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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



Dvacet let nové buDovy Dětského Domova lIla

Historický pohled na ulici Boženy 
Němcové, v popředí dům Jiřího 
Khuny, zeď a prádelna LILA  
domova a farské mlaty (farská 
stodola). Všechny budovy ustoupi-
ly stavbě.

Tentýž pohled ze září 2000. dům 
Jiřího Khuny zatím stojí, napravo 
v pozadí zbytky demolice původní 
budovy a vlevo nová budova, v té 
době již v plném provozu.

dům pana Khuny je již odstra-
něn. Tato fotka je z 20. 10. 2000. 
Na slavnostním zahájení, které 
se konalo za 14 dnů (4. listopadu 
2000), byly již hotové terénní  
a parkové úpravy!
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Úvodní slovo
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
příprava tohoto vydání Otnického 

zpravodaje započala již v  době, kdy 
jste do vašich poštovních schránek do-
stali podzimní zpravodaj.  

Žijeme v nouzovém stavu.  Všech-
ny kulturní akce jsou zakázané. Čím 
zaplníme stránky našeho čtvrtletní-
ku? Máme štěstí, že žijeme v obci, ve 
které jsou aktivní lidé, spolky a sdru-
žení. Rybáři v září zorganizovali vy-
dařené rybářské závody pro dospělé  
i s odpoledním posezením u cimbálu. 
Chovatelé oslavili devadesáté výročí 
založení Českého chovatelského sva-
zu v  Otnicích uspořádáním výstavy 
na farní zahradě. Zahrádkáři pro 
nás pravidelně připravovali jarmark  

u hřbitova i sobotní moštování v pro-
storách dělnického domu. S dlouhole-
tým předsedou organizace zahrádkářů 
Petrem Havelkou a jeho ženou Jiřinou 
si povídala Jitka Bublová. Hasiči ne-
zahálí. Společnými silami zrenovovali 
požární stříkačku z roku 1965! Ochot-
níci sice nemohou hrát, ale připravili 
si pro vás čtení do ouška. Milý vánoč-
ní příběh najdete v duchovním okén-
ku. Již dvacet let je v  provozu nová 
krásná budova Dětského domova pro 
postižené děti LILA. V nově zrekon-
struované knihovně proběhla první 
přednáška a pasování malých čte-
nářů. Po delší době jsme do rubriky 
Nad dopisy čtenářů mohly zařadit i 
básně. Během Týdne důstojné prá-

ce upozornila na ožehavá témata 
dnešní doby Výstava na stromech a 
pro milovníky historie byl v Sokolni-
cích na nádraží přistaven Legiovlak. 
V mateřské škole děti již zamkly za-
hradu na zimu a ve škole žáci zjistili 
nové informace o fair trade. Určitě 
řadu z vás překvapí, jaký zajímavý 
živočich žije v  blízkosti naší vesni-
ce. Věříme, že řada dalších článků 
a fotografií vám zpříjemní Vánoce, 
které už klepou na dveře. 

Přejeme vám v  klidu prožité vá-
noční svátky a do nového roku 2021 
hodně zdraví, štěstí a radosti.

Dana Sekaninová za redakci 
Otnického zpravodaje

V pondělí 16. listopadu jsme s po-
mocí čar a kouzel uzavřeli pramen 
před radnicí, bohužel opět na dálku. 
Odbila pátá hodina odpolední, roze-
zněl se rozhlas veselými vodnickými 
písničkami a stejně jako na jaře při ot-
vírání pramene k nám z éteru promlu-
vily naše nadpozemské bytosti.  Před 

svými domy jsme rozsvítili lucerničky. 
Vodníci Poltňák a Sadkáč s Vílou luční 
nás naučili vodnické zaklínadlo: 

Pulec, žába, kapr, štika,
honem zpátky do rybníka,
teď se pramen uzamyká.
Sumci, úhoři a škeble,
ať ta voda usne hnedle!

Po společném odříkání pramen 
přestal tryskat a stejně jako vodníci  
a víla se uložil k zimnímu spánku. 

Vládu teď převzala Zimní krá-
lovna, která vás zdraví z  titulní 
strany zpravodaje.

 -red-

Uzamykání pramene na dálku
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Vážená redakce našeho „Zpravodaje“,
popsala jsem kupu papíru, abych nalezla to nejvý-

stižnější slovo pro ocenění vaší úžasné práce. Přišla jsem 
jen na jednu větu: „Žádné slovo nemůže vystihnout 
cenu vaší nelehké úžasné práce.“ To znamená jediné. 
Veliký dík za tu krásu pohledu a potěšení ze síly moud-
rých slov vámi do tohoto čtvrtletníku uložených. Díky 

všem, kteří nás svými moudrými slovy obohacujete. Teď 
už zbývá, abychom i jejich pomocí zvládli i dnešní ne-
lehkou dobu, bez ztráty kytičky. Jen se omlouvám, že 
já sama jakkoli dobré věci přispět již nemám sil. Snad 
jen to, že bych chtěla vaši úspěšnou fairtradovou akci 
podpořit! 

S pozdravem Vám všem Ludmila Kaloudová

Moji milí rodáci!
Prozradím Vám, že koncem 

léta jsme s dcerou plánovaly, že na 
podzim alespoň na pár chvilek na-
vštívíme Otnice. Že se projdu po 
dávných cestách …

Avšak člověk míní, ale realita 
vše mění. Nuž, a právě v tom čase, 
kdy z  toho výletu sešlo, přišel ke 
mně čerstvý Otnický zpravodaj. 

A celá ta upršená a mlhavá ná-

lada vzala za své. Zpravodaj jsem 
pročetla se zájmem celý a velice 
mne potěšil a povzbudil. Vždyť 
vše, o čem se v něm píše, svědčí o 
velkém úsilí zpříjemnit život spo-
luobčanům. Společně se radovat a 
dát všechny síly k  tomu, aby obec 
vzkvétala a žila v duchu svých tra-
dic. 

A přiznám se, že pohled na ti-
tulní stránku mi vehnal i slzu do 

očí. Krojovaná dvojice… No ano, 
jistě, vždyť je období Martinských 
hodů! Čas krojů, hudby, písní, tan-
ce. A milé vzpomínky letí mojí sta-
rou hlavou na časy, když i já, v na-
škrobeném kyjovském kroji, jsem 
byla stárkou. Ach, ten čas tak letí, 
tak letí …

Díky za pozornost.
 Marie Jakubčáková
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Nad dopisy čtenářů

S  manželkou máme spoustu 
přátel a známých od Milešovic až 
do Aše a ještě dál. Protože se s nimi 
málo vidíme, tak jim posílám ale-
spoň k  narozeninám přání. Můžu 
říci, že jsou rádi, protože jinak do-
stávají jen esemesky a ty se dají leh-
ce vymazat. 

Nedávno jsem posílal přání do 
blízkého Zbýšova. Posílal jsem ho ve 
středu v domnění, že „Dnes podáte, 
zítra dodáme“, tak bude v pátek do-
ručeno. Jenže ta dotyčná ho dostala 
až v úterý. To znamená, že ten dopis 
ležel někde pomalu celý týden, snad 
jen proto, že jsem zaplatil jen 19 
korun. Když jsem posílal přání do 
Aše, zase ve středu, tak jsem se ptal, 
kolik stojí známka, když chci, aby 
dopis dostali v pátek. Tak to stojí 26 
korun. Ať je to do Lovčiček nebo do 

Aše. Tak to si musím zapamatovat. 
Přání poslat nejmíň týden dopředu, 
nebo zaplatit 26 korun. Už jsem 
uvažoval, že bych těm bližším sedl 
na autobus, zaplatil za cestu čtyři 
koruny tam a zpátky a hodil jim to 
sám do schránky. Nebo už nebudu 
psát a manželka bude posílat ese-
mesky, protože to já neumím. Před 
mnoha lety mně paní vedoucí pošty 
nabídla kartičku na slevu, když tak 
často posílám dopis. Ještě tu kartič-
ku mám, ale nikdy jsem ji nevyužil. 
Až jednou. Posílal jsem čtyři dopisy 
a nějaké pohledy, tak jsem to zku-
sil. Jenže už tam byla dávno jiná 
vedoucí a ta to viděla nějak jinak. 
Nešlo mně o nějakou korunu, ale 
stačila mi ta odpověď.

Když se budovala pošta v každé 
větší vesnici, to bylo něco. Dnes mají 

na poště nabízet různé věci, aby snad 
pošta nepadla. V  některých obcích 
už své pobočky zavírá a lidé si chodí 
pro zásilku do obchodu, do hospody, 
nebo já nevím kam. Starší lidé vědí, 
jak to bylo u nás s  telefonem. Byla 
jedna kabinka na poště a u doru-
čovatelky. Potom byla kabinka před 
poštou. Když jsme žádali o přípojku, 
tak se na každého nedostalo. Potom 
celou dědinu rozkopali a pomalu do 
každého domu natáhli kabel, který, 
jak se zdá, za nějaký čas nebude asi 
na nic, protože je jiná doba. Dnes 
vládne internet, mobil a všechno  
o nás vědí. 

