vzťahom neprekážalo. Tí bo-
hatší sa nad chudobnejšími nevyvyšovali 
a tí chudobnejší nezávideli tým bohatším. 
V tomto duchu vychovávali aj svojich sy-
nov. 

Detstvo oboch chlapcov bolo plné 
spoločných hier, spoločných zážitkov. Na-
jradšej chodievali do blízkeho lesa, kto-
rý oplýval nielen všakovakými voňavý-
mi plodmi. Blízky les ponúkal chlapcom 
množstvo tajomných, malebných záku-
tí. Chlapci sa tam často uchylovali, tam sa 
často Kubko delil s  Jankom o jedlo, kto-
ré mu mamka vložila do kapsičky. Tam, 
pod šumiacimi stromami, v  objatí zele-
ných kružín, sa jeden druhému zverova-
li so svojimi detskými tajnôstkami, s  pr-
vými detskými láskami i s predstavami o 
svojich ambiciách. 

Stromy blízkeho lesa rokmi podrást-
li a podrástli aj dvaja nerozluční priatelia. 
Z Kubka sa stal Jakub a z Janka Ján. Škol-
ské lavice v rodnej dedinke im boli už pri-
úzke. Jakub, podporovaný majetnejšími 
rodičmi odišiel do velkého mesta. Tam na 
štúdiach zúročoval svoje nadanie. 

Ján sa priúčal stolárčine u chýmeho 
dedinského majstra. Mal prácu so drevom 
rád a bol zručný. Zakrátko vypomáhal ro-

dičom vlastnoručne zarobeným grošom. 
Študovaný Jakub prichádzal z  času 

na čas z velkého města do rodnej dedin-
ky pozrieť svojich rodičov. Nikdy neopo-
menul navštíviť aj svojho priateľa Jána. A 
stolár Ján mal pre Jakuba vždy po ruke da-
jaký umne zhotovený výtvor svojich rúk. 
Tak sa tí dvaja aj naďalej obdarúvali svo-
jím priateľstvom. 

Ich život plynul pokojne, no nemalo 
tak byť vždy! Divoký šarkan vojny rozb-
úril ich pokoj a pokoj celej krajiny. Rozde-
lil ľudí na dva nepriateľské tábory. V zvrá-
tenej nenásytnosti vyžadoval nové obete. 

Jakub a Ján už neboli iba priatelia. 
Boli aj vojaci jednej armády, ba aj jedné-
ho pluku. 

Študovaný Jakub sa stal veliteľom a 
vydával rozkazy. Stolár Ján vyrábal truh-
ly pre mŕtvych hrdinov. Často sa tí dvaja 
stretávali aj tu. Po doznení etáp bojov veli-
teľ Jakub prechádzal zákopmi a bojovými 
poliami, aby zratúval straty na životoch i 
na bojovej technike. 

Stolár Ján zatĺkal klince do truhiel a 
tiež zratúval. Vedel, že ich bude málo – 
klincov i tých truhiel. V  nočnej ofenzíve 
padlo veľa vojakov. Dreva na ich dôstoj-
né pochovanie bolo žalostne málo. Jakub 
vydal rozkaz a vojak Ján byl naučený po-
čúvať. Vybral sa teda v cudzej krajine do 
cudzieho lesa, aby sekerou zrúbal cudzie 
stromy. 

Aj vtedy stromy nad jeho hlavou šu-
meli tak, ako kedysi v detstve. No teraz to 
nebol les malebných zákutí. Teraz to bol 
les zvírený vojnovým molochom. Stíhol 
zrúbať iba jediný strom. Cudzia, dobre 

mierená guľka si za svoj cieľ vybrala Jáno-
vo srdce. Vlastnú sekeru zafarbila vlastná 
krv. Ján padol do mäkkého porastu s nič 
nechápajúcou otázkou vo vyhasínajúcich 
očiach. 

Ofenzíva pokračovala a preriedené 
vojska veliteľa Jakuba dobyli kótu lesa. 
Tam našli Jánovo telo, jeho sekeru i jediný 
zrúbaný strom. Veliteľ zotrel slzu bolesti, 
zatlačil svojmu priateľovi oči. Potom vy-
dal príkaz na jeho pochovanie. Chystal sa 
predniesť nad priateľovým hrobom krát-
ku rozlúčkovú reč… Nestihol! Dobre mie-
rená nepriateľská guľka zasiahla uprostred 
slov aj jeho srdce. Aj on klesol do mäk-
kého lesného porastu, do objatia zelených 
kružín. 

Nový, narýchlo určený veliteľ vydal 
nový rozkaz. Vojaci počúvli. Oboch pri-
ateľov pochovali vedľa seba do jedné-
ho spoločného hrobu. Z jedného stromu, 
ktorý ešte Ján stihol zrúbať, v  rýchlosti 
spravili obom jediný, spoločný kríž. 

Boje neutíchali a vôbec nebolo času 
zaúčať nového stolára. Postupujúca armá-
da začala svojich mŕtvych pochovávať do 
spoločných hrobov. Malo to aj určité vý-
hody. Nebolo už treba ani dreva, ani klin-
cov, ani stolárov. A padlí vojaci si po smrti 
padali do náručia. 

Prsť cudzej zeme sa im stala vlastnou. 
Stromy nad ich hlavami tíško šumeli po-
hrebné piesne. S úsvitom dní slzy rannej 
rosy zmáčali miesta ich odpočinku. To 
všetko v  zastúpení matiek, ktoré márne 
čakali na svojich synov. 

Vyšlo v časopise Zrno 47/99

Balada o stromoch a ľuďoch
MARIe JAKUBČáKOVá
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Nad dopisy čtenářů

Očima milovníka přírody

V trávě cvičíme naše pejsky na zahradě Petra Pavlovce. Pejsky to baví a my máme čas i chvíli pokecat. Ma-
gické datum 22. 2. 2020 ráno pršelo a bylo -5°C. Odpoledne jsme si dobírali Jaru Bajera. 

„Bajus, nepotřebuješ vajíčka?‘, nebo „Sháním slípku na polívku!“ A tak vyšlo najevo, že hvězdou týdne je 
Macónův jezevčík Arnošt, který je naprosto samostatný a ovladatelný pouze paralyzérem. Arnošt zdrhnul ne-
šťastnému majiteli rovněž z trávy od rybníka k Bajerovi na dvůr, kde bravurně zadávil šest slepic a dvě kačeny, 
a tím si zakousl i poplatek na členství v klubu na dva roky. Přežil pouze kohout, který se zbaběle ukryl pod auto 
a zůstal tam v šoku ještě tři dny. Protože byl Arnošt při této akci vyrušen, na Bajerovic papoušky nedošlo. To by 
bylo finančně náročnější. Myslím, že příště jimi začne. Jsou menší, barevnější. Prostě Arnymu věřím.
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Prostor za školním dvorem získal pracovní název „Krakonošovo“. Zde občas probíhalo i koronavyučování. 
Celý červen jsme se zde pásli na lesních jahodách. Přimlouvám se za ježky, aby se v Krakonošově nehrabalo listí 
na podzim. Oni tu pak pobíhají a zoufale hledají hromádky listí na zimní nocleh. Shrabeme to zjara.

Netradičně v trávě proběhly i Aloiské hody. Překvapivě vydařená akce. Zdeněk Martinásek

Od konce února k nám proniká z Itálie koronazmar, ukázněně používáme roušky. V trávě se psy jsme osla-
vili MDŽ. V trávě vítáme slunce. Díky dobrému nápadu se totiž nesečou parky kolem školy „do hola“.  Díky 
tomu tu žijí brouci a po létech jsem spatřil luční kvítí, které si na těchto místech pamatuji z dětství, když nás 
tudy vláčely Marie Matoušková v rámci vlastivědy a Věra Martinásková v hodinách přírodopisu. V půlce března 
rozkvetly plantáže fialek, později kopretiny. Kvetou zvonky, šalvěje, hrachory, spousta jetelíčků a trav. Nádherná 
barevná broukoviště. 



2 5 .  r o č n í k  •   2 3 .  ř í j n a  2 0 2 0 5
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 

8. 6. 2020
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod12) Na Linku bezpečí z.s., Praha byl odeslán příspěvek 7500 Kč
Bod 15) Záměr opravy plochy před kabinami a uložení kabelu TKR. Bude 

řešeno samostatným bodem
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Obec Otnice – Opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, 

kterou se stanovuje místní úprava provozu na silnici č. III/4199 a na 
místní komunikaci, dle projektové dokumentace „Komunikace Pod 
Vodárnou Otnice“, kterou vypracoval Odehnal projekt s.r.o. Blansko.

b) Pavel Svoboda, Otnice– zahájení řízení o dodatečném povolení stav-
by „Přístřešek pro osobní automobil“ na pozemcích parc.č. 1194/1, 
1194/2, 1194/3 v k.ú. Otnice.

c) Michal Dítě, Otnice– zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 
„Zahradní kuchyně u RD, Severní 520, Otnice“ na pozemku parc.č. 
977 v k.ú. Otnice.

d) Róbert Bolgár, Otnice– kontrolní prohlídka ohlášené dokončené 
stavby „Novostavba obytné části rodinného domu č.p. 234 Otnice 
(zřízení nové bytové jednotky)“ na pozemku parc.č. 600/1 v k. ú. Ot-
nice.

e) e.ON Distribuce a.s., České Budějovice– Kolaudační souhlas č. 
35/2020 a povolení užívání stavby: „Přeložení podpěrného bodu č. 
257, Otnice“ na pozemcích parc.č. 138, 140, 163 v k.ú. Otnice (Kol-
bábek – Fazekaš).

f) e.ON Distribuce a.s., České Budějovice – Kolaudační souhlas č. 
38/2020 a povolení užívání stavby: „Otnice, kabel NN Susserpar-
c.č. 1192/2“ na pozemcích parc.č. 568, 1189, 1190, 1191/1, 1191/2, 
1192/2 v k.ú. Otnice.

g) Swietelsky stavební s.r.o. Brno – Opatření obecné povahy formou ve-
řejné vyhlášky, kterou se na přechodnou dobu stanovuje provoz na 
silnici II/416, II/418, III/4166, v rámci stavby II/418 – Újezd u Brna 
– Otnice, 2.stavba - úplná uzavírka úseku křižovatka silnic – Otnice

h) Swietelsky stavební s.r.o, Brno – Rozhodnutí správního řízení ve věci 
stavby: II/418 Újezd u Brna – Otnice, 2. stavba – povolení uzavírky 
silnice č. II/418, křižovatka – Otnice“ od 8.6.2020 do 26.7.2020.

i) MND a.s. Hodonín– dle ustanovení vodního zákona ke zřizování 
nádrží umožňujícím podzemní skladování látek vydává souhlas pro 
stavbu „Výrobna plynu Otnice“ na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Otni-
ce  

j) DITON s.r.o. Střítež – oznámení o zahájení vodoprávního řízení o 
povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru – stud-
na na parcele č.1460/17 za účelem využití technologické vody.

k) Josef Kolář, Polešovice, Žaneta Volentierová, Újezd u Brna – územní 
souhlas č. 106/2020 k záměru: „Realizace objektu pro uložení vyba-
vení a realizace oplocení“ na pozemku parc. č. 2104/3 v k.ú. Otnice.

l) Pavel Hradský, Milešovice – souhlasné stanovisko k umístění, pro-
vedení a užívání 2 spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší ve věci záměru „Stavební úpravy a rekonstrukce RD č.p. 395 
Otnice, na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Otnice – jedná se o 1 plynový 
kondenzační kotel Vitodens a 1 krbová kamna.

m) Povodí Moravy s.p. Brno– sdělení, kterým se bere na vědomí „Ohlá-
šení“ o odstranění nánosů z toku Otnický a Lovčičský potok v místě 
jejich soutoku. Vytěžené nánosy z obou koryt budou dočasně ulože-
ny na pozemku parc.č. 5453 v k.ú Lovčičky, ve vlastnictví obce Otni-
ce.

6. Krajský úřad JmK:
 Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů pro účel 

sběru a využití uhynulých jedinců vydry říční, tchoře stepního a sys-
la obecného za účelem výzkumu těchto druhů pro obecně prospěš-
nou společnost ALKA Wildlife, Lidéřovice 62, Dačice.

7. Obvodní báňský úřad pro Jihomoravský a Zlínský kraj:
 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ze 

dne 26. 5. 2020.
 MND a.s. Hodonín podala 5.3.2020 žádost o vydání územního roz-

hodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výrobna plynu Otnice 
(dočasná stavba do 31.12.2049)“ na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Ot-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
nice. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky do 15 dnů od doručení oznámení.

8. Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 odpisového plánu Základ-

ní a Mateřské školy Otnice na rok 2020. Roční odpis klimatizační 
jednotky ve skladu školní jídelny bude ve výši 3277 Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k odpisovému plánu Základ-

ní a Mateřské školy Otnice na rok 2020. Roční odpis bude navýšen 
o3277 Kč.  

9. Faktury ke schválení:
 LOMAX & Co s.r.o. Bořetice – Faktura č. 101202103 ve výši 53 296 

Kč – doplatek dle uzavřené Smlouvy o dílo na výrobu a montáž prů-
myslových vrat na hasičskou zbrojnici.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle 

bodu č. 9, zápisu.       
10. Závěrečný účet obce za rok 2019:
 Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, 

který byl zveřejněn na úřední desce od 20. 5. 2020. Součástí návr-
hu závěrečného účtu obce je Roční závěrka hospodaření obce za rok 
2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2019. Připomínky obec neobdržela.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet 

obce za rok 2019 – bez výhrad.                 
11. Rozpočtové opatření č. 01/2020:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předlože-

né rozpočtové opatření č. 01/2020. 
Příjmy:   + 7 600 Kč        
Výdaje:  +     91 000 Kč
Financování:  - 83 400 Kč
12. Termíny zasedání ZO na 2. pololetí roku 2020:
 Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání zastupitelstva na 2. 

pololetí roku 2020. 
Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na 2. 

pololetí roku 2020. Termíny zasedání jsou zveřejněny na úřední des-
ce.                                             

13.  Žádost o vyjádření k objízdné trase – Trasig, s.r.o. Vyškov:
 Zastupitelé projednali žádost firmy Trasig, s.r.o. Vyškov, v zastoupení 

Sdružení přátel Svatováclavského běhu Blažovice, o stanovisko obce 
k objízdné trase při úplné uzavírce silnic č. III/4166 a II/416, dne 1. 
8. 2020 od 12,00 do 13,30 hod., z důvodu pořádání triatlonového zá-
vodu.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s objízdnou trasou při úplné uzavírce 

silnic č. III/4166 a II/416 dne 1. 8. 2020 bez připomínek.                                                                   
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

ho břemene: „Otnice, kabel NN Rafaj“:
 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene“ č. PV - 1030053474/001, mezi obcí Otni-
ce a e.ON Distribuce a.s., na zatížení obecního pozemku za účelem 
umístění distribuční soustavypod názvem „Otnice, kabel NN Rafaj“. 
Věcné břemeno se zřizuje do pozemkůpar.č. 439/1, 439/6, 439/9, 
439/10, 278 v k.ú. Otnice a bude zpoplatněno částkou 7 800,- Kč. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene“ č. PV - 1030053474/001, do pozemkůpar.č. 439/1, 
439/6, 439/9, 439/10, 278 v k.ú. Otnice mezi obcí Otnice a e.ON Dis-
tribuce a.s.                                                  

15. Smlouva o zřízení věcného břemene „Ot-
nice, příp. NN Susserpar.č. 547“:

 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 
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č. PV -014330059562/001, mezi obcí Otnice a e.ON Distribuce a.s.,-
na zatížení obecního pozemku za účelem umístění distribuční sou-
stavypod názvem „Otnice, příp. NN Susserpar.č. 547“. Věcné břeme-
no se zřizuje do pozemku p.č. 541 v k.ú. Otnice a bude zpoplatněno 
částkou 2 000,- Kč. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. PV 

- 014330059562/001 do pozemku p.č. 541 v k.ú. Otnice, mezi obcí 
Otnice a e.ON Distribuce a.s.                                                                     

16. Smlouva s obcí Blatnička – dodavatelé energií 2021:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička, 

která zajišťuje soutěž na dodavatele energií (plyn i el. energie) na rok 
2021. Spolu s obcí se do soutěže zapojí i Základní škola.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, na 

zajištění soutěže na dodavatele el. energie a plynu v roce 2021.  
   

17.  Cenová nabídka na dotační management – Renards, a.s. Brno:
 Zastupitelé se zabývali cenovou nabídkou na zajištění dotačního ma-

nagementu při realizaci projektu „ZŠ Otnice – Hospodaření se sráž-
kovou vodou“ od společnosti Renards, a.s. Brno, za cenu celkem 114 
950 Kč s DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Renards, a.s. 

Brno, na zajištění dotačního managementu při realizaci projektu 
„ZŠ Otnice – Hospodaření se srážkovou vodou“ a zmocňuje starostu 
podpisem Příkazní smlouvy.      

18.  Žádost o umístění dopravního zrcadla – Věra a Jaroslav Řičicovi:
 Zastupitelé projednali žádost manželů Řičicových, Otnice o umístě-

ní dopravního zrcadla na křižovatku ul. Dědina a místní komunika-
ce. Výjezd na hlavní silnici je do špatně přehledné zatáčky a při stá-
le se zvyšující frekvenci dopravy mohou nastat nebezpečné situace. 
V této souvislosti obec zažádala firmu Trasig s.r.o. Vyškov o vypraco-
vání návrhu umístění zrcadla.

Firma Trasig s.r.o. Vyškov připravila na žádost obce též návrh umístění 
dopravního zrcadla na ul. Pančava při výjezdu z místní panelové ko-
munikace a umístění 2 ks dopravního značení „Parkoviště“ před bu-
dovu Katolického domu.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění 2 ks dopravních zrcadel na 

nepřehledné úseky křižovatek místních komunikací a hlavní silnice 
a 2 ks dopravního značení před budovu Katolického domu.

19. Oblastní charita Hodonín, domácí péče Bučovice a Slavkov u Brna 
– žádost o příspěvek:

 Obec obdržela žádost Oblastní charity Hodonín o finanční podporu 
projektu Domácí zdravotní péče a Hospicová péče Bučovice a Slav-
kov u Brna. Charita poskytuje zdravotní péči (nesociálního charak-
teru) a dojíždí za pacienty i do Otnic. V letošním roce již bylo prove-
deno 112 ošetřujících návštěv u našich občanů.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu Hodonín, 

na zajištění zdravotní péče pro občany obce Otnice, ve výši 10 000 
Kč.                       