Já jsem moc rád, že tu máme 
poštu. Toto je jenom malá vzpomín-
ka a letmý pohled na Českou poštu. 

Joška Mezuláník

DOBRÝ DEN
Moje vzpomínka je asi třicet let stará. Na Aloiské hody k nám přijeli bráchovi spolužáci z průmyslovky. Bratr 

šel za stárka, a tak jsem dostala za úkol jeho spolužáky na hodovou zábavu doprovodit. Cestou na „dělňák“ jsem 
všechny kolemjdoucí zdravila. 

Jeden z bratrových kamarádů z Brna řekl, že se mu to líbí, jak se tady všichni známe a zdravíme se navzájem. 
Díky tomu jsem si tenkrát poprvé uvědomila, že zdravení je hezká vesnická zvyklost.

Od té doby uplynulo mnoho času. Otnice mají spoustu nových obyvatel, už se navzájem všichni neznáme 
jako dřív. O to víc mě těší, že noví spoluobčané ctí tento náš zvyk.

Nyní již podruhé v tomto roce prožíváme nouzový stav a opět jsme nuceni zdržovat se především doma. 
Musíme omezit setkání s přáteli. Jsou zrušeny všechny kulturní akce. Je zavřená hospoda, některé obchody a 
služby. Vše probíhá především ve virtuálním světě. Proto každé setkání, byť jen letmé, potěší. Třeba jako mě 
cestou do práce. Potkala jsem mladou maminku s holčičkou na odrážedle. Když malá slečna kolem mě projíž-
děla, zastavila, vyndala z pusy dudlík a pozdravila mě. Hned jsem měla DOBRÝ DEN! 

Jsem ráda, že tento zvyk z naší vesnice nevymizel. Popřát si dobrý den je to nejjednodušší, co si můžeme 
navzájem dát. Až nám dovolí sundat roušky, přidáme i úsměv, který teď musíme skrývat.  Dana Sekaninová
Proradná noc tváří se tajemně,
zlatá svíce na stole hoří,
věštecké karty s koulí skleněnou
říkají, že časy se boří.
 Srdcová řada ať víru v nás zachová,
 žaludská osma prý intriky značí,
 piková dáma a desítka kulová
 převrátit život navždy nám stačí.
Bože, ať nezhyne všechno najednou,
kulový král tu důstojně sedí,
dopředu upřeme naději svou,
kulový kluk na nás poťouchle hledí.
 Modlitbou krátkou než svíce dohoří
 poprosme osud, ať krutě se nechová,
 ať láska k lidem a přírodě
 v celé své kráse se budoucím dochová!
DT

NĚKTEŘÍ LIDÉ NEVĚDÍ…
Někteří lidé nevědí, 
 jak je důležité, že tu jsou. 
Někteří lidé nevědí, 
 že ostatním dělá dobře, 
 když je třeba jen vidí. 
Někteří lidé nevědí, 
 jakou útěchu přináší 
 jejich laskavý úsměv.
Někteří lidé nevědí, 
 jak blahodárně působí 
 jejich přítomnost. 
Někteří lidé nevědí, 
 oč bychom bez nich 
 byli chudší. 
Někteří lidé nevědí, 
 že jsou darem z nebes.
VĚDĚLI BY TO, KDYBYCHOM JIM TO ŘEKLI. 

Bruno Ferrero
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
21. 9. 2020

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 20) Nájemníkům bytového domu na ulici Školní č.p. 480 a 

služebního bytu u ZŠ byl doručen návrh zvýšení nájemného 
o 20% ročního nájemného od 1. 1. 2021. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Jan Kalouda, Otnice – souhlasné závazné stanovisko k 

umístění, provedení a užívání 4 spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší k záměru: Otnice RD se dvěma 
bytovými jednotkami, na pozemku parc. č. 754/3, 755/3 v 
k.ú. Otnice. Jedná se o 2 plynové kondenzační kotle BAXI a 
2 krbové vložky.

b) DITON, s.r.o. Střítež – Územní souhlas č. 163/2020 pro 
stavební záměr: „Firemní plnící stanice CNG“ na pozemku 
parc.č. 1460/15 v k.ú. Otnice.

c) Marek a Milada Vikturnovi, Otnice – výzva k součinnosti 
při kontrolní prohlídce stavby: Stavební úpravy garáže u RD, 
Otnice, na pozemku parc.č. 402/1 v k.ú. Otnice. Kontrolní 
prohlídka se uskuteční dne 25. 9. 2020 v 8 hod. na místě 
stavby.

d) Gabriela a Radislav Smejkalovi, Újezd u Brna – rozhodnutí, 
kterým se schvaluje ve společném územním a stavebním 
řízení stavební záměr stavby vodního díla: „Prodloužení 
řadu vodovodu SO 03 a Prodloužení řadu splaškové 
kanalizace SO 04“ na pozemcích parc. č. 1009/2, 1009/3, 
1010/1, 1010/2 v k.ú. Otnice.

e) STAVBY SR group s.r.o. Zlín – Opatření obecné povahy 
formou veřejné vyhlášky, kterým se stanovuje přechodná 
úprava provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby: 
Rekonstrukce mostu č. 418-008 na silnici č. II/418 a III/4186 
mezi obcí Otnice a Bošovice. Termín přechodné úpravy 
bude stanoven rozhodnutím silničního správního úřadu ve 
věci povolení částečné uzavírky silnice č. II/418.

6. Krajský úřad JmK:
a) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí vydává v souladu s novelou zákona o pohřebnictví 
souhlas ke změně č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce 
Otnice, kterým je upraven provoz veřejného pohřebiště v 
obci Otnice na pozemku parc. č. 365 včetně márnice (parc.č. 
363) v k.ú. Otnice. Provedené změny jsou v souladu s § 19 
zákona o pohřebnictví, kterým se stanovují požadavky na 
vypracování dokumentu.

b) Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce 
Otnice za rok 2020 bude zahájeno dílčím přezkoumáním ve 
dnech 14. 10. - 15. 10. 2020 v sídle úřadu. 

7. Městský úřad Újezd u Brna – Změna č. 1 Územního plánu 
Újezd u Brna:

 Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu Újezd u Brna v souladu s § 50 ost. 2 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámení zahájení 
projednání, které se bude konat v úterý 29. 9. 2020 od 13 
hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Újezd u Brna.

8. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
 Zastupitelé projednali přijetí neúčelového finančního daru 

ve výši 11 200,- Kč od Honebního společenstva Otnice, 
Dědina 479, Otnice. Dar je určen pro Mateřskou školku 
Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelového finančního 

daru pro Základní školu a Mateřskou školu Otnice, p.o. ve 
výši 11 200 Kč od Honebního společenstva Otnice.

9. Faktury ke schválení:
a) Ing. Jan Kozlík, Brno– Fa. č. 282020 ve výši 59 300 Kč 

– práce za projektovou dokumentaci, výběr dodavatele, 
zajištění stavebního povolení pro stavební záměr: „Zřízení 
osobního výtahu v budově obecního úřadu Otnice“.

b) Jaroslav Sekanina, Újezd u Brna– Fa. č. 92020 ve výši 182 
000 Kč – prodej plechové skladovací haly na pozemku 
272/130 v k.ú. Otnice.

c) Prostavby, a.s. Otnice– Fa.č. 202020129 ve výši 131 625 Kč 
– stavební práce při opravě asfaltového hřiště na pozemku 
parc.č. 411 v k.ú. Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 

9, zápisu.               
10. Rozpočtové opatření č. 4/2020:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové 

opatření č. 04/2020. 
 Příjmy:             +     0 Kč        
 Výdaje:           +   100 000 Kč
 Financování:     -   100 000 Kč
 11. Obecně závazná vyhláška č. 01/2020: 
 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky 

obce Otnice č. 01/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 01/2002 ze dne 26. 9. 2002, kterou byl vydán 
pohřební řád místního hřbitova. Účinnost Obecně závazné 
vyhlášky č. 01/2020 je 15 dnem od jejího vydání.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 

01/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 01/20
02.                                   

12. Provozní řád veřejného pohřebiště Otnice:
 V souladu s novelou zákona o pohřebnictví zastupitelstvo 

obce projednalo návrh Provozního řádu veřejného 
pohřebiště Otnice. Krajský úřad JMK, odbor Životního 
prostředí, dle § 18, odst. 3 zákona č.256/2001 Sb. vyslovil 
souhlas, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v 
souladu s požadavky stanovenými zákonem. Nově je tlecí 
doba veřejného pohřebiště Otnice stanovena na 15 let

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád veřejného 

pohřebiště v obci Otnice.
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Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 

13. Family Point – Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě:
 Obec obdržela návrh Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 

se společností Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, 
na zřízení a provoz základního místa Family Point. Dle 
návrhu dodatku by se obec zavázala financovat služby, které 
však nevyužívá. Základní místo Family point v prostorách 
obecního úřadu není dostatečně využíváno.

Usnesení: 

 Zastupitelstvo neschvaluje Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě 
se společností Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno na 
zřízení a provoz základního místa Family Point v budově 
obecního úřadu.                        

14. Oprava ordinace praktického lékaře:
 Zastupitelé projednali záměr opravy ordinace praktického 

lékaře MUDr. Tomáše Karbuly a cenové nabídky oslovených 
místních řemeslníků. V ordinaci je  značně poškozená 
podlahová krytina a je nutná i výmalba (zatečení po 
bouřce). Výměnu podlah zajistí pan Miroslav Kalouda 
podlahářství – cenová nabídka – cca 30 295 Kč bez DPH. 
Výmalbu zajistí pan Antonín Partyka – cenová nabídka 
19 900 Kč.

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou prostor ordinace 
praktického lékaře TK-Praktik s.r.o. Otnice a s cenovou 
nabídkou místních řemeslníků na výměnu podlahové 
krytiny ve výši 30 295,- Kč a výmalbu ve výši 19 900,- Kč.                

15. Nákup traktoru pro obecní účely:                                                                                          
 Zastupitelstvo se zabývalo cenovými nabídkami na nákup  

traktoru pro obecní potřeby, které předložil místostarosta 
obce Pavel Muric. Byly porovnány 2 nabídky na dodávku 
traktoru: 

- Agrozet České Budějovice, středisko Telnice – stroj Zetor 
Proxima CL 100 T2 – nabídková cena základní sestavy ve 
výši 1 028 191,- Kč bez DPH.

- Strom Praha, středisko Velké Bílovice – stroj John Deer řada 
5M – nabídková cena základní sestavy ve výši 1 378 000,- 
bez DPH.

 Zastupitelé doporučili místostarostovi projednat další 
možnosti vybavení stroje Zetor Proxima pro potřeby obce.

Usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje nákup traktoru Zetor Proxima 
CL 100 T2 od firmy Agrozet Telnice za nabídkovou cenu 
základní sestavy ve výši 1 028 191 Kč bez DPH a zmocňuje 
místostarostu obce projednáním dalších možností vybavení 
stroje.

16. Žádost o vyjádření obce s umístěním a realizací stavby – Jan 
Kalouda:

 Obec obdržela žádost Ing. arch. Heleny Jakubcové, Újezd 
u Brna, která zastupuje pana Jana Kaloudu, U parku 410, 
Otnice o vydání souhlasu k projektové dokumentaci 
umístění stavby nazvané: „Otnice RD se dvěma bytovými 
jednotkami na pozemku parc.č. 754/3 a 755/3, k.ú. Otnice“, 
včetně sjezdu z místní komunikace. Stanovisko obce 
bude součástí podkladů pro vydání územního souhlasu a 
souhlasu s ohlášenou stavbou.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce nemá výhrady k předložené projektové 

dokumentaci od Ing. arch. Heleny Jakubcové, Újezd u 
Brna, v zastoupení pana Jana Kaloudy, U parku 410 Otnice, 
ke stavbě „Otnice RD se dvěma bytovými jednotkami na 
pozemku parc.č. 754/3 a 755/3, k.ú. Otnice“a souhlasí 
s umístěním sjezdu do obecního pozemku parc.č. 787/1 

v k.ú. Otnice.
17. Využití části pozemku parc. č. 5840 v k.ú. Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o možnosti využití 

části pozemku parc. č. 5840 v k.ú. Otnice k výsadbě stromů 
a zřízení klidové zóny pro místní občany. Případnou 
realizaci výsadby stromů a zřízení klidové zóny by 
financovala firma Prostavby, a.s. na své náklady.

18. Umístění tělocvičny:
 Zastupitelé diskutovali o dalších možnostech umístění 

nové tělocvičny. Po jednání s Ing. arch. Waltrem se nabízí 
možnost umístění tělocvičny na pozemekparc.č. 6597 v k.ú. 
Otnice, který je ve vlastnictví obce a částečně na pozemek 
parc.č. 6600 v k.ú. Otnice, který je vlastnictví soukromých 
osob. Obec bude dál jednat s majitelipozemku.

19. Žádost o zvětšení nájezdu před domem č.p. 407:                                                                                                                                    
 Zastupitelé projednali žádost pana Zdeňka Lattenberga,  

Otnice o souhlas s opravou a zvětšením příjezdové plochy 
k rodinnému domu č.p. 407, na parc.č. 287/1 v k.ú. Otnice, 
dle předloženého návrhu. Rozšíření plochy bude vydlážděno 
zámkovou dlažbou a bude rozebíratelné. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na rozšíření 

příjezdové plochy před rodinným domem č.p. 407 na 
pozemku parc.č. 287/1 v k.ú. Otnice.       

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  poděkování patří místním členům ZO ČZS Otnice, za 

pořádání pátečních jarmarkůnejen ovoce a zeleniny, moštování 
ovoce a za přípravu hlavní expozice oblastní výstavy ovoce, 
konané dne 19. - 20. 9. na zámku ve Slavkově u Brna.

-  poděkování patří členům MO ČSCH Otnice, za uspořádání 
výstavy k 90. výročí založení místní organizace Českého 
svazu chovatelů, která se konala ve dnech 19. - 20. 9. 2020 
na farní zahradě. Tato výstava měla velice kladný ohlas 
veřejnosti.

19. 10. 2020
4. Kontrola minulého zápisu:
 Bod 13) Na základě neschválení Dodatku č. 1 k Licenční 

smlouvě na službu Family Point uzavřela společnost 
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno a obec Otnice 
dohodu o ukončení služby Family Point v obci Otnice k 31. 
12. 2020.

 Bod 15) Nákup nového traktoru pro obecní účely – bude 
řešeno samostatným bodem.

 Bod 17) Z důvodu začlenění celého pozemku parc. č. 5840 
v k.ú. Otnice do projektu: „Založení vybraných krajinných 
prvků, Otnice“, nebude možné jeho část využít na výsadbu 
stromů a zřízení klidové zóny. Obec bude hledat jiný 
pozemek pro výsadbu.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) DITON, s.r.o. Střítež – rozhodnutí, kterým se dle vodního 

zákona vydává povolení k nakládání s podzemními vodami 
k jejich odběru, z vodního díla studny ST1 na pozemku 
parc. č. 1460/17 v k.ú. Otnice.

b) DITON, s.r.o. Střítež – oznámení o zahájení vodoprávního 
řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve 
věci schválení Havarijního plánu výrobního závodu Otnice.

c) GEFAB CS, spol. s r.o., Brno – Opatření obecné povahy 
formou veřejné vyhlášky, kterým se stanovuje přechodná 
úprava provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby: 
„Uzavírka místní komunikace Otnice, JMK“ na pozemcích 
parc.č. 163, 166/1, 171 v k.ú. Otnice. Důvodem stanovení 
přechodné úpravy provozu je oprava kanalizace.
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d) Josef Nedoma, Otnice– sdělení stavebního úřadu, kterým 
souhlasí s navrženým postupem provedení nutných 
stavebních prací k zabezpečení statiky RD č.p. 127 v k.ú. 
Otnice. Vlastník stavby je dále povinen požádat o stavební 
povolení, popř. ohlášení stavby dle předložené projektové 
dokumentace.

e) STAVBY SR group s.r.o. Zlín – rozhodnutí, kterým se 
povoluje částečná uzavírka pozemní komunikace č. II/418 
a úplná uzavírka účelové komunikace v rámci stavby: 
Rekonstrukce mostu č. 418-008 na silnici č. II/418 v 
termínu od 28. 9. 2020 do 15. 12. 2020.

f) Mohammed Khalid Sail, Otnice – výzva k součinnosti při 
kontrolní prohlídce stavební činnosti u stavby rodinného 
domu č.p. 18 na pozemku parc.č. 485 v k.ú. Otnice, dne 29. 
10. 2020 v 8.00 hod. na místě stavby.

g) MND a.s., Hodonín – závazné stanovisko odboru životního 
prostředí, kterým se vydává souhlas s umístěním stavby 
„Zapojení sondy Otnice 101 – linie“ za dodržení uvedených 
podmínek.