20. Záměr opravy plochy před kabinami a uložení kabelu TKR:
 Obec, v rámci opravy chodníků v ulici Školní, připravuje i opravu 

plochy před vstupem do kabin na fotbalovém hřišti a uložení kabelu 
TKR od RD č.p.398 po hřbitov. Firma Prostavby a.s., která bude rea-
lizovat opravu chodníků v ul. Školní, obci předložila cenovou nabíd-
ku na opravu plochy před kabinami - 65 000 Kč bez DPH (80 000 Kč 
s DPH).

 Pro uložení kabelu TKR – vzhledem velkému množství a umístění 
inženýrských sítí bude nutné vypracovat projektovou dokumentaci. 
Zastupitelé diskutovali o možnosti průtlaku, příp. překopu a uložení 
chrániček pod komunikaci ke škole, do kterých by bylo možné pak 
kabely TKR uložit.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s  realizací opravy plochy před vstupem do 

kabin na fotbalovém hřišti a položením chrániček pod komunikaci k 
ZŠ pro uložení kabelu TKR od firmy Prostavby a.s. Otnice. 

21.  Žádost o vyjádření obce – Radek Šebe-

ček – novostavba pasivního RD:
 Zastupitelé projednali žádost pana Radka Šebečka, Milešovská 

č.p.357 Otnice, který v zastoupení Ing. Radka Partiky, Kurdějov po-
žádal o stanovisko obce k projektové dokumentaci stavby: „Novo-
stavba pasivního RD Otnice“ na pozemcích parc.č.1555, 1556/1 v 
k.ú. Otnice.Stanovisko bude sloužit pro účely územního souhlasu a 
ohlášení stavby.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s  projektovou dokumentací záměru stav-

by „Novostavba pasivního RD Otnice“ na pozemcích parc.č. 1555, 
1556/1 v k.ú. Otnice, pro Radka Šebečka Milešovská 357 Otnice.                                     

 22.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Ve dnech18.-19. 5. 2020 se uskutečnilo formou in-

dividuálního setkání v obřadní síni Obecního úřa-
du Vítání občánků narozených v roce 2019.

- Pan Miroslav Kalouda ukončil k 1. 6. 2020 funkci velitele jednotky 
SDH. Dne 1. 6. 2020 byl jmenován novým velitelem jednotky SDH 
pan Rostislav Ingr, kterého navrhl a doporučil Výbor SDH Otnice.

- Realizace schválených pozemkových úprav je stále v jed-
nání. Obec navštívili vedoucí odboru ŽP JMK a bývalá ře-
ditelka SPÚ. Uskutečnilo se jednání o dalším postupu.

- Dne 21. 6. 2020 uspořádají otničtí stárci ve spolupráci s SDH Otnice 
a obcí Otnice Hodové posezení v parku před Základní školou.

29. 6. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 19) Dne 16. 6. byla podepsaná Darovací smlouva s Oblastní 

charitou Hodonín na finanční dar ve výši 10 000,-Kč pro služby Do-
mácí zdravotní péče a mobilní Hospic Bučovice a Slavkov u Brna.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice – Opatře-

ní obecné povahy formou veřejné vyhlášky, kterou se sta-
novuje místní úprava provozu na silnici č. II/416 a II/418 
v obci Otnice a Šaratice, při uzavírce silnice II/418. 

b) Obec Otnice – Oznámení o návrhu opatření obec-
né povahy formou veřejné vyhlášky, o stanovení míst-
ní úpravy provozu na silnici č. II/418 a na dotčených ko-
munikacích ul. Dědina a Pančava v obci Otnice.

c) DITON s.r.o. Střítež – Kolaudační souhlas č. 78/2020 k užívá-
ní stavby: „Rozšíření výroby v rámci III. etapy rozšíření areá-
lu, linka na výrobu betonových prvků KARUSeL a COLUM-
BIA (MASA)“ na pozemcích parc.č. 3292/1, 3294 v k.ú. Otnice.

6.  Krajský úřad JmK:
 Oznámení o zahájení řízení o výjimku ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných živočichů pro Mendelovu univerzitu v 
Brně, Zemědělská 1, Brno. Výjimka je požadována k výzkumu bio-
logie a ekologie bobra evropského a výzkumu lesnických opatření ke 
snížení škod způsobených bobrem na hospodářských dřevinách.

7.  Obvodní báňský úřad pro Jihomoravský a Zlínský kraj:
 Rozhodnutí, kterým sepovoluje otevření, příprava a dobývání vý-

hradního ložiska zemního plynu Těšany sondou Otnice 101 v do-
bývacím prostoru Otnice, na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Otnice za 
dodržení příslušných podmínek, a schvaluje vytváření finančních re-
zerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou.

8.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost ZŠ a MŠ Otnice p.o.,o souhlas s přije-

tím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s. 
Praha, v rámci charitativního projektu Obědy pro děti. Finanční dar 
bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně 
pro celkem 1 žáka od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Celkem se jedná o dar 
ve výši 5 265 Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Otnice 

p.o. ve výši 5 265,- Kč od společnosti Women for Women o.p.s. Pra-
ha. Dar bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žá-
kav období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

9.  Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20201887 ve výši 77 182,67 Kč – 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za květen 2020.
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b) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20202107 ve výši 55 062,26 Kč – 
svoz a odstranění odpadu ze Sběrného dvora za květen 2020.

c) Prima stavebniny s.r.o. Brno – Fa.č. 20130520 ve výši 66 
271,56 Kč – materiál na opravu teras na asfaltovém hřišti.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.9, zápisu.
10.  Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019:
 Zastupitelé vzali na vědomí návrh závěrečné-

ho účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019.
Příjmy: 2 728 921,81 Kč       
 Financování:  - 332 910,09 Kč
Výdaje:  3 061 831,90 Kč

11.  Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – RAAN atelier s.r.o. Brno:
 Zastupitelé projednali Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

s firmou RAAN atelier s.r.o. Brno, kterým se z dů-
vodu změny materiálu lamina pro výrobu nábyt-
ku do knihovny, navyšuje celková cena o 9 700,- Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke Smlou-

vě o dílo s firmou RAAN atelier s.r.o. Brno.                                                                
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu – Rostěnice a.s:
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1, kterým se zužuje předmět pachtu dle 

uzavřené Smlouvy o zemědělském pachtu s firmou Rostěnice a.s. 
 Z pachtovní smlouvy jsou vyjmuty pozemky parc.č. 6486, 6667, 

6677, které mají plnit funkci lesa a parc.č. 6753, která je určena k vý-
stavbě cyklostezky. Užívání těchto pozemků bude ukončeno ke dni 
30. 9. 2020.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zemědělském 

pachtu s firmou Rostěnice, a.s.                    
13. Mimořádná Valná hromada Respono a.s. Vyškov:
 Dne 28. 7. 2020 se bude konat mimořádná Valná hromada společ-

nosti Respono a.s. Vyškov. Důvodem pro svolání mimořádné Valné 
hromady je prodej bioplynové stanice (BPS), resp. prodej pozemků 
sloužících pro chod BPS a následně prodej podílu v dceřiné společ-
nosti Rebios, spol. s.r.o. vybranému zájemci. Obec na mimořádnou 
Valnou hromadu deleguje svého zástupce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Pavla Mezuláníka jako zá-

stupce akcionáře na mimořádnou Valnou hromadu společnosti Re-
spono a.s. Vyškov, konané dne 28. 7. 2020.                                                                 

14. MAS Slavkovské bojiště z.s. – územní působnost:                                                                                          
 Z důvodu blížícího se ukončení programového období 2014-2020 

pro čerpání finančních prostředků z eU je zapotřebí připravit no-
vou strategii MAS Slavkovské bojiště. Podmínkou pro čerpání dotací 
subjektů z území konkrétní obce, je udělení souhlasu zastupitelstva 
obce, že MAS Slavkovské bojiště může provádět na území obce svou 
strategii – tzv. územní působnost MAS.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Otnice schvaluje zařazení správního území obce 

Otnice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské 
bojiště na programové období 2021-2027.                              

15.  Smlouva o zřízení věcného břemene „Ot-
nice, úprava nvNN Rychlíková“

 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne“ č. PV -014330060501/001, mezi obcí Otnice a e.ON Distribu-
ce a.s.,na zatížení obecního pozemku za účelem umístění distribuč-
ní soustavy pod názvem „Otnice, úprava nvNN Rychlíková“. Věcné 
břemeno se zřizuje do pozemku p.č. 532/1 v k.ú. Otnice a bude zpo-
platněno částkou 2 000,- Kč. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. PV 

- 014330060501/001 do pozemku p.č. 532/1 v k.ú. Otnice, mezi obcí 
Otnice a e.ON Distribuce a.s.                                                                                  

16.  Žádost o finanční dar – Centrum pro dět-
ský sluch Tamtam o.p.s, Olomouc:

 Zastupitelé projednali žádostod společnosti Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s. Olomouc o finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč 
na sociální terénní službu rané péče, kterou poskytuje dětem od 0-7 
let v naší obci. Příspěvek bude použit na úhradu mzdy poradce rané 
péče, pohonných hmot a na úhradu telefonních poplatků.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši  

6 000 Kč pro společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Olomouc na sociální terénní službu, kterou poskytuje v obci a pově-
řuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy.     

17.  Stav ulice Chaloupky:
 Na základě podané informace od pana Romana Michalkiewicze, Ot-

nice se zastupitelé zabývali stavem a dopravní situací v  ulici Cha-
loupky, kde z důvodu jízdy neukázněných řidičů dochází k porušo-
vání silničních pravidel a tím k ohrožení bezpečnosti občanů žijících 
v této ulici. Zastupitelé projednali návrh umístění dopravního znače-
ní „Obytná zóna“ a začlenění záměru výstavby chodníků v ulici Cha-
loupky do plánu akcí obce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh umístění dopravního značení 

„Obytná zóna“ v části ulice Chaloupky a začlenění záměru výstavby 
chodníků v ulici Chaloupky do plánu akcí obce.      

18.  Přístupová cesta k odstavnému prostoru pro kola u ZŠ:
 Zastupitelé se zabývali záměrem opravy přístupové cesty k odstavné-

mu prostoru pro kola a sběru papíru u ZŠ. Byla oslovena firma Pro-
stavby a.s. k dodání cenové nabídky na opravu uvedené přístupové 
cesty. Cenová nabídka je ve výši 167 272,13 Kč bez DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Prostavby a.s. 

Otnice, na opravu přístupové cesty k odstavnému prostoru pro kola 
a sběru papíru u Základní školy ve výši 167 272,13 Kč bez DPH.                             

19. Darování pozemku parc.č. 5883 obci – Pavlovcová Ludmila, Brno:
 Zastupitelstvo projednalo nabídku paní Ludmily Pavlovcové, Brno 

na darování pozemku obci parc.č. 5883v k.ú. Otnice o výměře 2 505 
m2.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku darem parc.č. 5883 v k.ú. 

Otnice, od paní Ludmily Pavlovcové, Jircháře 201/21, Staré Brno, 
60200 Brno.   

 20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Velice špatná komunikace s ČePS a.s. ohledně vydání souhlasu k vý-

sadbě ovocného sadu a změně pozemků „orná půda“a „trvalý travní 
porost“ na „ovocný sad“. Ohroženo podání žádosti o dotaci. Termín 
podání: 31. 7.2 020

- Obec má v plánu ve spolupráci s DSO Ždánický les a Politaví vypra-
covat Plán rozvoje obce na období 2021-2027. Jsou připraveny ano-
nymní dotazníky pro občany nad 15 let, které budou distribuovány 
do každé domácnosti.  

- Dne 24. 6. 2020 v odpoledních hodinách došlo k poškození obecní-
ho majetku (sloup VO) u Matouškového v ulici Pančava. Škodnou 
událost řeší Policie ČR.

- Poděkování stárkům, obecním zaměstnancům a členům SDH Otni-
ce za velmi vydařenou akci Hodové posezení dne 21. 6. 2020.

- Pan Pavel Prokop informoval o ucpaných kanálech dešťové kanaliza-
ce na některých místech v obci. Obec bude řešit ve spolupráci s VAK 
Vyškov a.s.

- Paní Dana Sekaninová informovala o špatném stavu komunikace 
v ulici Milešovská. Bude řešeno se SÚS JMK po ukončení uzavírky 
silnice II/418.

- Místostarosta obce pan Pavel Muric informoval zastupitele o umís-
tění panelových zátarasů na polní cestě za průmyslovou zónou, z dů-
vodu neukázněnosti řidičů vozidel, kteří zanáší obec blátem.

- Zastupitelé diskutovali o možnosti umístění nádob na použité bate-
rie ve venkovních prostorách u budovy radnice.

20. 7. 2020 
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 16) Dne 8. 7. byla podepsaná Darovací smlouva se společností 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Olomouc na finanční dar 
ve výši 6 000 Kč, na sociální terénní službu rané péče, kterou posky-
tuje dětem od 0-7 let v naší obci.
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  Bod 17) Byla podána žádost firmě Trasig a.s. Vyškov na vypracová-
ní návrhu umístění dopravního značení „Obytná zóna“ do části ulice 
Chaloupky.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Povodí Moravy s.p. Brno– závazné stanovisko k zásahu do význam-

ného krajinného prvku, kterým se vydává souhlas se záměrem „Ot-
nický a Lovčický potok v k.ú. Otnice, odstranění nánosu z toku“ na 
pozemku parc.č. 1470/3 v k.ú. Otnice, kdy vytěžené nánosy budou 
ukládány na pozemku parc.č. 5453 v k.ú. Lovčičky.

b) Pavel Svoboda, Otnice – Rozhodnutí č. 169/2020, kterým se dodateč-
ně povoluje stavba: „Přístřešek pro osobní automobil Otnice“ na po-
zemcích parc.č. 1194/1, 1194/2, 1194/3 v k.ú. Otnice.

c) Obec Otnice– oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání sta-
vebního povolení pro stavbu „Zřízení osobního výtahu v budově 
obecního úřadu, Otnice“ na pozemku parc.č. 349/3 v k.ú. Otnice.

d) Pavel Hradský, Milešovice– Souhlas č.74/2020 s provedením ohláše-
ného stavebního záměru „Stavební úpravy a rekonstrukce RD, Otni-
ce č.p.394“ na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Otnice.

e) SÚS JMK, Brno– oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání sta-
vebního povolení na stavbu „II/418 Otnice, most 418-008“ na pozem-
cích parc. č. 5556, 5557, 5642, 5647, 5662, 5663 v k.ú. Lovčičky a parc.č. 
5552, 5553, 5554, 5555 v k.ú. Otnice. Ústní jednání se uskuteční dne 7. 8. 
2020 v 9 hod. na místě stavby.

f) e.ON Disribuce a.s., České Budějovice– Kolaudační souhlas č. 88/2020, 
kterým se povoluje užívání stavby „Otnice, kabel NN Kalouda“ na po-
zemcích parc.č. 787/1, 787/4 v k.ú. Otnice.

g) Obec Otnice– výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce pozemku 
parc. č. 3294 v k.ú. Otnice dne 6. 8. 2020 v 9 hod. na místě.

h) Obec Otnice– výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce pozemku 
parc. č. 2485/43 v k.ú. Otnice dne 6.8.2020 v 10,30 hod. za bytovým do-
mem č.p. 449.

i) Swietelsky stavební s.r.o. ČeskéBudějovice – Opatření obecné pova-
hy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. II/416, 
II/418, III/4165, III/4166, III/4186, III/4199, a to prodloužení úplné uza-
vírky části silnice č. II/418, křižovatka – Otnice do 9. 8. 2020.

6.  Krajský úřad JmK:
a) Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení výjimky ze zákazů 

u zvláště chráněných druhů živočichů – odchyt, chov a vypouštění čme-
láka zemního, pro Jana Šeffera, Dobelice 87, Moravský Krumlov, za úče-
lem podpory druhu a opylování rostlin.

b) Sdělení, o vyřazení žádosti o dotaci v oblasti Prevence a požární ochra-
na v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí JMK na rok 2020, z důvodu nesplnění podmínek dotačního 
programu. Žádost obsahuje výdaje, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 
dotačního programu.

c) Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního pro-
gramu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020, a 
to na akci Vybavení obecní knihovnys požadovanou částkou 50 000 Kč. 
Zastupitelstvo JMK neschválilo poskytnutí dotace z důvodu snížení ob-
jemu peněžních prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19.

7.  Faktura ke schválení:
 Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20202260 ve výši 77 290,56 Kč – 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za červen 2020.
Usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury 
dle bodu č.7, zápisu.                   

8.  Rozpočtové opatření č. 02/2020:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 

02/2020. 
Příjmy:             +          300 Kč        
Výdaje:            +     36 000 Kč
Financování:     -     35 700 Kč
9. Výsledky hospodaření obce za II. Q. roku 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hos-

podaření obce za II.Q. roku 2020:
 Příjmy:  13 476 041,12 Kč  ( tj.43,81 %)
 Výdaje: 8 682 609,41 Kč   ( tj.31,86 %)
 Stav na bankovních účtech 
 k 30. 6. 2020:      38 505 093,75 Kč

10. Letní kino Otnice v roce 2020:
 Obec uspořádá ve dnech 3.8 – 7. 8. 2020 v prostorách fotbalového 

hřiště letní filmový festival.
 Bylo navrženo jednotné vstupné 50,- Kč, na představení.
Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje vstupné na letní filmový festival za jedno 

představení ve výši 50 Kč.                                                                       
11.  Prodloužení uzavírky silnice č. II/418:
 Zastupitelé projednali žádost firmy DoZBos s.r.o. Boskovice, o vyjá-

dření k přechodné úpravě provozu z důvodu úplné uzavírky silni-
ce č. II/418 Újezd u Brna – Otnice. Původní termín realizace ve 
dnech 8. 6. -26. 7. se prodlužuje do 9. 8. 2020.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí spřechodnou úpravou provozu a vedením 

objízdných trasv  rámci  prodlouženíúplné uzavírky silnice č.II/
418do 9. 8. 2020.          

12.  Zapojení sondy Otnice 101 - linie, změ-
na trasy – MND, a.s. Hodonín:

Zastupitelé projednali žádost firmy MND a.s. Hodonín o vyjádření 
k  projektové dokumentaci záměru změny trasy výstavby akce: 
„Zapojení sondy Otnice 101 – linie, ZMĚNA-1“ ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení. Uložení plynového potrubí linio-
vé stavby bude nově vedeno v pozemku parc.č. 6674 v k.ú. Otnice, 
který je ve vlastnictví obce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dokumentaci k zá-

měru „Zapojení sondy Otnice 101 – linie, ZMĚNA-1“ a souhlasí 
s navrženou změnou trasy plynovodu.