6. Krajský úřad JmK:
a) Ve dnech 14. - 15. 10. 2020 bylo provedeno dílčí 

přezkoumání hospodaření obce v místě budovy obecního 
úřadu Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice. Přezkoumané 
období: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020. Při dílčím přezkoumání 
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou 
opatření obecné povahy. Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje JMK byly vydány na 33. zasedání 
Zastupitelstva JMK dne 17. 9. 2020.

7. Faktury ke schválení:
a) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 20203624 ve výši 77 933,45 Kč 

– sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za září roku 
2020. 

b) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 20203982 ve výši 54 407,32 Kč 
– sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu ze Sběrného 
dvoru za září roku 2020.

c) Elektromontáže Pavel Pecák, Telnice– Fa.č. 2919 ve výši 199 
966 Kč – montáž veřejného osvětlení včetně materiálu a 
mechanizace na ulici Školní dle cenové nabídky.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 

7, zápisu.    
8. Výsledky hospodaření obce za III.Q roku 2020:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce za 

III.Q. roku 2020:
 Příjmy: 23 479 191,37 Kč (tj. 76,10 %)
 Výdaje: 14 648 761,43 Kč (tj. 53,21 %)
Stav na bankovních účtech k 30. 9. 2020: 42 542 091,98 Kč
 9. Komunální a tříděný odpad v obci – zvýšení poplatku v 

roce 2021:
 Na základě sdělení společnosti Respono, a.s. Vyškov, dojde 

od 1. 1. 2021 k navýšení cen služeb o 3 %. Zastupitelé 
diskutovali o záměru navýšení poplatku za komunální 
odpad od 1. 1. 2021. Tento bod bude projednán na příštím 
zasedání zastupitelstva.

10. Plán akcí na rok 2020 – stav ke dni 19. 10. 2020:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled ukončených i 

nedokončených investičních akcí, které byly začleněny do 
plánu na rok 2020.

11. Návrh plánu akcí na rok 2021: 
 Zastupitelé diskutovali nad návrhem plánu akcí na rok 2021. 
12. Výměna světel VO – ul. Pančava, ul Dědina:
 Zastupitelstvo projednalo záměr instalace 3 ks nových 

světel veřejného osvětlení v ulici Pančava – Za dvorky. 
Světla budou umístěna na sloupy elektrického vedení. 

Předpokládané náklady cca 30 000 Kč. Zastupitelstvo též 
projednalo záměr instalovat nový sloup veřejného osvětlení 
s dvojitým výložníkem k osvětlení křižovatky místní 
komunikace a části ul. Dědina (u RD č.p. 259).Při montáži 
bude část kabelového vedení uložena do chráničky.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci 3 ks nových světel 

veřejného osvětlení v ulici Pančava – Za dvorky a 1 ks 
nového sloupu veřejného osvětlení s dvojitým výložníkem 
a uložením kabelů do země na křižovatce ulice Dědina a 
místní komunikace (u RD č.p.259). 

13. Nákup nového traktoru a mulčovače pro obecní účely:
 Na základě dalšího jednání místostarosty obce Pavla Murice 

s firmou Agrozet České Budějovice, středisko Telnice, 
zastupitelé projednali novou cenovou nabídku na nákup 
traktoru s navýšením oproti původní o přední i zadní 
vývodový hřídel, přední tříbodový závěs a větší výkon 
motoru. Cenová nabídka na nákup traktoru Zetor Proxima 
CL 110 T2je ve výši 1 140 000 Kč bez DPH, 1 379 400 Kč 
s DPH. 

 Dále byl dojednán nákup mulčovače pro obecní účely za 
cenu 171 753 Kč s DPH.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na nákup 

traktoru Zetor Proxima CL 110 T2 ve výši 1 379 400,- Kč 
s DPH a cenovou nabídku na nákup mulčovače pro obecní 
účely za cenu 171 753,- Kč s DPH, od firmy Agrozet 
České Budějovice, středisko Telnice. Zastupitelstvo 
pověřuje místostarostu obce pana Pavla Murice podpisem 
objednávky. 

14. Pracovněprávní smlouva se zastupitelem:
 Zastupitelé projednali pracovněprávní smlouvu „Dohodu o 

provedení práce“ mezi obcí Otnice a zastupitelkou obce paní 
Danou Sekaninovou, Milešovská 130, Otnice. Předmětem 
smlouvy je práce na přípravě Otnického zpravodaje. Práce v 
délce 5 hodin/měsíc bude odměněna částkou ve výši 6 000 
Kč/rok, resp. 3000 Kč/ pololetí. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2021

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pracovněprávní smlouvu 

„Dohodu o provedení práce“ mezi obcí Otnice a paní 
Danou Sekaninovou, k zajištění a přípravě vydání 
Otnického zpravodaje. Práce v délce 5 hodin/měsíc bude 
odměněna částkou ve výši 6 000 Kč/rok, resp. 3000 Kč/
pololetí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 1.2021.

15. Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK a do Senátu v obci 
Otnice:                                                                                          

 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o výsledku voleb 
do Zastupitelstva JMK a do Senátu Parlamentu ČR v obci 
Otnice, které se konaly ve dnech 2. – 3. 10. 2020, potažmo 
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 9. – 10. 10. 
2020.
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16. Žádost o vyjádření k plánované stavbě – lokalita 28 RD:
 Zastupitelé projednali žádost o vyjádření k projektové 

dokumentaci od firmy Energy Project, s.r.o. Prostějov, která 
pro společnost E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice 
zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
provedení stavby s názvem „Otnice, lokalita 28 RD 
rcharchitects s.r.o.“ – Přeložka VN 22 kV, IO 02- Přípojka 
VN, kiosková trafostanice a kabelové rozvody NN. 
Vyjádření bude sloužit pro účely územního rozhodnutí. 
Stavbou budou dotčeny obecní pozemky parc.č. 1468/3, 
1561, 202, 6811, 171 v k.ú. Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce nemá výhrady k předložené projektové 

dokumentaci od firmy Energy Project s.r.o. Prostějov, ke 
stavbě „Otnice, lokalita 28 RD rcharchitects s.r.o“ – Přeložka 
VN 22 kV, IO 02- Přípojka VN, kiosková trafostanice a 
kabelové rozvody NN.            

17.  Pronájem nebytových prostor – Katolický dům:
 Obec má záměr pronajmout místnost na Katolickém domě. 

Předmětem pronájmu je nebytový prostor o výměře 24,84 
m2. Prostory k pronájmu se nachází v 1. nadzemním podlaží 
Katolického domu v ul. Dědina č.p. 46, parc.č. 22 v k.ú. 
Otnice. Z důvodu investičních záměrů obce bude nájemní 
smlouva s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 
vždy na dobu jednoho roku.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout nebytové 

prostory o výměře 24,84 m2, které se nachází v 1. 
nadzemním podlaží Katolického domu, Dědina č.p. 46 
par.č. 22 v k.ú. Otnice.                          

18.  Žádost o souhlas k vybudování nájezdu k RD – Andrea a 
Pavel Kašpaříkovi:

 Zastupitelé projednali žádost manželů Kašpaříkových, 
Pančava 202, Otnice o souhlas obce s vybudováním nájezdu 
k rodinnému domu, na pozemku parc.č. 479 v k.ú. Otnice, 
dle předloženého návrhu. Nájezd bude vydlážděn zámkovou 
dlažbou a bude rozebíratelný. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na vybudování 

nájezdu k rodinnému domu manželů Kašpaříkových, 
Pančava č.p. 202 Otnice, na pozemku parc.č. 479 v k.ú. 
Otnice.                        

19.  Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Otnice – informace:                                                                                                                                    
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o přípravě realizace 

záměru: „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Otnice“. 
Po přiznání dotace bylo dne 14. 10. vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací záměru, kterépro obec 
organizuje společnost Steska, Kavřík advokátní kancelář, 
s.r.o. Brno. Lhůta pro podávání nabídek je do 26. 10. 2020. 
Plánovaná realizace záměru je od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

20.  Umístění tělocvičny – informace:   
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o uskutečněném 

jednání zástupců obce a vlastníků pozemku parc.č. 6600 
v k.ú. Otnice, které se týkalo záměru umístění tělocvičny na 
část jejich pozemku, s nabídkou odkupu části pozemku o 
výměře 7 320 m². Vlastníci pozemku sdělí své rozhodnutí 
obci do konce roku 2020.

21.  Žádost o doplnění VO ke sběrnému dvoru – Menoušek 
Josef:                                                                                                                                    

 Zastupitelé projednali žádost pana Josefa Menouška, 
U Parku 154, Otnice o zvážení záměru doplnění počtu 
veřejného osvětlení u místní komunikace, vedoucí ke 
sběrnému dvoru. Stávající sloupy jsou od sebe ve velké 
vzdálenosti. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci 2 ks nových sloupů 
a světel veřejného osvětlení v ulici U Parku, u místní 
komunikace vedoucí ke sběrnému dvoru.    