13. Žádost o prodloužení nájmu – Vladislava Zicháčková:
Zastupitelé se zabývali žádostí paní Vladislavy Zicháčkové, o prodlouže-

ní nájemní smlouvy bytu nad Zdravotním střediskem, na adrese Bo-
ženy Němcové 49, Otnice do 31. 12. 2020.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy obecního 

bytu, na adrese Boženy Němcové 49, Otnice, parc.č. 369 v k.ú. Otni-
ce, pro paní Vladislavu Zicháčkovou, do 31. 12. 2020.                                    

14. Zřízení osobního výtahu v budově Radnice – informace:                                                                                          
Zastupitelé vzali na vědomí informace o zahájení výběrového řízení 

na dodavatele a montáž osobního výtahu v budově Radnice. Byly 
osloveny 3 firmy. Termín podání nabídek je do 14. 8. 2020.

15. Oprava chodníků před ZŠ a v ulici Školní – informace“
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o probíhající opravě chod-

níků před ZŠ a v  ulici Školní. Práce probíhají v  souladu se sta-
vebním plánem, jsou položeny chráničky pro kabely TKR. Nákup 
chrániček pro kabely TKR financovala obec, uložení provedli za-
městnanci obce. Předpokládané ukončení akce – srpen 2020.

16.  Založení krajinných prvků Otnice – in-
formace z výběrového řízení:

 Starosta informoval zastupitele o probíhajícím výběrovém řízení 
na dodavatele výsadby biokoridoru a biocentra: „Založení krajin-
ných prvků Otnice“. Bylo dokončeno posouzení kvalifikace účast-
níků zadávacího řízení, kteří podali žádosti o účast a jako další 
krok v zadávacím řízení budou vyzváni k podání nabídky ti ucha-
zeči, kteří splnili kvalifikaci.

 Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 20. 08. 2020, poté již 
bude možno obratem vybrat a schválit dodavatele. Před podpisem 
smlouvy o dílo pak bude nutno nechat schválit zadávací řízení na 
SFŽP, reálně k podpisu smlouvy o dílo dojde v druhé polovině 
září.

17.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Na základě informace podané od projektové kanceláře Ing. Fran-

tišek Marcián, má Povodí Moravy s.p. na podzim letošního roku 
záměr realizovat akci „Odstranění sedimentů z průtočné nádrže“- 
rybník Pod Sadkovem.

- V ordinaci dětské lékařky MUDr. Lejskové bude nutno z důvodu 
úniku vody vyměnit radiátory ústředního topení.

- Byla provedena montáž nábytku při probíhající rekonstrukci 
knihovny. 
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17. 8. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 14) Výběrové řízení na dodavatele výtahu v budově Radnice – 

bude řešeno samostatným bodem.
5.  Společenské centrum za DD – informace Walter atelier s.r.o.:
 Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili zástupci Walter atelier 

Brno, který zpracovává projektovou dokumentaci na realizaci pro-
jektu „Společenské centrum za Dělnickým domem“. Zastupitelé vzali 
na vědomí informace o změně projektové dokumentace dle námitek 
účastníků společného územního a stavebního řízení.

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Povodí Moravy s.p. Brno – souhlas s udržovacími pracemi na vod-

ním díle, kterým je „Průtočná nádrž Otnice“ na pozemcích parc.č. 
6313, 6314, 6317, 6318, 6319, 6340 v k.ú. Otnice.

b) Čeněk Gajda, Otnice – závazné stanovisko odboru ŽP, kterým se vy-
dává, dle ustanovení vodního zákona, Souhlas se záměrem stavby: 
„Demolice RD, Novostavba RD, Otnice č.p.125“,která se nachází v 
blízkosti vodního toku Otnický potok, na pozemcích parc.č. 722,723 
v k.ú. Otnice.

c) Michal Dítě, Otnice – Rozhodnutí č. 191/2020, kterým se dodatečně 
povoluje stavba: „Zahradní kuchyně u RD, Severní 520, Otnice“ na 
pozemku parc.č. 977 v k.ú. Otnice.

d) e.ON Disribuce a.s., České Budějovice – Územní souhlas č. 132/2020 
k záměru stavby „Otnice, kabel NN Rafaj“ na pozemcích parc.č. 278, 
439/1, 439/4, 439/6, 439/9, 439/10 v k.ú. Otnice.

e) Gabriela a Radislav Smejkalovi, Újezd u Brna – oznámení o zaháje-
ní společného územního a stavebního řízení k záměru stavby: „Pro-
dloužení řadu vodovodu SO 03 a Prodloužení řadu splaškové kana-
lizace SO 04“ na pozemcích parc.č. 1009/2, 1009/3, 1010/1, 1010/2 v 
k.ú. Otnice.

f) Obec Otnice – Rozhodnutí č.17/2020, kterým se vydává stavební po-
volení na stavbu: „Zřízení osobního výtahu v budově obecního úřa-
du, Otnice“ na pozemku parc.č. 349/3 v k.ú. Otnice.

g) DITON s.r.o. Střítež – Sdělení stavebního úřadu ve věci k podnětu 
týkající se znečišťování ovzduší a obtěžování hlukem v obci Otnice 
v souvislosti s provozem provozovny společnosti Beton Brož s.r.o. 
(nyní DITON s.r.o.) na pozemcích parc.č. 1460/29, 3294 v k.ú. Ot-
nice. Stavební úřad konstatuje, žepředmět, který způsoboval uvedené 
emise, byl odstraněn.

h) Zdeněk Florian, Otnice – Sdělení k dělení pozemku, kterým se 
schvaluje navrhovaný záměr dělení pozemku parc.č. 322 v k.ú. Ot-
nice za účelem prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 322/2 v k.ú. 
Otnice.

7. Krajský úřad JmK:
a) Rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných živočichů pro Mendelovu univerzitu v 
Brně, Zemědělská 1, Brno. Výjimka je požadována k výzkumu bio-
logie a ekologie bobra evropského a výzkumu lesnických opatření ke 
snížení škod způsobených bobrem na hospodářských dřevinách.

b) Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Jiho-
moravského kraje v roce 2020 dle zákona č.159/2020 Sb., o kompen-
začním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s 
výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů. 
Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1 250 Kč a počtu 
obyvatel k 1. 1. 2020.   

8. Obvodní báňský úřad pro Jihomoravský a Zlínský kraj:
Rozhodnutí, kterým se na základě žádosti společnosti MND a.s. Hodonín 

a podle § 115 stavebního zákona vydává rozhodnutí o umístění stav-
by a stavební povolení na stavbu: „Výrobna plynu Otnice“ (dočasná 
stavba do 31.12.2049) na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Otnice.

9. Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů:
Ministerstvo zemědělství ČR vydává formou veřejné vyhlášky Opatření 

obecné povahy, kterým se mění Příloha č. 1 opatření obecné pova-
hy vydané MZe dne 2. 4. 2020 pod č.j. 17110/2020 – MZe -16212. 
Předmětem Přílohy č.1 je soupis všech lokalit ohrožených kůrovco-
vou lokalitou. 

10. Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20202697 ve výši 77 947,80 Kč – svoz, 

sběr a odstranění komunálního odpadu za červenec 2020.
b) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20202967 ve výši 51 579,83 Kč – svoz a 

odstranění odpadu ze sběrného dvora Otnice za červenec 2020.
c) Prostavby, a.s. Otnice – Fa. č. 202020096 ve výši 281 995,03 Kč – 

zpevněná plocha před kabinami a vedle Základní školy. 
d) Prostavby, a.s. Otnice – Fa. č. 202020095 ve výši 955 865,36 Kč – 

chodníky v ulici Školní a před Základní školou – 1.část.
e) Miroslav Kalouda-podlahářství, Otnice – Fa. č. 2020/14 ve výši 120 

808 Kč – podlahářské práce v obecní knihovně.
f) RANN atelier s.r.o. Brno – Fa. č. 2020074 ve výši 149 121 Kč – vyba-

vení obecní knihovny dle smlouvy o dílo č. 24042020.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 10, zápisu.         
11. Záměr prodeje obecních pozemků par-

c.č. 6317, 6318, 6340 – Povodí Moravy: 
Zastupitelé projednali žádost Povodí Moravy s.p. o odkup pozemků parc.č. 

6317 o výměře 210 m2, parc.č. 6318 o výměře 2553 m2 a část parcely 
č. 6340 (k upřesnění výměry dojde po zaměření geodetem) vše v k.ú. 
Otnice, které jsou ve vlastnictví obce a jsou pod vodním dílem Prů-
točná nádrž – rybník Sadkov. Povodí Moravy má záměr v letošním 
roce rybník vyčistit a opravit. Podmínkou získání dotací je vlastnictví 
všech pozemků pod vodním dílem. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parc.č. 6317 o 

výměře 210 m2, parc.č. 6318 o výměře 2553 m2 a část parcely č. 6340 
(k upřesnění výměry dojde po zaměření geodetem) vše v k.ú. Otnice, 
za cenu určenou znaleckým posudkem.   

12. Zřízení osobního výtahu v budově Radni-
ce – výběrové řízení na dodavatele:

Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele a 
montáž osobního výtahu v budově obecního úřadu Otnice. Byly oslo-
veny 3 firmy: KONe, a.s. Praha, OTIS, a.s. Břeclav a SCHINDLeR 
a.s. Modřice.Cenovou nabídku podala firma KONe, a.s. ve výši 895 
000,- Kč bez DPH (1 082 950,- Kč včetně DPH).FirmaSCHINDLeR 
a.s. se z kapacitních důvodů výběrového řízení nezúčastnila. Firma 
OTIS, a.s. sevýběrového řízení nezúčastnila.

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a dodavateleosobní-

ho výtahu v budově obecního úřadu Otnice, firmu KONe, a.s. Praha, 
s nabídnutou cenovou nabídkou 895 000,-Kč bez DPH.                  

13. Novostavba RD a demolice stávajícího RD – Gajda Čeněk, Otnice:
Zastupitelé projednali žádost pana Milana Menouška, Slavkov u Brna, 

v zastoupení pana Čeňka Gajdy, U parku 125, Otnice, o vyjádření 
obce k projektové dokumentaci demolice stávajícího RD a vyjádře-
ní k projektové dokumentaci novostavby RD se sjezdem na místní 
komunikaci. Stávající RD k demolici se nachází na pozemku parc.č. 
722 v k.ú. Otnice. Novostavba RD bude dle projektové dokumentace 
umístěna na pozemcích parc.č. 722, 723 v k.ú. Otnice. Stávající sjezd 
na místní komunikaci parc.č. 729 v k.ú. Otnice bude opraven z beto-
nové drenážní dlažby se vsakem do štěrkového podloží. Stanovisko 
obce je pro účely stavebního řízení.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou projektovou dokumentací sta-

vebního záměru pana Čeňka Gajdy, U Parku 125, Otnice k demolici 
stávajícího RD a novostavby RD, kterou v zastoupení předložil pan 
Milan Menoušek, Slavkov u Brna.  

14. Demolice staveb BIOS Otnice – DITON s.r.o. Střítež:
Zastupitelé projednali žádost společnosti NO-A Architekti, Brno, kte-

rá zastupuje společnost DITON s.r.o. Střítež, o vyjádření obce k do-
kumentaci demolice staveb: sklad a zázemí výroby betonové smě-
si BIOS Otnice na pozemcích parc.č. 269,270 v k.ú. Otnice a hala 
výrobny betonové směsi BIOS Otnice na pozemku parc.č. 257/2 v 
k.ú. Otnice.Vyjádření obce bude sloužit pro účely řízení k odstraně-
ní staveb.

Usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s předloženou dokumentací demolice staveb výro-

by betonové směsi BIOS Otnice a skladových prostor v areálu společ-
nosti DITON s.r.o. Střítež, kterou v zastoupení předložila společnost 
NO-A Architekti Brno. Stavby určené k demolici se nachází na po-
zemcích parc. č. 257/2, 269, 270 v k.ú. Otnice.       

15. Cenová nabídka VO v ulici Školní a před 
ZŠ a MŠ Otnice – Pavel Pecák:                                                                                          
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Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na výměnu veřejného osvětle-
ní před Základní školou a v ulici Školní. Jedná se o celkovou výmě-
nu stožárů VO včetně svítidel, položení kabelových rozvodů. Bude 
instalováno celkem 10 ks nových sloupů VO se svítidlem LeD 30 W 
2700 K – teplá barva světla. Cena celkem 165 260,- Kč bez DPH, 199 
965,- včetně DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku elektromontáže Pavel 

Pecák, Telnice, na výměnu stožárů veřejného osvětlení, včetně svíti-
del a položení kabelových rozvodů před Základní a Mateřskou ško-
lou Otnice a v ulici Školní za cenu 165 260 Kč bez DPH.       

16.  Žádost o příspěvek – MAS Slavkovské bojiště:
 Zastupitelé projednali žádost MAS Slavkovské bojiště o finanční pří-

spěvek na zajištění spoluúčasti projektu spolupráce tří MAS (Slav-
kovské bojiště, Kyjovské Slovácko v pohybu a Strážnicko) z Progra-
mu rozvoje venkova. Výše spoluúčasti za každou MAS je 120 tis. Kč. 
Předmětem projektu je zavedení dvou regionálních značek, kom-
plexní vzdělávání stávajících i začínajících podnikatelů, zřízení e-
shopu (kvalitnější zpracování Slavkovského tržiště). K tomuto bodu 
proběhla diskuze. Obec již podporuje své občany a místní řemeslníky 
formou internetového katalogu www.otnicesobe.cz.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek k zajištění spolu-

účasti projektu MAS Slavkovské bojiště.                                                                                    
17. Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Otnice:
 Zastupitelé se zabývali žádostí TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek 

na nákup dresů pro oddíl kopané pro mužstva žáků a fotbalové 
přípravky. Dresy budou v modro-bílé kombinaci s červeným lím-
cem, na hrudní části bude znak obce Otnice a nápis TJ Sokol Ot-
nice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční příspěvek  ve 

výši 15 000 Kč pro TJ Sokol Otnice a pověřuje starostu obce pod-
pisem Darovací smlouvy.               

18. Projekt Zdravý kraj – Darovací smlouva na vratné kelímky:
Zastupitelé projednali návrh Darovací smlouvy č. JMK067251/20/ÚŘK 

mezi obcí Otnice a Jihomoravským krajem na věcný dar 500 ks 
vratných nápojových kelímků. Obec Otnice je zapojena do pro-
jektu JMK – Zdravý kraj. Na podporu kampaně „Kraj bez plastu“, 
Jihomoravský kraj předá obci věcný dar 500 ks vratných kelímků 
k využití při akcích pořádaných obcí Otnice. Případný výnos z 
propadlých záloh za vratné kelímky obec použije na financování 
aktivit Projektu Zdravý kraj.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. JMK067251/20/

ÚŘK mezi obcí Otnice a Jihomoravským krajem na věcný dar 500 
ks vratných nápojových kelímků z projektu Zdravý kraj – Kraj bez 
plastu.                 

19. Škodná událost chodník Milešovská – bouřka 14. 8. 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o škodné události na chod-

níku v ulici Milešovská, kdy v důsledku silné bouře a deště dne 
14. 8. 2020, byla poškozena skladba zámkové dlažby. Obec zajistí 
opravu chodníku. Při bouřce bylo vytopeno několik sklepů v ro-
dinných domech, rodinný dům v ulici Chaloupky, ucpané kanály 
v ulicích U Parku, Květná.

20.  Cenová nabídka notebooku pro účely obce – NETic Brno:
 Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy NeTic, s.r.o. Brno 

na nový notebook, který bude sloužit k zajištění kulturních akcí 
pořádaných obcí. Nabídka na notebook je ve výši 28 100 Kč včet-
ně DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje nákup nového notebooku k zajištění kultur-

ních akcí pořádaných obcí ve výši 28 100,- Kč včetně DPH, od firmy 
NeTic s.r.o Brno.  

21.  Založení vybraných krajinných prvků – schválení dodavatele:
 Dne 17.8. 2020 provedla hodnotící komise vyhodnocení nabídek ve 

výběrovém řízení na dodavatele projektu „Založení vybraných kra-
jinných prvků“. Cenové nabídky dodaly 3 oslovené firmy: 

 KAVYL s.r.o. Mohelno – nabídková 
 cena 15 993 919,08 Kč

 H-ReKULTIVACe, a.s. Chomutov – nabídková cena 16 489 303,30 
Kč

KHL-eKO, a.s. Jirkov – nabídková cena 16 603 951,07 Kč
Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje vítězného dodavatele projektu „Založení vy-

braných krajinných prvků“, firmu KAVYL s.r.o. Mohelno, s nabídnu-
tou cenou 15 993 919,08 Kč.                                                                                                                      

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Ve dnech 10. – 11.8. Povodí Moravy s.p. realizovalo vyčištění souto-

ku Otnického a Lovčičského potoka v ulici Chaloupky. Odbagrované 
nánosy byly přechodně uloženy na obecním pozemku v bývalé cihel-
ně. Po přírodním vysušení budou odvezeny na skládku. Odvoz bude 
realizovat Povodí Moravy.

- Na stavební odbor MěÚ Slavkov u Brna byla odeslána žádost na zpět 
vzetí žádosti o změnu využití pozemků parc. č. 6081,6085 v k.ú. Ot-
nice. Tyto pozemky byly určeny pro výsadbu obecního ovocného 
sadu. ČePS a.s. nevydal souhlas se změnou pozemků na ovocný sad, 
z důvodu plánovaného zdvojení vedení vysokého napětí. 

- Na mimořádné Valné hromadě Respono a.s. Vyškov dne 28. 7. 2020 
byl schválen prodej 100% podílu Rebiosu ve výši 4 mil Kč, prodej po-
zemků pod bioplynou stanicí ve výši 6 523 170 Kč, doplatek úvěru u 
České spořitelny ve výši 6 733 065 Kč, společnosti energy financial 
group a.s.

- Dne 29.8. 2020 pořádá Farnost Otnice společně s SDH Otnice „Roz-
loučení s prázdninami a farní odpoledne“.  

- Dne 1.9.2020 bude slavnostně otevřena rekonstruovaná obecní 
knihovna. Program bude spojen s předáním titulu „Fairtradeové-
město“. 

- Bude nutná oprava střechy nad Zdravotním střediskem. Zatékání do 
bytů paní Svobodové a paní Zicháčkové a ordinace praktického léka-
ře.

- Knihovnice paní Zuzana Sloupová nastupuje v únoru 2021 na ma-
teřskou dovolenou. Má zájem v rodičovské dovolené opět nastoupit 
jako knihovnice. Obec zajistí pracovnici knihovny po dobu mateřské 
dovolené paní Sloupové formou práce na dohodu. 

- Letní kino Otnice – vyhodnocení. Po a čt – průměr 100 diváků, Stř - 
225 diváků, Út – 18 diváků. Páteční představení se nekonalo z důvo-
du selhání techniky, bylo přítomno cca150 lidí, z velké části byly líst-
ky vráceny.

7. 9. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 11) Záměr prodeje obecních pozemků parc. č. 6317, 6318, 6340 

v k.ú. Otnice pro Povodí Moravy s.p.- úkol trvá. Záměr je od 18. 8. 
2020 zveřejněn na úřední desce. Povodí Moravy se dosud nevyjádři-
lo ohledně ceny pozemků dle znaleckého pozemku, již proběhlo ge-
ometrické zaměření na určení výměry části parcely č. 6340.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Správa a údržba silnic JMK, Brno – stavební povolení na stavbu: 

„II/418 Otnice, most 418-008“ na pozemcích parc.č. 5557,5647, 
5662, 5663 v k.ú. Lovčičky a parc.č. 5552, 5553, 5554, 5555 v k.ú. Ot-
nice.

b) Dominik Jelínek, Otnice – Územní souhlas č. 153/2020 pro stavební 
záměr: „Výstavba pergoly na vlastním pozemku –Otnice“ na pozem-
ku parc.č. 990/15 v k.ú. Otnice.

c) Jana Burdová, Tomáš Burda, Brno – Územní souhlas č. 86/2020 pro 
stavební záměr: „SO 01 Nástavba rodinného domu č.p. 342 a SO 02 
Plynovodní přípojka“ na pozemku parc.č. 866 v k.ú. Otnice.

d) Obec Otnice – Opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, 
kterým se stanovuje místní úprava provozu na silnici II/418 a na do-
tčených místních komunikacích ul. Dědina a Pančava v obci Otnice.

e) Obec Otnice – Sdělení stavebního úřadu ve věci žádosti o vydání roz-
hodnutí o změně využití území. Obec Otnice podala dne 16.9.2019 
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití pozemků parc.č. 6081, 
6085 v k.ú. Otnice. Dne 10. 8. 2020 vzala obec podání žádosti zpět. 
Stavební úřad tímto sděluje, že řízení je tímto zastaveno.

6.  Krajský úřad JmK:
 Rozhodnutí, kterým se povoluje Janu Šefferovi, se sídlem Dobelice 

87, 672 01 odchyt, chov, dopravování a zapůjčování jedinců čmelá-
ka zemního a uděluje souhlas s vypouštěním odchovaných čmeláků 
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zemních do přírody Jihomoravského kraje.
7.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele ZŠ a MŠ o povolení výjimky 

z počtu žáků v 7. B třídě na 33 žáků. Zvýšení počtu žáků nebude na 
újmu kvality výchovně vzdělávací činnosti a budou splněny podmín-
ky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku v počtu žáků 7. B třídy Základní 

školy Otnice na 33 žáků.                                                                                      
8.  Faktury ke schválení:
a) Respono, a.s. Vyškov– Fa. č. 20203194 ve výši 78 221,02Kč – svoz, 

sběra odstranění komunálního odpadu za srpen 2020.
b) RANN atelier s.r.o. Brno– Fa. č. 2020081 ve výši 94 008,- Kč – vyba-

vení obecní knihovny dle smlouvy o dílo č. 24042020 – záclony, zá-
věsy, koberec.

c) Prostavby, a.s. Otnice– Fa. č. 202020106 ve výši 775 188,27 Kč – práce 
provedené dle Smlouvy o dílo Chodníky ulice Školní od 1 .8.-31. 8.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápis.
9. Rozpočtové opatření č. 3/2020:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 

03/2020. 
 Příjmy:             +     94 300 Kč        
 Výdaje:            +   139300 Kč
 Financování:     -     45 000 Kč

10. Smlouva o dílo na zřízení výtahu v budově Radnice – KONE, a.s.: 
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení, firmou KONe, a.s. Praha, ke zřízení osobního výtahu v budo-
vě radnice. Předmětem plnění smlouvy je výroba, dodávka a montáž 
nového samostatného výtahu KONe MonoSpace 500. Termín reali-
zace: 16. 11. 2020-14. 12. 2020. Cena: 895 000 Kč bez DPH, 1 082 950 
Kč s DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KONe, a.s. Praha 

na dodávku a montáž samostatného osobního výtahu v budově rad-
nice za cenu 895 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpi-
sem smlouvy.

11. Cenová nabídka na autorský dozor při akci zříze-
ní výtahu v budově radnice – Petr Bartoš:

 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku pana Petra Bartoše (fir-
ma Ing. Jan Kozlík, Brno), který je zpracovatelem projektové do-
kumentace stavebního záměru: „Zřízení osobního výtahu v budově 
radnice“, k autorskému dozoru při realizaci stavebního záměru zří-
zení výtahu. Cenová nabídka na provádění autorského dozoru je ve 
výši 18 000 Kč bez DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Petra Bartoše Brno, na 

provádění autorského dozoru při realizaci stavebního záměru zřízení 
osobního výtahu v budově radnice, za cenu 18 000,- Kč bez DPH. 

12.  Cenová nabídka na technický dozor při akci zříze-
ní výtahu v budově radnice – Václav Jiran:

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku pana Václava Jirana, Hory-
nova 722/3, Brno, který je autorizovaným technikem v oboru pozem-
ní stavby. Cenová nabídka je k vykonání funkce technického dozoru 
při realizaci stavebního záměru „Zřízení výtahu v budově radnice“, 
ve výši 23 000 Kč bez DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Václava Jirana Brno, na 

provádění technického dozoru při realizaci stavebního záměru zří-
zení osobního výtahu v budově radnice, za cenu 23 000 Kč bez DPH.                                                    

13.  Nabídka prodeje skladovací haly – Jaroslav Sekanina:
 Zastupitelé projednali nabídku pana Jaroslava Sekaniny, Újezd u 

Brna, který má na obecním pozemku parc.č. 272/130 umístěnu skla-
dovací halu o výměře 90 m² pro svoji podnikatelskou činnost. Pan 
Jaroslav Sekanina ukončuje svoji činnost ke dni 31. 12. 2020 a nabízí 
obci Otnice předkupní právo ke koupi skladovací haly. Cenová na-
bídka je ve výši 182 000 Kč

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem skladovací haly na pozem-

ku parc.č.272/130 v k.ú. Otnice od pana Jaroslava Sekaniny, Újezd u 
Brna, za cenu 182 000,- Kč.   

14. Kupní smlouva parc.č. 3294/4, 3312/3, 3313/3 
v k.ú. Otnice – DITON s.r.o.               

 Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy s DITON s.r.o. Stří-
tež, na koupi pozemků p.č. 3294/4 o výměře 621 m², 3312/3 o výměře 
85 m², 3313/3 o výměře 184 m², vše v k.ú. Otnice, za cenu 35,- Kč/m². 
Pozemky jsou odkupovány za účelem výstavby cyklostezky.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemků parc.č. 3294/4 o výměře 621 

m², 3312/3 o výměře 85 m², 3313/3 o výměře 184 m², vše v k.ú. Otni-
ce, za cenu 35 Kč/m², od DITON s.r.o Střítež.                    

15. Smlouva o zřízení věcného břemene „Otnice, úprava nvNNFazekaš“:
 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 

č. PV -014330060565/001, mezi obcí Otnice a e.ON Distribuce a.s., 
na zatížení obecního pozemku za účelem umístění distribuční sou-
stavy pod názvem „Otnice, úprava nvNNFazekaš“- venkovní vedení 
NN. Věcné břemeno se zřizuje do pozemku parc.č. 163 v k.ú. Otnice 
a bude zpoplatněno částkou 2 000 Kč. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. PV 

- 014330060565/001 do pozemku parc.č. 163 v k.ú. Otnice, mezi obcí 
Otnice a e.ON Distribuce a.s.                                                                                                      

16.  Smlouva o zřízení věcného břemene „Otni-
ce, příp. NN Susserpar.č. 1192/2“:

 Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 
č. PV -014330060503/001, mezi obcí Otnice a e.ON Distribuce a.s., 
na zatížení obecního pozemku za účelem umístění distribuční sou-
stavy pod názvem „Otnice, příp. NN Susserpar.č. 1192/2“. Věcné bře-
meno se zřizuje do pozemku parc.č. 568 v k.ú. Otnice a bude zpoplat-
něno částkou 5 000 Kč. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ č. PV 

- 014330060503/001 do pozemku parc.č. 568 v k.ú. Otnice, mezi obcí 
Otnice a e.ON Distribuce a.s.                                                                                                     

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
MND a.s.:

Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě – Dodatek č. 1, mezi obcí Otnice a MND, a.s. 
Hodonín při realizaci liniové stavby „Zapojení sondy Otnice 101“. 
Služebnost se zřizuje do pozemků parc.č. 6467,6674 v k.ú. Otnice. V 
návrhu smlouvy je služebnost zpoplatněna částkou 400 Kč/bm. Dél-
ka určená pro služebnost bude upřesněna dle geometrického plánu, 
jehož vyhotovení zajistí MND, a.s. Hodonín.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – Dodatek č.1, mezi obcí Otnice a MND, 
a.s. Hodonín při realizaci liniové stavby „Zapojení sondy Otnice 101“ 
do pozemků parc.č. 6467, 6674 v k.ú. Otnice.                                                                                                                   

18. Žádost o prodloužení umístění reklamního billboardu – Lacík, s.r.o.:
 Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Lacík, s.r.o. Lovčičky o pro-

dloužení nájemní smlouvy – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 
11.6.2019 k pokračování umístění reklamního billboardu na parc.č. 
6758 v k.ú. Otnice do 11. 6. 2021.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy s firmou La-

cík, s.r.o. Lovčičky na pronájem části parcely parc.č. 6758 v k.ú. Otni-
ce, k umístění reklamního billboardu do 21. 6. 2021 za cenu 600 Kč.                                       

19.  Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu – DoZBos, Boskovi-
ce:

 Zastupitelé projednali žádost firmy DoZBos, s.r.o. Boskovice o vyjád-
ření k přechodné úpravě provozu v rámci realizace stavby „II/418 Ot-
nice, most 418-008”. Termínrealizace je plánován od 28. 9. 2020 – 15. 
12. 2020. Jedná se o rekonstrukci mostu č. 418–008 na sil. II/418 mezi 
obcí Otnice a Bošovice. Práce budou probíhat vždy jen na polovině 
mostu, doprava bude řízena světelnými semafory. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s přechodnou úpravou provozu a částečnou 
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uzavírkou na silnici II/418 při realizaci stavby „II/418 Otnice, most 
418-008“ od 28. 9. 2020 – 15. 12. 2020.

20.  Zvýšení nájemného – 6BJ ul. Školní 480, byt u ZŠ:
 Zastupitelé se zabývali možností podle § 2249 NOZ, zvýšit nájemné 

v bytech obecní bytovky na ulici Školní č.p. 480 a bytu u Základní školy. 
Dle zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) je možné navýšit cenu ná-
jemného ve výše uvedených bytech až o 20% ročního nájemného.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného o 20% ročního nájem-

ného u bytů obecní bytovky na ulici Školní č.p. 480 a bytu u Základ-
ní školy od 1. 1. 2021.   

21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování patří SDH Otnice a Farnosti Otnice za uskutečnění 

akce Rozloučení s prázdninami a TJ Sokol Otnice za akci Teniso-
vý turnaj čtyřher. Obě akce se uskutečnili dne 29. 8. a byli veřejností 
kladně hodnoceny.

- MUDR. Karbula z  důvodu velkého opotřebení požádal obec o 
výměnu podlahové krytiny a výmalbu v čekárně a ordinaci prak-
tického lékaře. Obec zajistí výmalbu i výměnu podlahové krytiny. 
MUDr. Karbula se bude finančně spolupodílet na opravě.

- Dne 1.9. 2020 byla otevřena obecní knihovna po rekonstrukci a 
obec Otnice převzala titul „Fairtradeové město. Poděkování za pří-
pravu patří řídícímu výboru FairTrade a zaměstnancům obce.

- 1. 9. 2020 byla slavnostně otevřena opravená silnice II/418 Újezd 
u Brna – Otnice, za účasti náměstka hejtmana JMK, zástupců SÚS 
JMK, firmy Swietelsky, s.r.o. a starostů okolních obcí. Zástupci obce 
Otnice vyjádřili poděkování za opravenou komunikaci.

- Při konání letního filmového festivalu ve dnech 3. - 7. 8. došlo z dů-
vodu každodenního přenosu dataprojektoru k chybě na vstupním 
konektoru HDMI. Opravu zajistí servisní technik Kinoservis Olo-
mouc. Výše opravy – cca 20 000 Kč.

Vítání občánků narozených v roce 2019

Vítání občánků se uskutečnilo formou individuálního setkání v obřadní síni ve dnech 18. a 19. května.
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skončila doba dovolených a na-
stal opět podzimní čas. Čas sklizně 
plodů z našich polí a zahrádek. Jsem 
si jistý, že se letošní úroda vydařila 
ke spokojenosti nás všech. Doufám, 
že jste si v tomto výjimečném letoš-
ním roce o prázdninách odpočinuli 
a načerpali nových sil do dalšího ob-
dobí našeho života. Nikdo nevíme, 
co všechno nás ještě do konce roku 
čeká. Vládní nařízení se mění té-
měř každým dnem a rostoucí obava 
z  dalšího průběhu pandemie v  nás 
vyvolává různé názory a emoce. Ale 
věřím, že jak jsme se všichni společ-
ně semknuli na jaře, tak to všichni 
společně zvládneme i nyní. V čase 
psaní tohoto příspěvku netuším, co 
bude za týden nebo za měsíc, ale 
doufám, že se situace nejen v  naší 
obci, ale i v celé České republice i ve 
světě zklidní a nebudou nám klade-
ny zbytečné překážky. Předem vám 
všem děkuji za obětavost, disciplínu 
a ochotu pomoci druhým. 

Letošní léto bylo opět něčím výji-
mečné. Nejen to, že jsme opět proží-
vali několik tropických dnů, ale pře-
devším jsme si během léta užili také 
bouřek a deště. Při jedné z  letních 
bouřek bylo dokonce vytopeno ně-
kolik sklepů a rodinných domů a byl 
též poškozen chodník v  ulici Mile-
šovská. Tímto bych chtěl poděkovat 
nejen členům jednotky SDH Otnice, 
ale také všem občanům, kteří ochot-
ně přispěchali svým sousedům na 
pomoc při úklidu zaplavených domů 
a sklepů. Bylo mi ctí být uprostřed 
dění, kdy si v nouzi všichni navzájem 
pomáhají. 

Během letních prázdnin se nám 

podařilo opravit chodníky před zá-
kladní a mateřskou školou a v  uli-
ci Školní od domu pana Khuny až 
po dům rodiny Václavkových. Též 
se opravil chodník na fotbalovém 
hřišti, společně s plochou před kabi-
nami. A aby byl celý prostor kolem 
školy a hřiště doladěn, zastupitelstvo 
obce schválilo též opravu přístupo-
vé cesty k odstavnému prostoru pro 
kola a sběru papíru u školy. Opravu 
provedla firma Prostavby, a. s., která 
byla vybrána ve výběrovém řízení. 

Celkové náklady na opravu chod-
níků a plochy kolem základní školy 
a hřiště byly ve výši cca 1,7 milionů 
korun. V  rámci oprav chodníků v 
ulici Školní a před školou bylo též 
vyměněno staré a dosluhující veřej-
né osvětlení. Byl navýšen počet slou-
pů a byla instalována LeD svítidla. 
Výměnu svítidel provedl ve spolu-
práci se zaměstnanci obce Pavel Pe-
cák z  Telnice. Náklady na výměnu 
veřejného osvětlení byly ve výši 200 
tisíc korun.  Opravy chodníků a pro-
storu kolem školy, hřiště a výměna 
veřejného osvětlení tak přispěly ke 
zvýšení bezpečnosti dětí při docház-
ce do školy a celkové úpravě okolí 
školy a hřiště. Myslím, že to byla vel-
mi zdařilá investiční akce a podařilo 

se nám tak změnit vzhled okolí školy 
k lepšímu. 

V  letních měsících nás také če-
kalo ukončení vysílání DBV-T a 
přechod na nový vysílací formát DB-
V-T2. Ve spolupráci s Jiřím Frycem, 
který v  obci provozuje kabelovou 
televizi, se podařilo vybavit rozvody 
kabelové televize novým hardwaro-
vým zařízením, umožňujícím vysílá-
ní televizních stanic v novém formá-
tu. Bohužel někteří majitelé starších 
televizorů si museli zakoupit set-top-

boxy, které převádí vysílání na nový 
standard. 

První týden v  měsíci srpnu se 
již tradičně konal Letní filmový fes-
tival na hřišti. Občerstvení, které 
bylo vždy na úrovni, každý den za-
jistili členové TJ Sokol Otnice. Le-
tošní ročník byl bohužel doprovázen 
chladnými večery a potížemi s tech-
nikou. Páteční představení muselo 
být dokonce zrušeno, za což se všem 
účastníkům filmového představení 
jménem organizátorů omlouvám. 

Během prázdninových měsíců 
byla zcela zrekonstruovaná obecní 
knihovna. Na začátku prázdnin byly 
staré regály i s knihami odvezeny do 
dělnického domu, kde byla knihov-
na provizorně otevřena. Mezitím se 

Vážení a milí spoluobčané, sousedé,

STAROSTOVY STAROSTI
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v  přízemních prostorách obecního 
úřadu začali postupně objevovat 
řemeslníci, kteří svou ochotou a 
vstřícností přispěli k  rekonstrukci 
knihovny. Zde bych chtěl poděkovat 
Zdeňku Poláškovi, Ladislavu Lód-
rovi, Miroslavu Kaloudovi, Jarosla-

vu Sadeckému, Antonínu Partykovi  
a Ladislavu Vilišovi, kteří ve spo-
lupráci se zaměstnanci obecního 
úřadu připravili knihovnu ke ko-
nečnému vybavení nábytkem a de-
koracemi. Návrhy na rekonstrukci 
zpracovala firma RAAN atelier s.r.o. 
Brno, která následně koordinovala 
veškeré řemeslné práce a dodávku 
vybavení. Celkové náklady na re-
konstrukci knihovny jsou ve výši 925 
tisíc korun. Tímto bych chtěl všech-
ny pozvat na návštěvu nové obecní 
knihovny, ať už k  zapůjčení knih, 
nebo k  účasti na různých přednáš-
kách, které připravuje knihovnice 
Zuzana Sloupová. 