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Na uložení otnických krojů v budově radnice byla 

objednána výroba a montáž vestavěných skříní za 
nabídkovou cenu 56 850 Kč od firmy Truhlářství Lubomír 
Brtník, Otnice.

- Na den 14. 10. 2020 bylo plánováno společné jednání 
zástupců obce a vlastníků sousedních pozemků, které 
sousedí s obecním pozemkem parc. č. 615/1, na kterém 
má obec záměr vybudovat společenské centrum za 
Dělnickým domem. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
a epidemiologické situace se vlastníci pozemků omluvili 
z účasti na jednání. Společné jednání bylo odloženo na 
pozdější dobu.

- Byla dokončena výmalba a položení nové podlahové krytiny 
v ordinaci praktického lékaře TK Praktik s.r.o. Otnice. 
Celkové náklady 56 000 Kč.

9. 11. 2020
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 9) zvýšení poplatku za komunální odpad – bude řešeno 

samostatným bodem. 
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)  Zdeněk Hudeček, Otnice, Ilona Hudeček Jakubová, Brno 

– souhlas s ohlášením změny ohlášené stavby před jejím 
dokončením. Jedná se o novostavbu rodinného domu 
včetně přívodu HDV, přípojky vody, splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace s akumulační nádrží a čerpací jednotkou, 
tepelného čerpadla voda-vzduch, vše na pozemku parc.č. 
471, 472, 479 v k.ú. Otnice. 

b) Roman Kolařík, Otnice – souhlas se změnou užívání stavby 
– masérna na pozemku parc.č. 381/3 v k.ú. Otnice. Původní 
účel – zahradní domek. Nový účel – podnikatelská činnost – 
masážní salon, WC, sprcha. 

c)  DITON s.r.o. Střítež – souhlas s odstraněním stavby: „Sklad 
a zázemí pro výrobu betonové směsi a zemědělská stavba 
–č.p.363“ na pozemku parc.č. 269 a 270 v k.ú. Otnice. 

d)  DITON s.r.o. Střítež – souhlas s odstraněním stavby: „Hala 
výrobny betonové směsi a stavba pro výrobu a skladování na 
pozemku parc.č. 257/2 v k.ú. Otnice. 

e)  Gabriela a Radislav Smejkalovi, Újezd u Brna – oznámení 
o zahájení společného územního a stavebního řízení pro 
stavbu: Novostavba RD (pravá polovina dvojdomku) včetně 
napojení inženýrských sítí, akumulační nádrže na dešťovou 
vodu, oplocení a sjezdu na pozemcích parc.č. 1010/1, 5745 v 
k.ú. Otnice. 

f)  Gabriela a Radislav Smejkalovi, Újezd u Brna – oznámení 
o zahájení společného územního a stavebního řízení pro 
stavbu: Novostavba RD (levá polovina dvojdomku) včetně 
napojení inženýrských sítí, akumulační nádrže na dešťovou 
vodu, oplocení a sjezdu na pozemcích parc.č. 1010/2 v k.ú. 
Otnice. 

6. Pronájem nebytových prostor – Katolický dům: 
Zastupitelé projednali obdržené 3 žádosti o pronájem 

nebytových prostor o výměře 24,84 m2, které se nachází v 
budově Katolického domu, Dědina č.p. 46, parc.č. 22 v k.ú. 
Otnice. Žádosti byly projednávány dle data a času jejich 
doručení: 

1) žádost paní Alexandry Kyprové, Školní 350, Otnice, o 
pronájem prostor za účelem podnikání – výdejní místo a 
prodej oblečení. 

2) žádost paní Ludmily Kulhánkové, Dědina 31, Otnice, o 
pronájem prostor za účelem podnikání – skladové prostory. 

3) Žádost pana Mgr. Jana Nováka, Školní 480, Otnice ze dne 4. 
11. 2020, o pronájem prostor nebytových prostor za účelem 
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zřízení kanceláře firmy: Tábor Křižanov z.s. a Kaktusy a 
masožravé rostliny. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových 
prostor o výměře 24,84 m2 v budově Katolického domu, 
Dědina 46, parc.č. 22 v k.ú. Otnice, pro Alexandru 
Kyprovou, Školní 350, Otnice za účelem podnikání – 
výdejní místo a prodej oblečení. Nájemné je stanoveno ve 
výši 15 776,- Kč/rok + služby. Pověřuje starostu podpisem 
nájemní smlouvy. 

7.  Faktury ke schválení: 
a)  Respono a.s. Vyškov – Fa.č. 20204148 ve výši 78 424,- Kč 

– sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za říjen 
roku 2020. 

b)  Odehnal projekt s.r.o. Blansko – Fa.č. 20/2020 ve výši 51 
336,- Kč – za projektovou činnost, inženýrskou činnost 
a soupis prací ke stavbě „Otnice – komunikace Pod 
Vodárnou – Milešovská“. 

c)  JUDr. Petr Navrátil, Brno – Fa.č. 2020044 ve výši 96 800,- 
Kč – administrace výběru dodavatele nadlimitní veřejné 
zakázky „Založení krajinných prvků v k.ú. Otnice“. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu 
č. 7, zápisu. 

8.  Rozpočtové opatření č.5/2020: 
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové 

opatření č. 05/2020. 
 Příjmy:  + 449 600 Kč 
 Výdaje:  + 339 900 Kč 
 Financování:  + 109 700 Kč 
9.  Návrh rozpočtu obce na rok 2021: 
 Zastupitelé diskutovali o návrhu rozpočtu na rok 2021. 
10.  Návrh plánu akcí na rok 2021: 
 Zastupitelé vzali na vědomí návrhy vzešlé z diskuze nad 

předloženým Plánem akcí na rok 2021. 
11.  Komunální a tříděný odpad v obci – zvýšení poplatku v 

roce 2021: 
 Z důvodu každoročně vzrůstajících celkových výdajů 

obce na svoz, sběr a likvidaci komunálního odpadu, 
zastupitelé schválili záměr navýšení poplatku za 
komunální odpad od občanů o 100,- Kč, tj. celkem na 
výši 600,- Kč /osobu/rok. Zastupitelé též diskutovali o 
záměru zvýšení četnosti svozu kontejnerů na papír, k 
udržení pořádku a čistoty ve sběrných místech v obci. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení poplatku za svoz, 
sběr a likvidaci komunálního odpadu od 1. 1. 2021. Výše 
poplatku ve výši 600,- Kč/osobu/rok, bude stanovena 
vydáním OZV č.2/2020. 

12. Žádost SDH Otnice na zabezpečení hasičské zbrojnice a 
vybavení JSDH: 

 Zastupitelé projednali žádost SDH Otnice o zvážení 
možnosti nákupu elektronického zabezpečovacího 
systému k zajištění ochrany majetku v požární zbrojnici 
ve výši 60 000,- Kč a vybavení zásahové jednotky 
zakoupením 2 ks kalových čerpadel ve výši 12 000 Kč. 
Obec uhradí materiál, členové SDH zajistí montáž 
zabezpečovacího systému. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pro SDH Otnice nákup a 
instalaci elektronického zabezpečovacího systému na 
požární zbrojnici ve výši 60 000 Kč a vybavení zásahové 
jednotky 2 ks kalových čerpadel ve výši 12 000 Kč. 

13. Prezentace obce Otnice v aplikaci „Na kole i pěšky“: 
 Zastupitelé projednali nabídku firmy BEKR Tvrdonice o 

možnost umístění prezentace obce v turistické aplikaci „Na 
kole i pěšky“. Cena licence na prvních 12 měsíců je ve výši  
5 000,- Kč bez DPH, při prodloužení licence na další roky 
7 500,- Kč bez DPH. Obec se pro turisty již prezentuje 
prostřednictvím webových stránek obce, DSO Ždánický 
les a Politaví a facebookovým profilem obce. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo neschvaluje umístění prezentace obce v 
aplikaci „Na kole i pěšky“. 

14. Žádost o vyjádření k plánované demolici a rekultivaci 
V280 – ČEPS, a.s.: 

 Zastupitelé projednali žádost společnosti Trans energy 
s.r.o. Praha, která zastupuje společnost ČEPS a.s. Praha, 
o vyjádření k dokumentaci bouracích prací plánované 
demolice a rekultivace nadzemního vedení vysokého 
napětí V280 – Sokolnice – Senica. Demolice je plánována 
na roky 2022-2023. Dotčeným pozemkem v katastrálním 
území Otnice je pozemek parc.č. 6463. Obec nemá v 
pásmu vedení určeného k demolici umístěny žádné 
inženýrské sítě a v místě demolice nemá v plánu žádný 
investiční záměr. 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou dokumentací 
společnosti Trans energy s.r.o. Praha k záměru plánované 
demolice a rekultivace nadzemního vedení vysokého 
napětí V280 – Sokolnice – Senica. 