Při slavnostním otevření knihov-
ny v úterý 1. září byl naší obci předán 
titul „Fairtradová obec“. Slavnostního 
otevření knihovny a předání titulu 
Fairtradová obec se zúčastnili členové 
řídícího výboru – Dagmar Kovaříko-
vá, Jitka Bublová, Dana Sekaninová, 
Jana Štěpánková, Petr Kalouda, a též 
zástupci společnosti Fairtrade ČR. 
Velmi si vážím titulu, který obec zís-
kala svým přístupem k podpoře rov-
ného obchodu a je mi velkou ctí pod-
porovat a šířit tuto myšlenku. 

Dnem 1. září byla též slavnost-
ně otevřena opravená silnice II/418 

Újezd u Brna – Otnice. Po šestiletém 
čekání na opravu se podařilo tuto 
silnici Jihomoravskému kraji, kte-
rý celou akci financoval, dokončit 
a oficiálně zahájit provoz. Celková 
oprava této části silnice byla vyčísle-
na na bezmála 60 milionů korun. Po 

dobu prázdnin nás provázely různé 
uzavírky a objížďky, ale myslím, že 
výsledek stojí za to a nyní již může-
me cestovat bezpečněji po opravené 
komunikaci. 

Na podzim letošního roku se za-
čne realizovat velký projekt, který se 
podařilo připravit. Na vysázení bio-

koridoru a zalesnění Poltně byla ve 
výběrovém řízení vybrána firma Ka-
vyl, s.r.o. Mohelno, která podle har-
monogramu projektu do konce roku 
vysází v  okolí obce 14,5 tisíc kusů 
dřevin. Celkové náklady jsou ve výši 
16,5 milionů korun a jsou stopro-

centně hrazeny z  dotačního titulu 
Operačního programu životního 
prostředí. Věřím, že pro naše budou-
cí generace bude vznik biokoridoru 
a biocentra přínosem nejen změnou 
okolní krajiny, ale především zlepše-
ním ovzduší a celkové životní úrov-
ně občanů v obci. 

V podzimních měsících nás také 
čeká vyčištění rybníku Pod Sadko-
vem. Firma Povodí Moravy s. p., 
která je vlastníkem rybníku, zajišťu-
je jeho odbahnění a opravu břehů 
a hráze. Doufám, že se vše podaří  
a rybník Pod Sadkovem se po dlou-
hých letech dočká svého vyčištění  
a opravy hráze. 

Po celé léto se zaměstnanci obce 
starali o sečení trávy na veřejném 
prostranství. A nejen to. Při jaké-
koliv kulturní, společenské nebo  
i investiční akci jsou připraveni pod 
vedením místostarosty obce Pavla 
Murice kdykoliv pomoci. Snaží se 
udržovat naši obec v  čistotě a po-
řádku. Za to jim všem patří ode mne 
velké poděkování. 

Nastal podzim a pomalu se blíží 
konec roku. Netuším, jakou dobu 
budeme v  době čtení tohoto pří-
spěvku prožívat, ale přeji vám všem 
do nadcházejících dní mnoho sil 
a radosti. Věřím, že za přispění nás 

všech zůstane i nadále naše obec tak 
krásná jako doposud. 

Všem občanům přeji stálé zdraví, 
klid a pokoj v rodinách. 

Pavel Mezuláník, starosta obce
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Obecní úřad Otnice upOzOrňuje Občany, že byl schválen nOvý prOvOzní řád 
veřejnéhO pOhřebiště Otnice. Dle ustanovení Provozního řádu jsou občané povinni nahlásit 
na obecní úřad veškeré změny na hrobovém místě (oprava pomníku, uložení urny). Provozní řád ve-
řejného pohřebiště Otnice bude trvale zveřejněn na nástěnce, která je umístěna na zdi hřbitova.

Upozorňujeme občany, že z důvodu výstavby nového osobního výtahu v budOvě radnice bude 
v měsících listOpadu a prOsinci Omezen prOvOz ObecníhO úřadu.

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje 
konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020

Kandidátní listina (název) Platné hlasy V procentech (%)
KDU-ČSL 106 23,04
ANO 2011 78 16,95
Česká pirátská strana 64 13,91
ODS s podporou Svobodných a SOM 48 10,43
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 42 9,13
Komunistická strana Čech a Moravy 33 7,17
Starostové pro jižní Moravu 28 6,08
ČSSD 26 5,65
Spolu pro Moravu 13 2,82
Trikolóra hnutí občanů 12 2,60
Moravané   7 1,52
DSZ – ZA PRáVA ZVÍŘAT   1 0,21
Zdraví Sport Prosperita   1 0,21
ROZUMNÍ – Petr Hannig   1 0,21

česKý den prOti raKOvině 
Letošní ročník se zaměřil na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře. Ve žlutých tričkách jste 
mohli ve středu 30. září potkat žákyně základní školy Petru Kašpaříkovou, Terezu Jelínkovou, Adélu 
Hofrovou a Zuzanu Fortelnou, které žluté kytičky prodávaly. Děkujeme všem dárcům. Vaše příspěvky 
byly odeslány společnosti Liga proti rakovině.
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Pane doktore, mohl byste se 
krátce představit?

Narodil jsem se v  roce 1985 
v  Praze, kde jsem žil s  rodiči do 
svých dvou let. Poté jsme se pře-
stěhovali do Brna. Po ukončení 
vysoké školy jsem se přestěhoval 
do Holubic, kde nyní žiji se svo-
jí přítelkyní.  

Co Vás přimělo k rozhodnutí 
stát se lékařem?

Při rozhodování stát se léka-
řem jsem měl celkem jasno již od 
dětství. Jako dítě jsem obdivoval 
práci lékařů a jejich práce mi při-
šla velmi zajímavá. Během stu-

dia na gymnáziu jsem inklinoval  
k přírodním vědám, které mě vel-
mi bavily, takže nad  přihláškou 
na medicínu jsem nijak neváhal.  
I když první rok to hned nevy-
šlo… 

Přibližte nám, co předcháze-
lo tomu, než se z Vás stal prak-
tický lékař.

V  roce 2012 jsem úspěšně ab-
solvoval lékařskou fakultu Masary-
kovy univerzity v Brně. Poté jsem 
pracoval jako sekundární lékař 
na interním oddělení nemocnice  
v Kyjově, kde jsem dostal na-
bídku předatestační přípra-

vy na praktické lékařství. Na-
bídku jsem s  nadšením přijal  
a po tříleté přípravě jsem v  roce 
2016 úspěšně složil atestač-
ní zkoušku z  praktického lékař-
ství. Od té doby působím jako 
praktický lékař zde, v  Otnicích.  
   Cesta k získání atestační zkoušky 
je poměrně dlouhá a ne zcela jed-
noduchá. Nejprve šest let všeobec-
né medicíny na lékařské fakultě  
a poté optimálně tři roky speci-
alizačního vzdělávání u akredito-
vaného školitele. Bohužel v  dru-
hém kroku vzdělávání shledá-
vám problém, a to z toho důvodu, 
že akreditovaných školitelů není 
mnoho. S tímto dle mého názoru 
v současné době souvisí nedosta-
tek praktických lékařů, kdy větši-
na je v důchodovém věku a mla-
dých je málo.

Kdy jste začal ordinovat 
v Otnicích?

V  Otnicích jsem během spe-
cializační přípravy částečně ordi-
noval s MUDr. Víškovou, ale sám 
na plno jsem začal ordinovat po 
atestaci, až v roce 2017.

Co Vás vedlo k tomu, že jste 
se stal praktickým lékařem prá-
vě v Otnicích?

Vzhledem k tomu, že bydlím v Ho-
lubicích, tak jsem se rozhlížel především 
po obvodech poblíž svého bydliště.  
O paní doktorce jsem v podstatě náho-
dou zjistil, že by obvod chtěla někomu 
výhledově předat. Domluvili jsme se  
a jsem zde.

Slyšel jste již někdy dříve  
o Otnicích? 

Přiznám se, že o Otnicích 
jsem do té doby mnoho nevěděl. 

Jste v Otnicích spokojený? 
Dá se říct, že jsem zde spoko-

jený.

Buďme k sobě ohleduplní, tolerantní a vstřícní
Rozhovor s praktickým lékařem MUDr. Tomášem Karbulou

Na přání čtenářů Otnického zpravodaje jsme oslovili MUDr. Tomáše Karbulu, který   provozuje or-
dinaci praktického lékaře ve zdravotním středisku v Otnicích. Potěšilo nás, že s rozhovorem souhlasil  
a odpověděl na všechny naše otázky.
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Je něco, co Vás v  Otnicích 
mile překvapilo?

Jednoznačně mě překvapil ve-
lice vstřícný přístup vedení obce, 
což si myslím, že se ve větších 
městech v  dnešní době moc ne-
děje.

Také by nás zajímalo, čemu 
se věnujete ve svém volném čase. 

Ve volném čase se věnuji do-
stavbě rodinného domu. Když 
vyjde volný čas, tak rád cestuji  
a poznávám krásy naší republiky 
a také se rekreačně věnuji sportu 
– v  létě cyklistika, tenis a v zimě 
lyže a běžky.

V  současné době je hlavním 
tématem Covid 19. Můžete nám 
říct svůj názor na situaci týkají-
cí se šíření koronaviru?

Toto je spíše otázka pro hygi-
eniky a erudované epidemiology. 
Můj osobní názor na dané téma 
je, že když byla na jaře jakási prv-
ní vlna, měli jsme zavedena rela-
tivně drastická restriktivní opat-
ření, poté však došlo k jejich roz-
volňování a vládla zde blahovol-
ná nonšalance. Důsledkem toho 
je, že nám nyní poměrně str-
mě rostou počty pozitivních Co-
vid  19, i když většina z nich má 
prozatím mírný až bezpříznako-
vý průběh nemoci. Osobně vidím 
největší problém v  zahlcení ne-
mocničních lůžek zvyšujícími se 

počty pacientů s  těžším až váž-
ným průběhem nemoci. Je nutné 
si uvědomit, že lidé mohou mít 
jiné zdravotní obtíže, jako jsou 
srdeční infarkty, mozkové pří-
hody atd., což mnohdy vyžadu-
je intenzivní nemocniční léčbu,  
a právě tato skupina lidí by mohla 
být v  důsledku nedostatečné ka-
pacity nemocničních lůžek ohro-
žena. Nemyslím si však, že je na 
místě panika, ale měli bychom 
my všichni k tomuto přistupovat 
obezřetně a s  respektem a dodr-
žovat základní pravidla doporu-
čovaná odborníky.

Jaký to má vliv na Vaši práci? 
Změnilo se něco v  chodu Vaší 
ordinace?

Jistě, všechna opatření sou-
visející s  nemocí Covid 19 měla  
a mají dopad na naši práci. Na jaře 
jsme omezili ordinační dobu, uza-
mkli ordinaci, pracovali co nejví-
ce v  distančním režimu, upravi-
li prostory čekárny tak aby se na-
jednou nepotkávalo mnoho paci-
entů a samozřejmě začali veške-
rá vyšetření objednávat, s výjim-
kou stavů, co nesnesou odklad.  
A dá se očekávat, že pokud se 
bude situace zhoršovat a vyjdou 
nějaká další nová opatření, ať už 
hygieniky nebo Ministerstvem 
zdravotnictví, budeme nuceni 
opět omezit provoz, jako tomu 
bylo na jaře. Ale nechci předbí-
hat…

Jaké máte plány do budouc-
na? Chtěl byste něco ve Vaší or-
dinaci změnit nebo zlepšit?

Určitě bych chtěl ponechat 
systém objednávání na veškerá 
vyšetření, a to vzhledem k tomu, 
že na tento, dá se říci, již zaběh-
nutý systém mám pozitivní ohla-
sy od pacientů. Dále bych chtěl 
rozšířit spektrum POCT vyšet-
ření, což spočívá v  odběru ma-
lého množství krve a jeho vy-
šetření přímo v  ordinaci na spe-
ciálním přístroji, jehož výsled-
ky (které jsou známy do několika 
minut) nám umožňují rychlé roz-
hodování o dalším postupu a pří-
padné léčbě. Výhledově bych se 
rád zaměřil na vylepšení elektro-
nické komunikace s pacienty (te-
lemedicína), kdy spatřuji výhodu 
především v rychlejší dostupnos-
ti a bezpečnosti péče o pacienty 
a snížení jejich závislosti na do-
pravních prostředcích.

Co byste závěrem vzkázal 
čtenářům Otnického zpravoda-
je?

Na závěr bych chtěl vzkázat, 
aby v  této nelehké době, která je 
plná otazníků, byli k  sobě lidé 
ohleduplní, tolerantní a vstřícní. 

S přáním krásných 
podzimních dnů 

Váš praktický lékař

 210. děťátko v babyboxu je Zdenda Martinásek! Jedenácté letošní děťátko! Páté na radnici Prahy 6
V pondělí 24. srpna v 19:06 odložily dva páry mužských rukou novorozené děťátko zaba-

lené v modré dece do babyboxu v Praze 6 v Jilemnického ulici. Vedoucí sociálního odboru 
Jitka Köcherová mi potvrdila, že je to novorozený klučík. Pojmenoval jsem jej po mnoho-
násobném mecenáši babyboxů RNDr. Zdeňku Martináskovi, jenž vyrábí v Otnicích u 
Slavkova osvětlení strojů, mj. taky světla ke gynekologickým křeslům. Už to ode mne ví a je 
šťastným kmotrem!

Dva páry mužských rukou tak dlouho klučíka upravovaly v babyboxu, že jsem je nemohl 
přehlédnout na fotografiích interiéru bedýnky.

Zdenda potvrdil trojčetnost odložených děťátek – 11. srpna to byla holčička v Jičíně, 18. 
srpna holčička v Liberci, třetí je klučík na radnici Prahy 6. Takže předpokládám krátkou pauzu.

Zdendu z babyboxu čeká tradiční dukát od České mincovny, a. s., jenž mu předá autor nápadu Jaroslav Černý, šéf 
marketingu České mincovny.

Radost z jmenovce má i Zdeněk Juřica, výrobce babyboxů nové generace, i Zdeněk Mayer, gynekolog, jenž se 
mnou otvíral už první babybox v hloubětínském zámečku v roce 2005.

Ať žije Zdenda z babyboxu na radnici Prahy 6! Ať žijí ostatní Zdendové, jež jsem výše vyjmenoval. Ať žije Tomáš 
Chalupa, bývalý starosta, s nímž jsme babybox v Praze 6 v roce 2010 zřídili! www.hess.cz • www.babybox.cz

Ludvík Hess
předseda Babybox
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Školy a pandemie, rodiny 
a …, rozpočet a… Víte, že se 
může pokračovat. Není potom 
chyba v nadpisu, kde jsou prá-
vě ty zprávy, které nás povedou 
trošku jinak? Každý si přeje, 
aby šel dál. Někdo vezme rodi-
nu na kola, pokud to jde, tak do 
divadla, na koncert. Potřebuje-
me to Už znáte ode mne autora. 
Zdá se mně, že právě do této 
situace zapadají Andělské vte-
řiny od Eduarda Martina. 

Tak, jestli mohu, nabízím 
tentokrát zážitek ze života pod 
nadpisem: 

TISKař
„Tehdy jsem nastoupil do jed-

né malé, ale znamenité tiskárny,“ 
vyprávěl starý tiskař M. T., „taková 
prestižní tiskárnička to byla, nedě-
lala moc zakázek, jenže co dělala, 
to bylo, jako by to políbili andělé, 
jak se dal slyšet jeden náš zákazník: 
líbezné umělecké tisky, reprodukce 
stoprocentně odpovídající originálu, 
litografie a podobné lahůdky, které 
mě, zvyklého na velkou novinovou 

tiskárnu, okouzlovaly. Náš šéf byl 
člověk, který mne poznamenal pro 
celá příští léta. Víte, jsou lidé, kteří 
jsou celí prostoupení nějakou vlíd-
nou filosofií. Nespočívá to jen ve 
slovech, ale i v pohybech, v kadenci 
mluvy, v  pohledech, v  jejich chůzi, 
mimice, gestech – takoví lidé jsou 
chodící filosofický názor. Ten jejich 
nesobecký vztah ke světu – říkejme 
mu křesťanský anebo ho třeba ne-
spojujme s  žádnou věroukou – je 
cosi, co jim zřejmě už bylo dáno do 
vínku. Když jsem pracoval na jedné 
zvlášť důležité a obtížné zakázce, při-
šel ke mně majitel tiskárny a řekl mi: 
„Pane T., buďte tak laskav a chvíli té 
práce nechte a projděte se podél řeky, 
půjde vám to lépe.“

Zvedl jsem se a prošel kolem řeky 
a práce mi opravdu šla líp. Vyráběl 
jsem právě podklady pro umělec-
kou reprodukci obrazu jarní krajiny 
a mistr asi usoudil, že abych barvy 
vystihl, musím jarní krajinu vidět. 
Rozumíte mi? Jemu nešlo o nějaké 
splnění hodin pracovní doby, on vě-
děl, že zharmonizovaný člověk tvoří 
nejen mnohem kvalitněji, tvoří dale-

ko rychleji než ten, který nemá své 
síly soustředěny. 

Bylo to v letech velké krize v tis-
kárenství a já byl velice vděčný za 
to, že jsem tohle místo nalezl. Měl 
jsem krátce po svatbě, zařizoval jsem 
si byt, měli jsme malé dítě, a tak se 
mi tohle místo v nejisté době zdálo 
jako zázračný přístav. Řekl bych, že 
pracovat znamená dělat to, co vás 
nebaví. To, co vás baví, přece není 
jen práce. To je radost. Co vás baví, 
je vždycky zábava, a to báječná zába-
va, i kdybyste se tomu věnovali dva-
cet hodin denně. Ale dělat třeba jen 
půl hodiny denně něco nudného, je 
pěkná dřina. 

Já našel takovou činnost, která 
pro mě byla zábavou. Neměl jsem po 
ránu dojem, že jdu do práce, nýbrž 
za zálibou a těšil jsem se na ni každý 
den, hned jak jsem se probudil. Vě-
děl jsem, že se propouští, jenže náš 
„závůdek“ byl tak specializovaný a 
fungoval na vytříbených zakázkách, 
že jsem si o své místo strach nedělal. 

A pak…
Dobře jsem věděl, že dělám práci 

výborně a že mě šéf potřebuje. Je-

Dobré zprávy, a také ty jiné
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nomže manželka čekala druhé dítě 
a bývalo jí nevolno, naše první dítě 
noci proplakávalo, chodil jsem do 
práce nevyspalý, často a pořádně ne-
vyspalý. 

A jednou se mi stalo, že jsem 
v práci usnul. Usnul jsem nad velmi 
důležitým úkolem, který bych mohl 
snadno zkazit a který měl být zvlášť 
rychle odevzdán objednavateli. Vě-
děl jsem to, a přece jsem neudržel 
oči otevřené. 