15. Žádost o odkoupení pozemku – Marie Valnohová: 
 Zastupitelé diskutovali nad žádostí paní Marie Valnohové, 

Otnice o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 
5789 o výměře 1012 m². Pozemek se nachází poblíž ulice 
Milešovská (Koberská). Záměr prodeje pozemku bude 
projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

16. Oprava kabelu VO v ulici Dědina: 
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o nastalé situaci 

při rekonstrukci kanalizace v uličce u Lorenzového až po 
RD Mazalových, kdy bylo zjištěno, že pod hlavní silnicí 
prochází v kanalizační rouře kabel obecního veřejného 
osvětlení. Byl proveden protlak pod silnicí, do kterého 
byl přeložen nový kabel VO. Pan Pecák nainstaloval 
pojistkovou skříň VO do předzahrádky před dům pana 
Pavla Borovičky, aby mohl oddělit sekci do ulice Nová a 
Na Konci v případě poruchy. Náklady prozatím nejsou 
vyčísleny. 

17. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
-  Starosta informoval zastupitele, že z epidemiologických 

důvodů byl zrušen vánoční koncert dne 6. 12. 2020 
na Dělnickém domě. Termín koncertu dechové hudby 
Blatnička byl přesunut na příští rok na den 12. 12. 2021, 
za stejných podmínek. Zpívání u vánočního stromu se též 
neuskuteční. 

-  Cyklostezka – problém s pozemky Diton s.r.o. 
-  Poděkování patří redakci Otnického zpravodaje za vydání 

podzimního čísla. 
-  Požadavek od občanů – zpevnění cesty Za Drahy – 

Pančava (přes kopec). 
-  Dne 4. 11. 2020 byla podepsaná Smlouva o dílo s firmou 

KAVYL s.r.o. Mohelno, jako doda
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STAROSTOVY STAROSTI

Vážení a milí spoluobčané,
opět se přiblížilo roční obdo-

bí, pro mnohé z  nás, nejkrásnější. 
A jak bývá zvykem, před Vánoce-
mi se v  mnoha obcích i městech 
rozsvěcují vánoční stromy a na ná-
městích se pořádají vánoční trhy. 
Ale letošní rok je zvláštní a všech-
no je zcela jiné. I my jsme z důvo-
du vládních opatření byli nuceni 
zrušit vánoční koncert i zpívání u 
stromu. A i ten vánoční strom, kte-
rý od první neděle adventní září na 
budově radnice je letos zcela jiný, 
než na jaký jsme zvyklí. Ne na-
darmo se o Vánocích říká, že jsou 
to svátky klidu a míru. Klid je asi 
to, co potřebujeme nejvíc. Zvláště 
v  dnešní době, kdy jsme si dale-
ko víc začali vážit svého života a 
zdraví. A to je, dle mého názoru, 
to nejdůležitější. Radujme se z ma-
ličkostí a z každého vzájemného 
a upřímného úsměvu. Přeji vám 
všem, aby nastávající Vánoce byly 
pro vás časem klidným, pohodo-
vým, plným setkávání se svými ro-
dinami. A až budete u štědrovečer-
ního stolu vzpomínat na své blízké, 
kteří nesedí s  vámi, anebo na ty, 
kteří již nejsou mezi živými, poví-
dejte si alespoň o nich. O tom, co 
pro vás znamenali, co kdy udělali, 
jací byli lidé. I o tom jsou, vážení 
spoluobčané, Vánoce.    

Z  plánu akcí, které byly na-
plánovány na letošní rok, se nám 
podařilo většinu úspěšně zreali-
zovat. Během celého roku jsem se 
vás snažil o všem, prostřednictvím 
Otnického zpravodaje, informo-
vat. Co se týká realizace v posled-
ních měsících tohoto roku, tak na 
začátku listopadu byla podepsána 

smlouva s  firmou KAVYL s. r. o. 
Mohelno, která byla vybrána ve 
výběrovém řízení na dodavatele 
opravdu velké akce v rámci projek-
tu „Založení vybraných krajinných 
prvků v k. ú. Otnice“. Bude prove-
dena výsadba v Poltni a vznik lo-
kálních biokoridorů Na Předních, 
kolem vodárny až k milešovskému 
větrolamu a další nad Sadkovem 
směrem na Bošovice až na konec 
otnického katastru. Bude vysazeno 
14 503 dřevin, z toho 10 716 stro-
mů a 3  787 keřů na ploše celkem 
122 116 m². Už nyní, když půjdete 
na procházku do okolí obce, uvidí-
te vystavěné oplocenky, ve kterých 
budou zasazeny stromy a keře. Je 

nádherné pozorovat, jak se kraji-
na v okolí obce mění. Celá akce ve 
výši 20 169 132 korun je financo-
vána z Evropské unie a operačního 
programu Ministerstva životního 
prostředí. 

Výstavba výtahu v budově rad-
nice se také blíží do finále. Výstav-
bu a montáž výtahu zajišťuje firma 
KONE, a. s., která byla vybrána ve 
výběrovém řízení. Celková investi-
ce dodávky a montáže výtahu je ve 
výši cca 1 082 590 korun. Věřím, že 
až budete číst tyto řádky, bude již 
výtah na radnici uveden do provo-
zu. A já vás v novém roce opět rád 
uvidím, když přijdete na obecní 
úřad sdělit, co vás těší nebo trápí. 
Anebo se  jen tak zastavíte na pose-

zení u kávy nebo čaje. Jsme Fairtra-
dová obec, a tak vám rád nabídnu 
výbornou fairtradovou kávu nebo 
fairtradový čaj. 

Na žádost občanů obce a z dů-
vodu zvýšení bezpečnosti jsme 
nainstalovali tři pouliční lampy 
v ulici Pančava – Za Dvorky. V této 
lokalitě se postupně začínají stavět 
nové rodinné domy a občanům 
z  ulice Pančava je též umožněn 
zadní vstup do jejich domů.  Dvě 
nová svítidla byla na žádost ob-
čanů instalována v  ulici U Parku, 
kde jsou stávající lampy ve velké 
vzdálenosti od sebe, a tak část ulice  
U Parku byla zcela ve tmě. Myslím, 
že i tady došlo ke zvýšení bezpeč-

nosti chodců. A v neposlední řadě 
byl instalován sloup veřejného 
osvětlení v ulici Dědina (u Loren-
zového). Při opravě kanalizace, 
kterou pro Vodovody a kanaliza-
ce a. s. Vyškov, realizovala firma 
IMOS Brno, byl demontován starý 
a zrezivělý sloup a místo něho byl 
instalován sloup nový, s  dvojitým 
výložníkem. Nyní je prostor do-
statečně osvětlen. Při rekonstrukci 
kanalizace však bylo zjištěno, že 
pod hlavní silnicí prochází v ka-
nalizační rouře kabel obecního ve-
řejného osvětlení.  Musel se nutně 
udělat protlak pod silnicí a kabel 
přeložit. Byla nainstalována nová 
pojistková skříň veřejného osvět-
lení do předzahrádky před dům 
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Pavla Borovičky, aby tak mohla být 
v případě poruchy oddělena sekce 
do ulice Nová a Na Konci v případě 
poruchy. Celkové náklady na vý-
měnu byly ve výši 160 tisíc korun. 
Z důvodu žádosti občanů a zvýše-
ní bezpečnosti řidičů při vjíždění 
z místní komunikace na hlavní sil-
nic nechala obec nainstalovat nová 
dopravní zrcadla. Jedno je umís-
těno v  křižovatce v  ulici Dědina  
u výjezdu od Řičicového, kde není 
dostatečný rozhled od zatáčky,  
a druhé bylo instalováno pří výjez-
du z ulice Za Dvorky na ulici Pan-
čava (u staré Hložkovy hospody). 

Na žádost České pošty byly před 
vstupem do Katolického domu 
opraveny dva spodní schody, které 
byly původně uloženy jen do štěr-

kopísku, a tak časem a povětrnost-
ními podmínkami došlo k  jejich 
utržení. Bylo nutno vykopat a za-
betonovat základ pro položení no-
vých schodů. Schody dodala firma 
DITON, s. r. o. a opravu a uložení 
provedl Jaroslav Sekanina z Újezdu 
u Brna společně se zaměstnanci 
obce. 