Probudil mne dotyk na rameni. 
Chvíli jsem si vůbec nemohl uvě-
domit, co se děje, znáte snad také ta 
nečekaná probuzení, kdy nevíte, na 
kterém místě vesmíru se nacházíte 
a proč. A to poklepávání na rameni 
bylo jako součást mého snu. Otevřel 
jsem oči. Zamžikal. A strnul… Nade 
mnou, opřený lokty o stůl s rozděla-
nou prací, se skláněl můj šéf, maji-
tel tiskárny. Ted den ráno mě zvlášť 
upozorňoval, jak je ta práce důležitá. 
Projela mnou úzkost, jako by každou 
vteřinu mělo nastat zemětřesení, kte-
ré mě smete. Věděl jsem, že na moje 
místo najde okamžitě deset náhrad-
níků. A věděl jsem, že to, co jsem 
udělal, je neomluvitelné. 

„Já…,“ zakoktal jsem. 
A vstal jsem, bylo mi jasné, že po 

takovém provinění mi nezbývá nic 
jiného, než vzít si z věšáku klobouk 
a odejít. Přiřadit se do té předlouhé 
řady hledajících práci. 

„Pane T.,“ zaznělo mi za zády. 
Ohlédl jsem se.

„Chtěl jsem se vás jen zeptat, jestli 
nevíte, kolik je hodin, moje se mi za-
stavily.“ Šéf vytáhl z kapsy starodáv-
né hodinky a prohlížel je. 

Pohlédl jsem na své hodinky: 
„Deset hodin. Přesně…“

Dodnes si pamatuji, že bylo na 

vteřinu přesně deset hodin. 
„Děkuji.“ Šéf se na mne usmál 

a procházel dál místností. Těch de-
set hodin, které právě odtikaly, bylo 
časem, který mi ukázal, co to je po-
chopení člověka pro člověka, velko-
rysost a moudrost. 

Co všechno mi mohl říct, vyčíst. 
A ke všemu by měl plné právo. A on 
se jen zlehka dotkl mého ramene. 
Zeptal se. Usmál se. 

Ten den jsem zůstal v práci až do 
noci a hrál si se svým úkolem, a když 

jsem se za tmy vracel 
domů, byl jsem šťastný. 
Práci jsem odvedl zna-
menitě. A věděl jsem, že 
mám nejlepšího nadříze-
ného na světě. 

Když člověk ví, že ho 
šéf má rád, že mu věří, že 
si ho váží, odvede tolik 
díla jako nikdo jiný. 

Když jsem později 
pracoval ve velké tiskár-
ně, vzpomínal jsem na 
starou partu, na to, jak 
bychom se byli nechali 
rozkrájet pro slávu naší 
firmy.

Pokud si vás zaměst-
navatel váží a pokud vám 
to umí dát najevo, bude 

jeho firma vždy o několik kol před 
těmi firmami, které vidí ve svých za-
městnancích jen položky na výplatní 
pásce. 

Lekci, kterou mi šéf dal, jsem si 
odnesl do života. Proč křičet, proč 
nadávat, proč vyčítat – i když by 

něco takového kolikrát bylo plně 
na místě. 

Stačí položit člověku vlídně 
ruku na rameno. A zeptat se třeba, 
kolik je hodin. Jen tak – ať už bude 
hodin kolik chce – bude váš čas las-
kavý a plný vykonaného radostného 
díla, plný smyslu i obětavosti.“

…tak nám přeji snad víc ty dobré 
zprávy …

P. Pavel Buchta
Fotografie z prvního svatého 

přijímání zaslal Vojtěch Peksa
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V  poslední prázdninovou so-
botu se uskutečnila ve spolu-
práci členů Sboru dobrovolných 
hasičů Otnice a Farnosti Otnice 
další nádherná akce. Rozloučení 
s  prázdninami spojené s  koncer-
tem v  kostele a farním odpoled-
nem. Tak jako na každou akci se 
členové SDH velmi dobře připra-
vili.

Na farní zahradě a v okolí kostela 
byly pro děti připravené zajímavé 
soutěže. Přímo na farní zahradě 
členové SDH Otnice postavili sta-
ny se spoustou lákadel k občerstve-
ní jak k jídlu, tak i k pití. Dokonce 
se točila i cukrová vata, ze které 
měly největší radost děti. A jako již 
tradičně, přímo na farní zahradě 
připravoval Stanislav Hohl výbor-
né speciality k snědku.  

O dobrou náladu, kterou se 
snaží svými písničkami rozdávat, 
se postarala cimbálová muzika 

Zádruha. Název Zádruha přijala 
jako upomínku na první vinařské 
družstvo v  českých zemích, které 
bylo založeno v  roce 1905 v  Dol-
ních Bojanovicích. Z  hesla členů 
tohoto družstva „druh za druha“ 
se zrodil název spolku.  Cimbálo-
vá muzika Zádruha hrála již od 15 
hodin v  místním kostele sv. Aloi-
se, ve kterém díky skvělé akustice 
krásně zněly jejich zvučné hlasy. 
Po koncertě v kostele se celá kape-
la i příjemně naladění posluchači 
přemístili na farní zahradu. Zde již 
byli připraveni usměvaví hasiči ve 
stáncích s občerstvením a zněl zde 
i veselý dětský smích. Kapela pod 
pergolou na farní zahradě hrála 
známé i méně známé písničky až 
do večera. Přidali se k nim všich-
ni zpěváci a zpěvačky. Někteří si 
i zatančili, „zaverbovali“, ale pře-
devším se v  příjemném prostředí 
farní zahrady všichni skvěle po-
bavili. Na farním odpoledni se se-

šly všechny generace – od malých 
miminek v kočárcích až po senio-
ry. Hasiči přichystali pro přítomné  
i tombolu se zajímavými cenami, 
z  kterých měli výherci upřímnou 
radost. Prostě krásné odpoledne, 
prožité ve společenství příjemných 
lidí, kteří se rádi baví, zazpívají si, 
setkávají se s přáteli i se svou rodi-
nou a seznamují se s novými lidmi. 

Poděkování za uskutečnění a pří-
pravu tohoto příjemného odpoled-
ne patří všem členům a členkám 
SDH Otnice i Farnosti Otnice. Ale 
také maminkám a tatínkům, kteří 
připravili zábavu pro děti, ochot-
ným dobrovolníkům, kteří přinesli 
slané a sladké občerstvení a nabíd-
li je zdarma všem návštěvníkům. 
V  neposlední řadě si poděkování 
zaslouží i účastníci akce, kteří při-
šli a zároveň přispěli dobrovolným 
příspěvkem. Bez nich by to vše 
bylo zbytečné. 

Farní odpoledne a rozloučení s prázdninami
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To je tak, když se, ani nevíte 
jak, „přifaříte“ k otnickým ma-
minkám. Stalo se to v sobotu 
29. srpna na farním odpoledni 
rozloučení s prázdninami pořá-
daným farností Otnice a Sborem 
dobrovolných hasičů Otnice. Od-
poledne se konalo přímo na far-
ní zahradě. Nikdy jsem nezažila 
tak skvěle propracovaný program 
her a zábavy pro děti. Musím říct, 
že maminky (většinou složené 
z manželek a partnerek hasičů) 
měly vše připravené naprosto do-
konale a to nepřeháním. Dokon-

ce i počasí nám přálo a slibovalo 
slunné odpoledne bez mráčků. 
Dopoledne jsme se s děvčaty se-
šly přímo na farní zahradě. Kaž-
dá už měla něco připraveného a 
měla svůj plán, jak pobavit otnic-
ké děti. Zábava byla rozdělena na 
dvě části. Na část statickou, kde 
děti seděly na různých stanoviš-
tích a kreslily, nebo něco tvořily. 
Dále pak na část pohybovou, kde 
si holky pro děti připravily po-
hybové a akční úkoly. Bonusem 
byly v každou hodinu vyhlášené 
pohybové soutěže. V 16 hodin 

vše vypuklo a my jsme očekávaly 
příchod prvních dětí. Ty se začaly 
pomalu trousit a my instruktorky, 
oblečené do krásných růžových 
hasičských tílek, jsme je začaly 
navádět na jednotlivá stanoviště. 
Ze začátku byly děti nesmělé, ale 
s přibývajícím časem se rozkou-
kávaly a bylo na nich vidět, jak 
je plnění úkolů baví. Ta radost a 
spontánnost dětí byla odměnou 
pro nás dospělé. Co víc si přát 
... Snad jen, příští rok zase a se 
stejným nadšením otnických ma-
minek i dětí. Petra Partyková

Když se sejdou prima maminky
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Na přelomu března a dubna 
měla proběhnout v divadle v Bole-
radicích regionální přehlídka Mrš-
tíkovo divadelní jaro, kterou vy-
hlašuje Svaz českých divadelních 
ochotníků jako celostátní soutěž 
venkovských divadelních soubo-
rů. Celostátní soutěž probíhá for-
mou postupových regionálních 
přehlídek a vrcholí národní pře-

hlídkou venkovských divadelních 
souborů 51. Krakonošův divadel-
ní podzim ve Vysokém nad Jize-
rou.

 Dva týdny před začátkem pře-
hlídky se vše změnilo a naše země 
se ocitla v nouzovém stavu. Mu-
sela se zrušit nejen přehlídka, ale 
všechna plánovaná představení 
(již jsme psali v  minulém zpravo-
daji). Nový termín přehlídky na-
šli pořadatelé – Divadlo Bolera-
dice na pozdní jaro, vlastně na 
práh léta, a to 18. až 21. června.
Jak se o nás psalo v  programu – 
„V sobotu 20. června v 19.30 bude 
uvedeno poslední představení, a to 
sice „textové stříbro“ jihomorav-
ského kraje – inscenace Maryša“.
Věřte, že každé představení, které 
nehrajeme doma, je velmi nároč-
né. Náročný je celý den. Vše začíná 
tím, že je potřeba sehnat dost velké 
auto na to, abychom všechny kuli-
sy mohli převézt, naložit (a hlavně 
nic nezapomenout), na místě slo-
žit, postavit, poprat se eventuálně i 
s  nedostatkem místa, scénu vyde-
korovat. Pokračuje to dalším ná-
ročným úkolem pro zvuk a svět-
la, protože samozřejmě pokud hra-

jeme v  opravdovém divadle, vyu-
žíváme jejich technické zázemí, 
se kterým se Luděk a Kuba muse-
jí ztotožnit a poprat. Vše na povel 
má režisér Radek, který je oprav-
du vždy, všude a u všeho. Samot-
né představení je pak pro nás ta-
kovým „oddychem“ a samozřejmě 
největším potěšením. Po večeři se 
účastníme besedy s odbornou po-

rotou, která se většinou odehrává 
až v téměř nočních hodinách. Po-
rota bývá vždy velmi čilá, plná do-
jmů a slov, která nám chtějí sdělit, 
ať už jsou pozitivní či kritická. Je to 
po takovém celém dni již velmi vy-
čerpávající, a přesto se snažíme po-

brat každé jejich slovo. Mezitím 
se ostatní členové souboru ujmou 
bourání scény a nakládání vše-
ho, co jsme přivezli, zpět na auto. 
Dlouhý den je u konce. Padáme na 

pusu, ale šťastní, že takový den byl, 
že jsme byli spolu a mohli hrát, po-
tkali jsme nové přátele, herce z  ji-
ných divadel, podělili se s nimi o zá-
žitky. Dlouho budeme vzpomínat 
na slavnostní uvítání, které připra-
vili členové boleradického divadla 
a zástupci obce Boleradice. Děku-
jeme za jejich krásná slova, za záze-
mí, které nám připravili a za úsilí, 
které věnovali přípravě a průběhu 
této soutěže. A jak vlastně dopad-
la? Srdečné pozdravy a blahopřání 
posíláme vítěznému souboru DS 
AMADIS Popůvky za jejich insce-
naci Kapsy plný šutrů. Náš soubor 
si odvezl tři ocenění – Zdeňka Če-
chová za titulní roli, Pavel Mezulá-
ník za hlavní roli a babička Zdena 
Popeláková získala čestné uznání. 
Za krásné fotografie z představení 
děkujeme Jindřichu Kahounovi.

Prázdniny nejen dětem, ale i di-
vadlu utekly jako splašení koně. Na 
konci srpna jsme se opět setkali na 
zkoušce, abychom se jako děti na-
chystali „do školy“, a to prosím do-
slova. Blížilo se představení Ma-
ryši v  Těšanech, a to jistě uzná-
te, chce přípravu přímo maturitní. 
Obec Těšany má na svých webo-

vých stránkách – Těšany „dějiš-
tě dramatu Maryša“. Chystali jsme 
se tedy vrátit tento příběh „domů“ 
- do Těšan. Najednou nám ležel 
na bedrech nelehký „úkol“, který 

S Maryšou na skok k sousedům

Otničtí ochotníci v boleradickém divadle
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nás však lechtal na mysli i v  srd-
cích. Kdy se nám ještě poštěstí 
hrát tuto hru právě tady? V rám-

ci dalšího ročníku Národopisných 
slavností, které obec Těšany po-
řádá, se psal pátek 4. září 2020.  

Den, co se sluníčka týče, nevypadal 
od samého rána příliš vlídně. Po 
poledni se však skrz mračna dra-
ly sluneční paprsky. Když se sta-
věla před sokolovnou scéna a pro-
bíhala zvuková zkouška, nebylo 
už počasí co vytknout a jen přání, 
aby počasí vydrželo až do večera 

a noci, jsme posílali do nebe. Dý-
chali jsme těšanský vzduch. Zdálo 
se nám, jako by v  obecenstvu ni-
kdo nebyl, ticho prolomil jen leh-
ký větřík, který příběhu dodával 
vkusnou atmosféru. Diváci proží-
vali příběh s námi, aspoň tak jsme 
to cítili. Hráli jsme ze srdce pro 
ně, pro nás, pro ducha Maryši a 
všech postav, které se staly Mrští-
kům předlohou tohoto dramatu…. 
Byl to pro nás neskutečný zážitek.  
Pod širým těšanským nebem 
jsme stáli na jevišti a najed-
nou stáli i diváci před námi. Je-
jich „standing ovations“ bylo ne-
konečné. Vtisklo do našich srd-
cí kus života a utvrdilo nás v tom, 
proč divadlo vlastně děláme. 
Děkujeme všem, kteří se o nás sta-
rali a zajistili nám příjemné do-
mácí prostředí: Mirkovi Zborov-
skému – starostovi Těšan, Milano-
vi Strouhalovi a Ondrovi Buchto-
vi za ozvučení a parádní osvětlení.  
Za krásné fotografie z představení 
děkujeme Patriku Hájkovi.

Na září jsme naplánovali ještě 
jedno představení Maryši – tento-

krát již doma v  Otnicích. Pár dní 
před představením jsme dostáva-
li mnoho dotazů, zda v neděli 20. 
září hrajeme či nehrajeme. Nějaké 
zákazy a uzavření divadel si nepřál 
nikdo. Naše prosby byly vyslyšeny 
a situace nám dovolila hrát. Jediné 
„omezení“ se týkalo diváků. Ano, 

tušíte správně – roušky v  hlediš-
ti. Hráli jsme „jako o život“, chtě-
li jsme, aby diváci během předsta-
vením zapomněli na to, že roušky 
vůbec mají. Snad se nám to poda-
řilo. Toto nedělní představení bylo, 
co se diváků týče, v komorním po-
jetí a vám, kteří jste přišli příběh 
Maryši zažít znovu, velmi děkuje-
me. A že jsme pro vás hráli na 100 
% a Pavel s Kubou ještě víc, si do-
volíme doložit fotografií stoličky, 
která (už podruhé) přišla k  úho-
ně při rvačce těchto dvou „soků“.  

Další představení plánujeme opět 
v říjnu. Samozřejmě budeme vyhlí-
žet dobré zprávy, že divadla budou 
mít stále zelenou. Děkujeme všem 
za podporu a krásná slova, která 
nám píšete ať už soukromě nebo 
na náš facebookový divadelní pro-
fil, kde nás můžete stále sledovat a 
těšit se z nových zpráv či fotogra-
fií. Napište nám, i pokud vás bude 
cokoliv zajímat kolem našeho diva-
dla, rádi se s vámi podělíme.

Zdeňka Čechová, 
za Divadelní spolek OchOTNICE
https://www.facebook.com/ochotnice/
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V pátek, v poslední promítací den letní přehlídky, vznikla technická závada na promítacím 
zařízení. Všem filmovým divákům, kteří přišli na rodinnou americkou komedii Dolittle, 

se omlouváme. Po opravě promítacího zařízení se opět těšíme na všechny filmové 
fanoušky do kinokavárny v dělnickém domě.

Přehled filmů a počtu diváků 
 

Pondělí 3. srpna Sněžný kluk 107 diváků

Úterý 4. srpna Problémissky 18 diváků

Středa 5. srpna 3Bobule 225 diváků

Čtvrtek 6. srpna Vlastníci 89 diváků

Pátek 7. srpna Dolittle 122 diváků (nehrálo se)
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Svítí sluníčko, je příjemný let-
ní podvečer. Skupinka dětí se na 
trávě věnuje tvoření. Další děti 
jen tak běhají nebo si hrají v trávě. 

Maminky a babičky spokojeně po-
píjejí fairtradovou kávu a čaj a po-
chutnávají si na výborných domá-
cích koláčích. Chlapi oceňují práci 
šikovných ot-
nických řeme-
slníků. Všichni 
se shromáždí 
na náměstí 
před radnicí 
a vyslechnou 
si slavnostní 
proslov… ano, 
tak jsme si 
představovali, 
že bude probí-
hat slavnostní 
otevření nové 
knihovny. 

Ale vše bylo 
jinak. Celý den 
lilo jako z kon-
ve, takže jsme 
museli impro-
vizovat a změ-
nit plány. Ale i 
tak jsme prožili 
příjemný pod-
večer. Do  nově zrekonstruované 
knihovny začali první zvědaví 
návštěvníci přicházet před pá-
tou hodinou. Postupně se prostor 
v knihovně i v přilehlé hale zaplnil. 

Úderem osmnácté hodiny starosta 
Pavel Mezuláník přivítal všechny 
zúčastněné a přednesl úvodní pro-
slov:

„Dovolte mi, abych přivítal zastu-
pitelstvo obce, které podpořilo myš-
lenku rekonstrukce knihovny, vážené 
a milé dámy ze společnosti RAAN 

Atelier Brno, které připravily návr-
hy rekonstrukce knihovny a po celou 
dobu koordinovaly veškeré prováděné 
práce. Vítám také místní podnikatele 
a řemeslníky, kteří nám svou prací a 

elánem pomohli vytvořit toto krásné 
místo. Vítám též zaměstnance obecní-
ho úřadu, kteří se pod vedením mís-
tostarosty Pavla Murice zapojili svou 
prací do rekonstrukce knihovny. Za to 
všechno, co se nám společně podařilo 
vytvořit, patří všem velké poděkování. 
Doufám, že se nám knihovnu podařilo 
zrekonstruovat tak, aby se vám líbila, 
abyste do ní rádi chodili a cítili se zde 
dobře.“ 

Poté předal slovo knihovnicí Zuza-
ně Sloupové, která návštěvníky sezná-
mila s historii knihovny v  naší obci. 
Ta se datuje od roku 1924, kdy u nás 
byla otevřena první knihovna a ve 
které bylo k zapůjčení nejdříve jen 59 
knih. Nyní disponuje místní knihov-
na přibližně 6 500 svazky. Knihovna 
změnila několikrát místo. Posledním 
velkým stěhováním byl říjen roku 
2005, kdy byla přestěhována z prostor 
v katolickém domě na současné místo 
v přízemí radnice. Knihovna je nyní 
i komunitním centrem, ve kterém se 
budou setkávat všechny generace na 

různých akcích. Knihovnice Zuzana 
Sloupová pozvala všechny přítom-
né, především dospělé a seniory, na 
první přednášku: „Jak se nestát otro-
kem nemoci.“ 

V září jsme otevřeli knihovnu a získali titul Fairtradová obec
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Jsme první Fairtradová obec 
Poté nastala další výjimečná chví-

le. Starosta Pavel Mezuláník si vzal 
slovo: „Je mi ctí přivítat vás na místě, 

které bude od dnešního dne spojeno 
s podporou chudých lidí na celém svě-
tě, kteří jsou nuceni vykonávat tvrdou 

práci pro náš požitek. Naše obec se 
připojila k  myšlence podpory čestné-
ho a rovného obchodu. Chceme svým 
přístupem podpořit všechny pěstitele 
kávy, kakaa, banánů a dalších potra-
vin, které jsou pro nás samozřejmostí, 
ale pro některé pěstitele jsou otázkou 
tvrdé práce a nízké životní úrovně. 
Právě dnes je nám ctí převzít titul tři-
nácté Fairtradové město, ale ve skuteč-
nosti první Fairtradová obec v České 
republice. Znamená to, že v naší obci 
podporujeme myšlenku spravedlivého 
obchodu.“ Starosta také poděkoval 
členům řídící skupiny, kteří se podílí 
na organizování fairtradových akcí 

a potom byl naší obci předán titul 
Fairtradová obec, kterého si velmi 
vážíme, především proto, že jsme 

přesvědčeni, že podporujeme dob-
rou věc. Titul Fairtradová obec nám 
předala koordinátorka kampaně 

Fairtradová města Lenka Dvořáko-
vá, která k nám přijela z Prahy z or-

ganizace Fairtrade Česko a Sloven-
sko. Moc se jí v naší obci líbilo, což 
zaznělo i v její krátké řeči: „Já můžu 
říct, že jsem dojatá, protože je to tu 
krásný. Jsem nadšená, s jakou vervou 
a elánem tady podporujete tuto myš-
lenku a že už ji podporujete dlouho, 
že jste zapojili i místní radnici, že jste 
se propojili se školou a že jste přispěli 
do toho moře podpory myšlenky fair 
trade a že díky vám mohou lidé na 
druhém konci světa žít za důstojných 
podmínek a vychovávat svoje děti dů-
stojným způsobem. Já vám děkuji.“ 
Potom se všichni vyfotili i s certifiká-
tem a bannerem, který jsme zároveň 
s  titulem Fairtradová obec získali. 
Dagmar Kovaříková poděkovala jmé-
nem Místní řídící skupiny všem, kteří 
v Otnicích již nyní podporují fair trade 
i všem, kteří přišli a budou propagovat 
fair trade. Místním podporovatelem 
fair trade je také stavební firma Pro-
stavby, a. s., která již v  lednu tohoto 
roku podepsala Deklaraci podpory 
fair trade a používá ve firmě fairtrado-
vou kávu a čaje, v kancelářích jsou vol-
ně dostupné letáky o fair trade a která  
rovněž podporuje místní fairtradové 
akce. 

Díky udělení titulu Fairtradová 
obec se o naší vesnici několikrát psa-
lo ve Vyškovském  deníku a také jste 
mohli o Otnicích zhlédnout reportáž 
v Jihomoravském večerníku. Vše mů-
žete najít na webových stránkách naší 
obce v sekci Fair trade.
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Dále před návštěvníky akce před-
stoupila mladá, sympatická spiso-
vatelka Bára Vencálková, která při-

jala pozvání na slavnostní otevření 
nové knihovny. Bára Vencálková 
píše poezii a poetickou prózu. Pu-
blikuje hlavně na Instagramu, kde 
ji možná znáte pod pseudonymem 
Píše B. Představila sebe i svoje tři 
knihy, které sama vydala. „Moc dě-
kuji za pozvání na tuhle krásnou 
akci. Já jsem nevěděla, jak přesně 
to bude probíhat, jak to tady bude 
vypadat. Jsem v  Otnicích poprvé a 
jsem úplně nadšená tím prostorem, 
tou energií, která tady je, tím nad-
šením. Jsem teď úplně dojatá, vstře-
bávám všechny ty emoce. Takže 
děkuju za pozvání, děkuju vám, že 
jste přišli. Jsem ráda, že tady můžu 
být. Nejen proto, že se předává titul 
Fairtradové obce, ale také proto, 
že je tady rekonstrukce knihovny a 
já jsem velký milovník knih, takže 
jsem byla nadšená z akce, která se 
koná v knihovně.“ 

Bára Vencálková svoje knihy, 
které sama vydává, také sama balí 
a posílá svým čtenářům, kteří si 
je objednávají přes e-shop. Koho 
její tvorba zaujala, tak si její knihy 
mohl přímo v knihovně zakoupit a 
na přání do každé z  nich mu spi-
sovatelka napsala krásné osobní 

věnování. O knihy byl velký zá-
jem. Dokonce její poslední kniha 
Že(nám) je v  současné době vy-

prodaná.  Knihy Báry Vencálkové 
Na hraně, Destilace i Že(nám) si 
čtenáři mohou zapůjčit v míst-
ní knihovně. 

Tvořivou dílničku pro děti opět 
připravila Kamila Vašourková, 
která vždy doslova hýří nápady. 
Tentokrát si děti vyráběly různá 
razítka a ta potom využily při zho-
tovení záložek do knížek. Věříme, 
že se budou těšit na každou novou 
knížku, ve které záložky použijí. 

Všichni účastníci akce mohli 
ochutnat výborné sladké i slané 

dobroty – vynikající koláče, be-
zlepkové sušenky, cuperník, chu-
ťovky s  různými pomazánkami, 
rajčata z  místní zahrádky i ještě 
teplý domácí chléb. Členové místní 
řídící skupiny FT ve slušivých fair-
tradových zástěrách připravovali 
fairtradové čaje a kávu. Všichni 
mohli využít nabídku ochutnáv-
ky fairtradových sušenek nebo 
čokolád, které je možné zakoupit 
v místních obchodech – Květinářství 
Ludmily Panáčkové a K + M Salvia.  
Kdo měl zájem, mohl si nakoupit 
fairtradové produkty. U vchodu  
do radnice nabízela Yvona Kosíko-
vá fairtradové čokolády, různé čaje  
i kávu, které prodávají v obchůdku 
K + M Salvia. 

I když venku bylo deštivé po-
časí, mohli si návštěvníci akce 
v podloubí u radnice prohlédnout 
putovní Výstavu o fair trade, která 
přibližuje základní problémy spo-
jené s mezinárodním obchodem a 
představuje fair trade jako jedno 
z řešení nepříznivé situace pěstite-
lů a řemeslníků v zemích globálního 
Jihu. Tuto výstavu jsme měli zapůjče-
nou z brněnské organizace NaZemi. 
Po skončení akce byla část výstavy 
umístěna v  místní knihovně a také 
v prostorách základní školy. 

 Jitka Bublová
za místní řídící skupinu

Autogramiáda Báry Vencálkové
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Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
V  úterý 1. září jsme se po prázdninách opět 

mohli sejít na sále školy, abychom slavnostně zahá-
jili nový školní rok. Naše pozvání také přijal starosta 
Pavel Mezuláník a místostarosta Pavel Muric, kteří 
zastupovali Otnice a také starosta Martin Bartoš, 
který zastupoval obec Lovčičky. Na úvod ředitel 
školy všechny pozdravil, představil učitelky i učitele, 
a následně pozval na pódium naše nové prvňáčky, 
kteří od nás dostali na památku hezké klíčenky a pří-
věšky s logem školy, pamětní listy a nové slabikáře. 
Bylo velmi příjemné vidět na sále veselé a usměvavé 
prvňáčky, a dokonce to všichni zvládli bez sebemen-
ší slzičky. Tentokrát se v první třídě sešlo 28 prvňáč-
ků (16 dívek a 12 chlapců), z toho 16 z Otnic a 12 
z Lovčiček. Protože je dětí více, pomůže paní učitel-
ce v první třídě asistentka pedagoga. Rodiče násled-
ně dostali příležitost své děti vyfotit.

Poté pozdravil ředitel školy také nové žáky 5. B 
třídy, kterou budou navštěvovat děti z Bošovic, kte-
rých je celkem šestnáct a děti z  Milešovic, ti jsou 
čtyři.

Bezprostředně po slavnostním zahájení násle-
dovalo vyhlášení soutěže „Kulaté léto 7“, kdy učitel 
Luboš Kleis ocenil naše nejlepší prázdninové účast-
níky cestovatelské soutěže. Nejúspěšnější žáci dostali 
zajímavé ceny a pěkné batůžky.

V následujících chvílích ředitel školy nastínil, co 
žáky v nejbližších týdnech a měsících čeká. Druhá 
a třetí třída bude jezdit od začátku září tradičně na 
plavání do Vyškova, čtvrťáci pojedou na dopravní 
hřiště, kde je čeká dopravní výchova, a na konci září 
věříme, že proběhne i „Zátopkova štafeta“ za účasti 
všech žáků naší školy.

Snad se budou líbit i čtenářům některé fotografie 
ze slavnostního zahájení. Jsou to jak naši prvňáčci ve 
své třídě, tak i noví žáci v 5. B třídě. 

Věříme, že si naši noví žáci najdou mezi spolužá-
ky brzy nové kamarády a od srdce přeji všem v dneš-
ní době hlavně hodně zdraví, protože dle mého ná-
zoru vyučování ve škole nikdy nemůže plně nahra-
dit výuka na dálku.

Hynek Zavřel, ředitel školy
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Indiánský den ve školní družině
Na přelomu měsíce září a října si naše děti ve školní družině vychutnávaly tradiční hru na indiány. 

Vychovatelky dětem ve školní družině připravily zajímavý program. Děti si vyrobily různé masky, 
které doplnily o oblečení stejné barvy. Tak se z nich stali opravdu „krásní indiáni“. 

Myslím si, že fotografie mluví za vše a naše krásné indiány si můžete vychutnat, jak na fotkách ve 
vestibulu školy při vyzvedávání dětí ze školní družiny, tak i na webových stránkách školy. Jsme rádi, 
že se dětem v naší družině líbí, a že jsme opět naplnili všechna tři oddělení školní družiny. Jsem pře-
svědčený, že sladkou odměnou na závěr byla pro naše indiány zasloužená návštěva místní Cukrárny 
U Žbánků. Hynek Zavřel
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Opět přišlo září, s  ním začátek 
školního roku a také tradiční štafetový 
závod tříd Zátopkova štafeta. Třídy se 
sešly na fotbalovém hřišti a prostřed-
nictvím vytrvalostního běhu mohly 
uctít památku našeho vynikajícího 
běžce na dlouhé tratě emila Zátop-
ka.

Každý rok si touto štafetou dává-
me za cíl, aby třídní kolektivy společně 
„jako jeden muž“ vydržely kroužit po 
dobu 30 minut a uběhly tak co nejví-
ce kilometrů. Ale především je to o 
společně stráveném čase, o nastave-
ní taktiky a poznání sebe navzájem. 

Děti se ve třídě podporují, fandí těm 
rychlým i těm pomalejším. Každý pak 
chce svou troškou přispět do mlýna 
k  celkovému množství oběhnutých 
koleček. Drží pohromadě, chlácholí 
se i oceňují, vybízejí k většímu výko-
nu i nabádají k odpočinku. Každý, jak 
může, každý, co může.

Je opravdu krásné vidět, že i když 
není Zátopkova štafeta postavena 
na výkonu, vždycky se děti vyhecují 
a peláší, co jim nohy stačí. Leckdo 
po uběhnutí několika koleček padá 
únavou a vysílením. Kdekdo se diví, 
co všechno je ještě schopen vydržet. 

emil Zátopek by měl z  našich dětí 
jistě velikou radost. 

S obdivem pak vždycky přidává-
me statistiky uběhnutých kilomet-
rů. Letos se zapojilo 281 děti včetně 
mrňousků z naší školky. Na okruhu 
dlouhém přesně 200 metrů se pak 
naběhalo tolik koleček, že celková 
vzdálenost dosáhla 111 kilometrů. 
No není to úžasné? Myslím, že je.

A na závěr se hodí připomenout 
heslo našeho superběžce emila Zá-
topka: 
„Vítězství je skvělá věc, 
ale přátelství je ještě lepší.“

Zátopkova štafeta
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Kulaté léto na cestách

Sedmý ročník otnického Kula-
tého léta jsme pojali netradičně a 
místo odpoledního setkání na hřiš-
ti jsme pro děti připravili prázdni-
novou výletnickou akci. Vytipovali 
jsme 50  zajímavých míst v  okolí 
Otnic a  umístili zde soutěžní ce-

dulky. Úkolem 
účastníků bylo ně-
která z těchto míst 
navštívit, najít ce-
dulku s  otázkou a 
zodpovědět na ni 
do odpovědní kar-
ty. V průběhu léta 
jsme na Faceboo-
ku s účastníky sdí-
leli tipy na možné 
trasy či zajímavosti 
spojené se soutěž-
ními místy, veš-
kerá další aktivita 

však už byla na našich výletnících.
Celkově se Kulatého léta na 

cestách zúčastnilo přes třicet 
dětí všeho věku, včetně řady 
přespolních. Příjemným pře-
kvapením pro nás bylo, že té-
měř polovina účastníků zvládla 

objet všech 50 připravených za-
stavení! Vyhodnocení akce pro-
běhlo 1. zářijový den v Základ-
ní škole Otnice, kde jsme našim 
výletníkům předali pamětní 
listy, sladkosti, a hlavně cesto-
vatelské odměny – lahve na pití 
a batůžky.

Chtěli bychom všem účastní-
kům Kulatého léta ještě jednou 
moc poděkovat za jejich zájem. 
Doufáme, že jste si společně 
strávený výletnický čas pořádně 
užili, poznali nová a zajímavá 
místa a získali inspiraci, kam do 
budoucna ještě vyrazit. Pro ot-
nické okolí totiž rozhodně platí, 
že všude dobře, ale tady u  nás 
doma nejlépe!

Miroslava Stejskalová 
a Luboš Kleis,

za tým Kulatého léta

A CO NA KULATé LéTO NA CeSTáCH ŘÍKALI JeHO ÚČASTNÍCI?

• Ještě jednou velice děkujeme (tleskáme, gratulujeme, ...) za super nápad a realizaci. Některá místa patří mezi 
naše oblíbená a často navštěvovaná, a to nejen v nejbližším okolí. A na jiná jsme se dostali až díky vám. Man-
žel si studoval leteckou havárii u Újezdu, díky náhodě jsme se připojili ke skvělé prohlídce větrného mlýna 
v Kloboukách, výšlap na boží muka u Těšan stál za ten výhled, …

• Pro mě s dcerou to bylo velké obohacení, protože díky této akci jsem mohl motivačně dceři ukázat krásy okolí 
naší obce, a i já jsem osobně mohl navštívit místa, o kterých jsem vůbec nevěděl, jako např. hrádek Kepkov 
nebo boží muka u Těšan. Celou akci a výlety jsme si opravdu moc užili.

• Akce byla super a moc jsme si ji užili. Mnohdy jsme našli i neznámá krásná místa. Všem, kteří akci připravo-
vali, moc děkujeme a klobouk dolů před Vaší aktivitou.

• Děkujeme za krásnou akci. Jsme z Hostěrádek a navíc „náplava“, tak jsme rádi poznali nová místa v okolí, 
bohužel ne všechna, takže nám zůstala spousta tipů na výlety!
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Vypadalo to úplně ztraceně, ale 
díky vstřícnosti vedení obce a také 
díky Josefu Mezuláníkovi, tatínko-
vi našeho starosty, který měl skvělý 
nápad, aby krojovaní za zpěvu pro-
jeli ulice obce na voze s koňmi, se 
rozjela „fofr“ akce nazvaná „Ho-
dové posezení“ v parku před ško-
lou. O občerstvení se postaral Sbor 
dobrovolných hasičů Otnice.

Na přání vedení obce jsme se vel-
mi rádi oblékli do otnických krojů. 
Některé stárky, na které už naše ot-
nické kroje nevyšly, měly buď vlastní 
kyjovské kroje, anebo sklepnické od 
Marcely Smolkové. Letošní chystání 
hodů pro nás nebylo vůbec jedno-
duché, jelikož jsme měli na přípravu 

velice málo času a někteří stárci ještě 
dělali závěrečné zkoušky a zkoušky 
z dospělosti, ale všichni vše perfekt-
ně zvládli! I přes nepřízeň počasí  
chlapci v  pátek vyrazili do lesa pro 
máju (ještěže letos byla jen tako-
vá krátká). Následně ji opracovali a 
proběhlo i tradiční hlídání a spaní 
pod májou. Stavění máje u obecního 
úřadu bylo naplánované na sobotu, 
ale protože pršelo, pršelo a pršelo, 
vyčkali jsme do neděle. I po pouhých 
dvou týdnech nácviku jsme se snaži-
li předvést dokonalý výkon – nástup, 
verbuňk i zpívání.  Velice nás mrzí, 
že kvůli nepřízni počasí nevyšel kro-
jovaný průjezd obcí s  Jiřím Kalou-
dou a jeho koňmi. Ale doufáme, že 
vás všechny potěšil alespoň náš pří-

jezd ke škole. Letos jsme se museli 
obejít bez doprovodu kapely, ovšem 
vše bravurně zastoupil Luďa a jeho re-
probedny, za což mu velice děkujeme.