Poslední informací, kterou 
bych vám chtěl sdělit je, že zdár-
ně pokračuje čištění rybníka Pod 
Sadkovem. Tuto akci zajišťuje 
Povodí Moravy, s. p., které má 
rybník ve správě a ve vlastnictví. 
Na vyčištění rybníka se Povodí 
Moravy podařilo získat finanč-
ní prostředky přes dotační titul 
Ministerstva zemědělství. Tato 
akce bude již brzy ukončena a 

já doufám, že nám všem přine-
se radost z  pohledu na vyčištěný 
rybník, ale hlavně zajištění dosta-
tečného množství vody pro zvěř  
a ptactvo a ochranu obce před 
erozí a záplavami. 

Vážení spoluobčané, k příle-
žitosti těchto překrásných svátků 
vám jménem svým, ale také jmé-
nem všech zaměstnanců obecního 
úřadu a zastupitelstva obce přeji 
pohodu, chvíle vzájemné úcty a 
krásné lidskosti i vašim dětem 
spoustu splněných přání pod stro-
mečkem a v novém roce hlavně 
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, 
osobních i pracovních úspěchů  
a pokoj ve vašich rodinách.

Pavel Mezuláník, starosta obce
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Z důvodu neustále se zvyšujících výdajů na odpadové hospodářství obce a následně po oznámení společ-
nosti RESPONO, a. s. Vyškov o navýšení cen za svoz a likvidaci komunálního odpadu, rozhodlo zastupitelstvo 
obce na svém zasedání dne 9. 11. 2020 o navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Poplatek za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu byl stanoven vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 ze dne 30. 11. 2020, 
a to ve výši 600,- Kč/osobu/rok, v účinnosti od 1. 1. 2021

Níže jsou přiloženy přehledové tabulky odpadového hospodářství obce Otnice za poslední tři roky, kde jsou 
znázorněny vzrůstající výdaje na likvidaci odpadu. 
Komunální odpad
  Příjmy Výdaje  rozdíl
ROK poplatky   
2017 796 463,00 Kč 813 838,40 Kč 17 375,40 Kč
2018 813 074,00 Kč 843 960,40 Kč 30 886,40 Kč
2019 818 379,00 Kč 925 832,84 Kč 107 453,84 Kč
1-10 2020 807 995,00 Kč 951 150,33 Kč 143 155,33 Kč
Odhad 2020 819 495,00 Kč 1 107 150,33 Kč 287 655,33 Kč
Sběrný dvůr
ROK Příjmy Výdaje rozdíl
2017 249 583,90 Kč 412 884,00 Kč 163 300,10 Kč
2018 201 320,00 Kč 408 387,00 Kč 207 067,00 Kč
2019 250 875,85 Kč 428 471,26 Kč 177 595,41 Kč
1-10 2020 202 446,60 Kč 410 983,24 Kč 208 536,64 Kč
Odhad 2020 202 446,60 Kč 500 983,24 Kč 298 536,64 Kč

 

• V naší obci se objevuje takový nešvar. A tím je par-
kování na chodníku. Chodník slouží pro pěší, nikoli 
jako parkoviště automobilů. Buďme k sobě ohleduplní 
a při parkování ponechme průchod pro kočárky, seniory 
nebo invalidy. 

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE
Poplatky na rok 2021 lze uhradit na pokladně obecního úřadu od 11. ledna 2021.
• komunální odpad ve výši 600 Kč /1 osoba/rok (možno uhradit i pololetně)
• poplatek za psy ve výši 100 Kč /1 pes a 150 Kč /každý další pes

• V rámci bezpečného vyjíždění z místních komunikací na 
hlavní silnici nechala obec nainstalovat dopravní zrcadla  
u výjezdu od Řičicového (bývalý statek) a ze dvorků v ulici 
Pančava (u Hložkovy hospody). Pokládání věnců 28. října 2020.
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NAPOSlED Byly POZOROVáNy PŘED DESEti lEty
Když slyšíme slovo korýši, mnozí s nás si představují raky, krevety či kraby. Ale mezi vodní korýše patří i mno-
hem menší a méně nápadné žábronožky. A právě jeden druh, a sice žábronožka panonská byl objeven v roce 
2009 v blízkosti Otnic. Bohužel žábronožka panonská je kriticky ohroženým druhem. Žábronožky panonské 
je možné najít v polních mokřadech a rozlitinách či v bahnitých kalužích. Vzhledem k tomu, že polní rozliv u 
Otnic, kde žábronožky panonské žily, se poslední dobou potýkal s nedostatkem vody a se zarůstáním, byly zde 
žábronožky naposled pozorovány v roce 2010. Žábronožka panonská patří k chladnomilným jarním druhům, 
proto ji lze pozorovat pouze od konce března do poloviny května, dokud stanoviště nevyschne. Žábronožka 
panonská je v červeném seznamu vedena jako ohrožený druh, je extrémně vzácná, a proto je zvláště chráněná. 

Jak vypadá žábronožka panonská? Má článkované tělo, které je dlouhé 10 až 20 mm, je protáhlé a z boku 
zploštělé. Povrch jejího těla je krytý kutikulou, což je tenká chitinová vrstva, která se během života několikrát 
obměňuje. Má velké složené oči a plave hřbetem dolů.  
Více informací najdete: https://www.ochranaprirody.cz
Merta L., Zavadil V., Sychra J. (2016): Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, 111 pp. -red-

Lokalita nedaleko Otnic, kde byl v roce 2009 potvrzen výskyt žábronožky.
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Svět bude lepší, když se zachová příroda

Ve svém životě jsem si dlouho 
neuvědomovala, že dělám něco 
špatně. Až setkání s  Lipkou (br-
něnská organizace, zabývající se 
environmentálním vzdělává-
ním) změnilo moje vnímání 
světa. Prostřednictvím Lipky 
jsem se potkala spoustu úžas-
ných lidí. Žádný z  nich nebyl 
„ekoterorista“, jak se často 
hanlivě používá v  médiích. 
Měla jsem štěstí. Setkala jsem 
se s lidmi, kteří byli moudří, 
pokorní, laskaví, a především 
měli odvahu aktivně se zapojo-
vat do ochrany přírody a kraji-
ny. Věnovali svůj čas a energii 
na řešení problémů v  oblasti 
životního prostředí. A já jsem 
si díky Lipce uvědomila, jak je 
pro spokojený život důležité 
nejen milovat přírodu, ale zá-
roveň se k ní chovat ohledupl-
ně a s respektem. Zjistila jsem, 
že je to mnohem důležitější 
než mít značkové oblečení, 
nejnovější typ mobilu či jiné 
věci materiální povahy. 

Příroda se týká každého 
z  nás, všichni k  ní patříme a 
jsme na ní závislí. Ať si to při-
pouštíme nebo ne. Proto každá 

úspora, každý postup, který je 
šetrnější k  přírodě, má smysl. 
Na každém z nás záleží. Všichni 
se můžeme kdykoli rozhodnout 
a začít dělat ve svém životě ta-
kové změny, které budou šetřit 
životní prostředí, díky tomu  
i naši peněženku, a navíc bude-
me mít lepší pocit. I když pro 
nikoho z  nás není jednoduché 
opustit svoje zvyky a dělat věci 
jinak, ale možností je mnoho. 

Všimli jste si oplocenek kolem 
Otnic? Mám radost, že naše obec 
získala dotaci na vybudování bio-
koridoru. V blízkosti naší vesnice 
bude vysázeno více než 14  000 
dřevin. Sázet stromy je důležité. 
Každý strom se počítá. Je to ale 
jen začátek cesty k  ochraně kli-
matu. Je potřeba dělat i systémo-
vé změny.

Jedním z  vážných problémů,  
o kterém se v  médiích příliš ne-
mluví je snižování biodiverzity. 
Na protější straně si můžete pře-
číst zajímavosti o vzácné žábro-
nožce panonské, která je kriticky 
ohroženým druhem, to znamená, 
že jí v  blízké budoucnosti hrozí 
vyhynutí.    

Jitka Bublová

Návštěvníci chovatelské výstavy si mohli prohlédnout hmyzí hotel, který vy-
robil Miroslav Tichý (KOVO Tichý) a ve spolupráci s Romanem Veselým 
(Tiskárna AFEL) vytvořili informační tabuli. 
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Odpad. téma, která vyvolá-
valo všetečnou otázku „Kam s 
ním?“ už v dobách klasika Jana 
Nerudy, je stále živé a otázek spo-
jených s odpadem neubývá. Na-
opak přibývá. Úměrně s tím, jak  
v dnešním konzumním světě ros-
te jeho množství.

třídit má smysl
Jedním z mýtů v odpadovém 

hospodářství je, že nemá smy-
sl třídit odpad, protože se stejně 
vozí vše na jednu hromadu. Není 
to pravda. Například v Brně jezdí 
každé auto pro jiný druh odpadu. 