Za otnické stárky chceme podě-
kovat všem, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem podílel na přípravě a průběhu 
hodů, abychom na někoho nezapo-
mněli, tak nebudeme jmenovat, proto-
že vy všichni, kdo jste nám pomohli, 
to víte. Věříme, že naše snaha uspo-
řádat tuto akci nebyla marná. Podle 
hojné účasti usuzujeme, že hody 
venku mají své kouzlo. Nakonec pa-
tří velké poděkování zastupitelstvu 
obce a Sboru dobrovolných hasičů 
Otnice, že nám umožnili uspořádat 
tradiční Aloiské hody netradičně. 

Otničtí stárci

Tradiční Aloiské hody netradičně
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Pasování mladých rybářů

První prázdninový víkend jsme 
s přáteli z Petrova cechu uspořáda-
li víkendové chytání ryb u našeho 
rybníka Pod Poltňou. Při této pří-
ležitosti jsme se rozhodli, že náš 
společný pobyt u rybníka pojmeme 
trošku netradičně, a tak se také sta-
lo. Naši synové na základě úspěš-

ně složených rybářských zkoušek 
u  Moravského rybářského svazu, 
místní organizace Slavkov u Brna, 
byli slavnostně pasováni do řádu 
rybářského a pak následně přijati 
do Rybářského spolku Otnice.

V sobotu, kdy krásně svítilo slu-
níčko, proběhlo v duchu rybářských 
tradic samotné pasování-Martina 
Šebečka, Tomáše a Jakuba Navrátilo-
vých a Matěje Sadeckého. Pasování 
se ujali Mira Tichý a Tonda Šebeček. 
Po přečtení PASOVACÍ LISTINY 
jsme mohli přistoupit k  slavnost-
nímu pasování našich mladých a 

netrpělivých rybářů. Poplácání ry-
bářským právem (ferulí) na zadek 
a pronesení formule: „Štiky, candáti 
a kapři jsou odedneška tvoji bratři“, 
následovalo polití vodou a předání 
PASOVACÍHO LISTU, poté si kaž-
dý z  mladých rybářů políbil svého 
prvního kapříka jako již opravdový 

rybář a vrátil jej do 
vody. Poté proběh-
lo památečné spo-
lečné foto na stavi-
dle rybníka.  K do-
vršení rybářských 
tradic byli noví 
členové Rybářské-
ho spolku Otnice 
společně pokřtěni 
vhozením do ryb-
níka, což vůbec 
nečekali. 

Stávající členo-
vé Rybářského spolku Otnice jsou 
rádi za mladé rybáře, kteří rozšíři-
li řady otnických rybářů. Věříme, 
že mladí rybáři budou pokračovat 
v  aktivní činnosti rybářského spol-
ku, která je bohatá a přispívá k pří-
jemnějšímu životu v naší obci. 

„Tento den vždy v paměti měj,
sv. Petra s námi uctívej,
neboť on spolu se slavným Krčínem,
je naším velkým patronem.“

Maminky pasovaných rybářů
Petrův zdar!
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Ve dnech 19. a 20. září 2020 se 
konal 14. ročník Oblastní výstavy 
ovoce a zeleniny ve Slavkově u Brna. 
Otničtí zahrádkáři se na přípravě 
výstavy aktivně podílí již osm se-
zón. Minulé ročníky výstavy byly 
pořádány v restauraci Bonaparte na 
náměstí. Pro letošní výstavu byla 
vybrána zrekonstruovaná Konírna 
slavkovského zámku. Velká okna, 
čtvrtkruhový půdorys, vysoký strop, 
kamenné žlaby, režná dlažba a bílá 
výmalba – to všechno zdůraznilo 
krásné barvy ovoce a zeleniny aran-
žované do ošatek, bedniček či do za-
jímavých zátiší.

Ale to bych předbíhala.
Už během srpna jsme se domlou-

vali, kdo bude moci poskytnout 
zeleninu, ovoce, klásky kukuřice, 

dřeviny či květiny. Pěkný, slunečný 
přelom srpna a září pomohl vybarvit 
dýně, lilky, cukety.  Rajčata i papri-
ky, stejně jako cibule či česnek byly 
letos větší než obvykle. Rostliny měly 
zkrátka dostatek vody i slunce, a to 
rozhodně mělo vliv na chuť, barvu  
i vůni plodů. 

Ve čtvrtek odpoledne jsme při-
nášeli své výpěstky k  Havelkům a 
v pátek ráno jsme se společně s Jaro-
mírem Kokešem vydali do Slavkova. 
Pokud Jaromíra neznáte, tak tímto 
představuji Mistra České republiky 
v aranžování květin – kromě jiných 
floristických ocenění.

Také letos jsme získali místo pro 
naše aranžmá přímo proti vstupu, 
v centru celé výstavy i prostoru. Ja-
romír s naší malou asistencí vytvořil 

překrásné zátiší z  ovoce, zeleniny, 
bylinek a květin. Součástí našeho 
aranžmá byly i obrázky ovoce a zele-
niny, které malovali žáci ZŠ Komen-
ského ve Slavkově u Brna. 

Páteční ráno se při práci posu-
nulo do odpoledne a my jsme, sice 
unavení, ale spokojení odjeli domů. 
To hlavní bylo hotovo, všechno se 
podařilo připravit včas.

Sobota i neděle uplynuly velice 
rychle.  Velké množství návštěvníků 
a zájemců o nákup ovoce, moštů či 
povidel se může v příštím roce těšit 
na další, tentokrát už 15. ročník vý-
stavy.

Věra Řičicová, 
za ZO Českého zahrádkářského svazu 

Otnice

Otničtí zahrádkáři na výstavě ve Slavkově u Brna
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Poslední srpnovou neděli se konal v Jihlavě republikový 
šampionát v benčpresu.

Míša Drabálková, rodačka z Otnic, tradičně nastou-
pila v kategorii žen do 84 kg a přivezla si sebou do deš-
tivé Jihlavy dobrou formu. Roli favoritky splnila zkuše-

ná závodnice na jedničku. Výkonem 135 kg si zajistila 
další již 17. titul mistryně České republiky před dru-
hou Ivou Tyrnerovou z Rakovníku, která zvládla hmot-
nost 102,5kg a třetí Petrou Švadlenkovou ze Sedlčan  
s výkonem 95 kg. Míša také zvítězila v absolutním pořadí žen.

Míša Drabálková ovládla mistrovství ČR v benčpresu

p r O  ž e n y,  K t e r é  c h t ě j í  b ý t  F i t

pondělí – tělocvična zš
19 hodin   Zdravotní cvičení pro ženy
20 hodin   Volejbal pro ženy

úterý – dělnický dům
18:30 hodin   ZUMBA pro dospělé od 19:40 následuje posilování s vlastní vahou těla

čtvrtek – tělocvična zš
19 hodin   Cvičení pro dámy v každém věku
Sudý týden:   Balanční cvičení
Lichý týden:   kruhový trénink
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Ohlédnutí za fotbalovou historií

staří páni 1982
Zleva: Boček Alois, Smolka Milan, komárek Rostislav, Ondra Mirek, Rozkopal Jan, Vašík František

V podřepu: Svoboda Emil, Smatana Josef, Haluza Oldřich, Václavek Oldřich, Buchta Bedřich

dOrOst 1973
Zleva: Voráč Jaroslav, Šťovíček Zdeněk, kalouda František, Hoffman Jan, Salajka Rudolf, 

Svoboda Zdeněk, trenér: klvač František
V podřepu: Matoušek Jiří, Hoffman Bořivoj, Jelínek Jaroslav, Slouka Jiří, kosík Ivoš, Zalaba Miloš
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V sobotu 5. září se konal v Lovčičkách již třetí ročník Memoriálu Václava Bubly. Memoriálu se zúčastnily 
fotbalové týmy z Bulhar, Šitbořic, Lovčiček a Otnic. A fotbalové mužstvo z Otnic turnaj vyhrálo! Ovšem co je 
na této zprávě nejvíc zajímavé, je skutečnost, že naše mužstvo v této sestavě hrálo poprvé a zrovna bylo vítězné. 
Původně se fotbalového turnaje mělo zúčastnit mužstvo z Bratislavy, ale z důvodu omezení cestování svoji účast 
na poslední chvíli muselo zrušit. Tudíž Dušan Matoušek dva dny před konáním turnaje oslovil „staré pány“, 
kteří hrávali fotbal pro radost, doplnil ho několika aktivními fotbalisty a sestavil fotbalový tým snů.

Fotbalový tým z Otnic vyhrál turnaj

Legenda se vrací aneb Otnická 
ikona – Zdeněk Kropáček – se po 
neuvěřitelných 30 letech opět vrátil 
k fotbalu.  Jak už to často bývá, i ten-
tokrát na počátku za vším byla chlap-
ská sázka.

Již od léta se pravidelně každý 
čtvrtek v podvečer schází „staří páni“ 
na fotbal v našem sportovním areálu. 
Pravidelnými účastníky jsou přede-
vším bývalí, ale často i současní hrá-
či našeho otnického áčka. Nikoho 
určitě nepřekvapí pravidelná účast 
bratrů Kašpaříků nebo bratrů Rafajů. 
V základních sestavách jsou zkuše-
ní fotbalisté, jako Dušan Matoušek, 
Tonda Šebeček, Pavel Václavek a dal-
ší. Počet hráčů doplňují bývalí hráči 
házené, volejbalu nebo stolního te-
nisu. Jednoduše pestrá paleta hráčů, 
kteří se schází pro radost ze sportu 
jménem kopaná a hlavně aktivního 
pohybu pro zdraví. 

Hráči poskládali v září fotbalový 
tým, který se velmi úspěšně zúčast-
nil fotbalového turnaje v  Lovčičkách. 
Oslava prvního místa nebrala konce, 

a právě zde došlo k  sázce o případné 
účasti Zdeňka Kropáčka na pravidel-
ném čtvrtečním fotbálku. V sázce byly 
tři bečky piva, a to už byla dostatečná 
motivace pro Zdeňka, aby začal hledat 
ve sklepě kopačky. Rodina pomohla a 
ve středu před prvním fotbálkem byl 
u Kropáčků vzorný komínek s kom-
pletní fotbalovou výbavou jak v  ka-
bině na ještě prvoligové Zbrojovce. 
Nadešel čtvrtek a světe, div se! Zden-
da dorazil včas, v plné výbavě a for-
mě. Zatím se zúčastnil třikrát a svým 
herním projevem skutečně zaujal. 
Svoji převážně defenzívní roli si plní 
na jedničku a určitě není náhodou, 
že i jeho syn Tomáš hodně podědil 
a je v  současné době defenzivní štít 
otnického áčka. Řeklo by se fotbálek, 
ale tato utkání mají náboj, a právě zá-
kroky Zdeňka často rozhodují o vý-
sledku.

Nezbývá než popřát Zdeňkovi 
hodně sportovních úspěchů a hlavně 
radost ze hry. Před tvou účastí a výko-
nem smekáme.  Pěkně, pane, pěkně! 

Marian Špunar

Pěkně, pane, pěkně!
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Sedmnáctý ročník tenisového 
turnaje čtyřher Otnice Open 2020 je 
úspěšně za námi. Turnaj se odehrál, 

jak je již zvykem, poslední srpnovou 
sobotu ve sportovním areálu TJ So-
kol Otnice. Jako každý rok jsme měli 
obavy z počasí, protože předpověď na 
konec srpna nebyla vůbec příznivá. I 
přesto jsme se rozhodli naše nechvalně 
známé tenisové kurty s umělou trávou 
odbahnit a připravit pro 12 přihláše-
ných dvojic.  

Letošní turnaj byl poznamenám 
velice negativní události. Pořadate-
lé byli nuceni hned na úvod ozná-
mit smutnou zprávu. Bohužel jedna 
z tenisových dvojic, která se turnaje 
tradičně zúčastní, bratři Pelikánovi 
z  Ivančic, se letos nemohli zúčastnit 
z důvodu nečekaného úmrtí mladšího 
ze sourozenců, který náhle zemřel dva 
dny před naším turnajem. Proto tedy 
přivítání, rozlosování i výčet pravidel 

proběhly ve velice pochmurné nála-
dě. Tucet přihlášených párů bylo roz-
děleno do dvou vyrovnaných skupin 

po šesti družstvech a do každé z nich 
byl nasazen jeden pár. Obhájci titulu 

Jirka Kramář a Jirka Filip z Rousínova 
do „skupiny A“ a domácí finalisté loň-

ského turnaje Jaroslav Salajka a Marek 
Šebeček do „skupiny B“. První utkání 
byla zahájena v 9 hodin. 

Odehrání základních skupin se 
obešlo bez překvapení a kolem 15. ho-
diny již byli známi všichni postupující 
do čtvrtfinále. Ve skupině A zvítězila 
již zmiňovaná nasazená dvojice z Rou-
sínova (Kramář – Filip) a skupinu B se 
povedlo těsně vyhrát domácí pořádají-
cí dvojici (Salajka – Šebeček). Postupo-
vý klíč byl dán finálovým pavoukem 
čtyř nejlepších dvojic z každé skupiny 
1-4 a 2-3. Páry na 5. a 6. místě se roz-
hodly nehrát soutěž útěchy a tím se 
celý turnaj výrazně zkrátil.  

  Hned v prvním čtvrtfinále nastalo 
velké překvapení, kdy domácí vítězové 
skupiny B (Salajka -  Šebeček) prohrá-
li se čtvrtým družstvem skupiny A 
(Čarvaš – Procházka) v tiebreaku 5:6 i 
přesto, že po celou dobu v zápase vedli 
až do stavu 5:3. Ve druhém čtvrtfiná-

le nastal ještě větší obrat, když tenisté 
z Velešovic (Mráz – Fianta) vedli již 5:2 

Otnice Open 2020



2 5 .  r o č n í k  •   2 3 .  ř í j n a  2 0 2 0 
Sportovní okénko

39

Pořadí Hráči Oddíl
1 Čarvaš Vít - Procházka Michal Lelekovice - Čebín
2 Král Karel - Krejča František Nová Ves - Ivančice
3 Filip Jiří - Kramář Jiří Rousínov
4 Mangera Pavel - Spirit Michal Bučovice
5 Salajka Jaroslav - Šebeček Marek Otnice
6 Bubla Jaroslav st. - Pantok Tomáš Otnice - Jinačovice
7 Sedláček Milan - Trumpeš Vilém Bučovice - Dambořice
8 Fianta René - Mráz Igor Velešovice
9 Lapeš Petr - Psota Pavel Hostěradice

10 Navrátil Pavel - Štefan Radek Brno - Jinačovice
11 Veselý Petr - Zich Jakub Újezd u Brna
12 Rafaj evžen - Špunar Marian Otnice

Odkazy:
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj.php
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj_historie.php
http://www.tj-sokol-otnice.cz/galerie.php?default_dir=gallery/tenis/17.Tenisovy_turnaj_2020

nad párem z Bučovic (Spirit – Man-
gera), ale nakonec celé utkání ztratili 
v tiebreaku 5:6. Zbylá dvě čtvrtfinále se 
obešla bez překvapení a dále postoupi-
ly dvojice z Rousínova a Ivančic.

První semifinále ovládli Čarvaš 
s Procházkou, když výsledkem 6:4 pře-
tlačili útočně hrající pár Spirit s Man-
gerou. Ve druhém semifinále podlehli 
překvapivě hladce 1:6 loňští obhájci 
celkového prvenství Kramář s Filipem 
nově sestavenému páru z Ivančic Krá-
lovi s Krejčem.  

V zápase o třetí místo loňští vítě-
zové z Rousínova, skvělým výkonem 
na síti přehráli velice dobře fyzicky 
připravené hráče z Bučovic. Pro Jirku 
Kramáře a Jirku Filipa to bylo prodlou-
žení série pořadí na stupních vítězů již 
na pátý rok za sebou.  

Finálový zápas byl reklamou na 
útočný tenis ze strany Čarvaše s Pro-
cházkou a zároveň skvělé taktické 
hry od Krále s Krejčou.  Zápas to byl 
skvělý na pohled, kde tvrdé zakon-

čení na síti střídala chytrá umístění 
lobů na základní čáru. Po vyrovna-
ném začátku se v šestém gamu po-
dařilo dvojici z  Lelekovic prolomit 
soupeřovo podání a tento jediný 
break rozhodl o vítězství 6:4 pro 
Víťu Čarvaše a Michala Procházku. 
Nutno zmínit, že k tomuto úspěchu 
jim napomohl nečekaně spontánně 
vytvořený fanclub otnických fany-
nek, které turnaj navštívily a vítězný 
pár v semifinále i finále vehementně 
podporovaly.     

Celkem bylo odehráno v  rámci 
turnaje 38 zápasů a více než 340 her 
během devíti hodin. Turnaj byl ukon-
čen kolem 18. hodiny slavnostním vy-
hlášením výsledů a dekorováním čtyř 
nejlepších párů. 

Jsem rád, že se turnaj opět povedl a 
nikdo se nezranil. Děkuji všem za účast 
a disciplinovanost po celou dobu tur-
naje. Marku Šebečkovi a rodině jeho 
přítelkyně za výborné občerstvení na 
stánku Pod Plechem. Doslova všichni účastníci opouštěli otnický sportovní 

areál spokojení a tím byl cíl letošního 
turnaje opět splněn. 

Na závěr bych chtěl opět apelovat 
na vedení TJ Sokol Otnice i Obecní 
úřad Otnice, aby vedl v patrnosti hava-
rijní stav našich tenisových kurtů a na-
plánoval celkovou rekonstrukci tohoto 
sportoviště do příštích let.   

Jaroslav Salajka ml., 
za Tenisový oddíl Otnice
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29. října v 15 hodin

Místní knihovna Otnice vás zve na

hrátKy s pamětí
Pro zájemce bez rozdílu věku

S lektorkou České společnosti pro trénování 

paměti a mozkový jogging 

Zdeňkou Adlerovou

Vstup zdarma

Psací potřeby, brýle 

a dobrou náladu s seb

14. listopadu

Festival řemesel 
a ručních prací

Pořádají: otničtí zahrádkáři

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: 

1. prosince 2020

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

16. listopadu

uzamyKání pramene 
před radnicí 

Pořádá: obec Otnice

6. prosince

vánOční KOncert 
hraje dechová hudba Blatnička

Pořádá: obec Otnice

12. prosince

zpívání u vánOčníhO strOmu 

Pořádá: obec Otnice

26. prosince

setKání na štěpána
 u rybníKa v pOltni 

Pořádá: rybářský spolek Otnice

vážení čtenáři, upozorňujeme vás, 

že z důvodů nařízení vlády mohou 

být některé akce zrušeny.



momentka z kreslení mandal u školy



naši hasiči v akci po letní bouřce