Pokud jste někdy viděli popelářské 
auto vysypávat kontejnery s plasty 
i papírem do jednoho vozu, mohou 
být k tomu tři různé důvody:
1. auto je vybaveno dvěma sekce-

mi a může tedy nabrat dva dru-
hy odpadu

2. popeláři si všimli, že v kontej-
neru je tolik nežádoucího od-
padu, že nemá smysl jej vozit na 
třídící linku

3. popeláři odváží papír i plasty na 
jednu linku, a tam se poté dotří-
dí
Odpad z barevných kontejnerů 

tedy putuje na linku, kde z něj pra-
covníci RUČNĚ vybírají jednotlivé 
druhy odpadu. Tedy ty, které se dají 
dále na trhu prodat firmám, které 
z něj vyrábí nové výrobky. Sklo se 
využije ze 100 % a vozí se přímo do 

skláren. Co se týče papíru, tak  90 
% putuje k recyklaci. Ale u plastu 
je to pouhých 18 %. Například PET 
lahve či tvrdé plasty. 

třídění není recyklace
třídění je to, co děláme s od-

padem doma. Roztřídíme na pa-
pír, plasty a podobně a odneseme 
do barevných kontejnerů. V tom 
jsme jako Češi vynikající, jedni 
z nejlepších v Evropě. Dokonce 
tak, že si někteří myslí, že když 
třídí odpad, tak žijí ekologicky. 
Ale pouze nemít odpad je ekolo-
gické! 

Recyklace je proces, který se 
potom děje s vytříděným odpa-
dem. Tedy, co se dá z jednotlivých 
produktů vyrobit. A to v  České 
republice zatím moc neumíme. 
Takové kelímky od jogurtů nebo 
mikrotenové sáčky u nás nikdo ne-
zpracovává. Vše, co nemá odbyt, 
jde tam, kam směsný komunální 
odpad. V případě Brna chytře – do 
zařízení na energetické využívání 
odpadu, kde se z odpadu vyrobí 
teplo a elektřina, které dále pu-
tují do brněnských domácností. 
V případě Otnic na skládku. Sklád-
kování odpadu je nejhorší způsob 
zacházení s odpadem. Jsou znečiš-
ťovány podzemní vody, a navíc na 
skládce vznikají emise oxidu uhli-
čitého a především methanu, který 
je mnohem horší skleníkový plyn 

než častěji skloňovaný oxid uhli-
čitý. Státy západní Evropy již na 
skládky nic neposílají, u nás se zá-
kaz skládkování posunul až na rok 
2030. Bohužel skládkařská lobby 
má zde silné postavení. 

A co s tím? Třídění nás nespa-
sí. Každý bychom měli začít u sebe 
a všímat si, kolik odpadu vyhodí-
me. Přemýšlejme u každého ná-
kupu: „Musím mít v obchodě na 
každé ovoce sáček zvlášť? Potřebuji 
si koupit vodu v PET lahvi?“ Vždy 
se zamysleme, jestli by to šlo bez 
odpadu. Když už sáček použijeme, 
nemusíme ho hned vyhodit, ale 
můžeme ho raději znovu použít. 
Každý z  nás dnes a denně svým 
chováním ovlivňuje množství od-
padu kolem nás. 

Máme zodpovědnost 
Občas se objeví článek nebo vi-

deo o tom, jak nefunguje odpadové 
hospodářství v asijských zemích. 
Tvrzení typu: „Tam to sypou do moře, 
od nás do moře nic nejde” nebo „My 
to stejně neovlivníme, Čína znečišťu-
je nejvíc.” To by neměly být výmlu-
vy zodpovědného člověka, žijícího 
v současné době v Evropě. Uvědom-
me si, že především my jsme k nim 
přivezli náš odpad. V Indii do té 
doby spokojeně jedli z listů a pou-
žívali dřevěné nádobí. Na úkor naší 
vyspělé, konzumní společnosti jsou 
lidé v jiných zemích zavaleni odpa-
dem a žijí v takových podmínkách, 
které u nás ani nejchudší obyvatelé 
neznají. A pokud si opravdu někdo 
myslí, že my jsme “ti lepší”, tak by-
chom jim tím spíš měli ukázat jiný, 
lepší směr. Abychom neodhazovali 
naši odpovědnost za to, co se děje 
kolem nás. 

Je pro mě nepochopenou absur-
ditou doby, že dnes, kdy se volá na 
poplach, ať zpomalíme naše život-
ní tempo, zpomalíme ekonomiku, 
chráníme přírodní zdroje, zaměří-
me se více na čas strávený s blízký-
mi lidmi a na opravdové hodnoty, 
tak se v malé vesnici s výjimečným 
sportovním vyžitím plánuje posta-
vení další sportovní haly. Na zelené 
louce. Opravdu? Aneta Bublová

Buďme si vědomi svého do(od)padu

SBěR PAPÍRU U šKOly • Starý papír je možné kdykoli uložit ke škole. 
Děkujeme vám, že podporujete školu. Prosíme vás o udržování pořádku.
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Nádraží Sokolnice-Telnice bylo v  letošním roce 
dvacátou a kvůli vládním opatřením zároveň poslední 
zastávkou legionářského vlaku při jeho putování po 
městech České republiky. Široké veřejnosti byl pří-
stupný zdarma od pátku 9. do neděle 11. října. Legio-

vlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které 
představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se deseti-
tisíce československých legionářů přepravily v  letech 
1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magis-
trále. Průjezd si často musely vynutit bojem s bolše-
viky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky 
(nákladní vagon, který se po „zateplení“ používal k do-
pravě vojska a byl vylepšen o dvojitou podlahu, zdvo-
jené stěny a případně i o kamna), zdravotního, filmo-
vého, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, 
kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve 
všech vozech si návštěvníci mohli prohlédnout věrně 
zrekonstruované vybavení, originální exponáty a foto-
grafie, mapující historii československých legií. 
https://www.csol.cz/legiovlak
http://legie100.com/krev-legionare/ -red-

Po stopách pradědečka Františka Matouška
Vždycky mě bavila „moder-

ní“ historie.Tím myslím konec 19. 
století, začátek 20. století, první a 
druhá světová válka.A když zjistíte, 
že se těchto „historických událostí“ 
osobně zúčastnil někdo z  vaší ro-
diny, tak je to nepopsatelný pocit.

Mého pradědečka, Františka 
Matouška („československého legi-
onáře“), jsem bohužel osobně ne-
potkal. Ale jeho děti-děda Oldřich, 
teta Ema, strýc Pepa, mně o něm 

pověděli mnoho. A co víc! Zůstal po 
něm deník. Tam jsou věci! Přál bych 
si někdy vidět ta místa, kde byl můj 
pradědeček.

Při příležitosti „kulatých naro-
zenin Československé republiky“ 
v roce 2018 jsem měl v plánu vyrazit 
po stopách mého pradědy Františka 
do Ruska a aspoň část jeho cesty po 
bajkalsko-amurské magistrále vidět. 
Irkutsk, jezero Bajkal, Věrchňudinsk, 
Murino, … a nakonec Vladivostok.

Nevyšlo mi to…
Proto mě velice potěšila iniciativa 

Československé obce legionářské – 
Legie 100 – Legiovlak.

Zde, konkrétně na nádraží v So-
kolnicích-Telnici, kde Legiovlaku 
dělal několikadenní zastávku, jsem 
si alespoň trochu mohl představit 
jak se praděda při boji s bolševiky na 
bajkalsko-amurské magistrále měl, 
jak žil, jak se asi cítil …

Děkuji! Jiří Valián

Legiovlak v Sokolnicích

Poznámka redakce: Deník legionáře Františka Matouška vyšel ve zpravodaji č. 70 až 74.
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Již podruhé se v naší knihovně konalo pasování dětí 
na čtenáře.

Ve čtvrtek 1. října se knihovna změnila na Písmenko-
vé království, do kterého zavítala učitelka Lenka Vojáč-
ková se svou třídou druháků. Děti přivítala dvorní dáma 
a ozbrojený rytíř.

Vysvětlili jim, že knihy jim poskytnou vědomosti, zá-
bavu, poznání, ale i radost z četby.

Aby mohly být děti pasovány, musely nejdříve splnit 
tři úkoly.

Jako první úkol hledaly své iniciály. I když se někte-
rá písmenka dobře schovala, děti je všechny objevily 
a úkol zvládly. Druhým úkolem bylo doplnit do věty 
obrázek a třetím, nejdůležitějším – přečíst několik vět 
z knihy. Přestože byl poslední úkol nejtěžší, děti dokáza-
ly vše přečíst, a tak ukázaly, že si zaslouží být pasováni do 
„Řádu čtenářského“.

Každý přistoupil k rytíři, poklekl a byl pasován. Svým 
podpisem pak stvrdil slib, že bude knihy chránit a neni-
čit. Malí čtenáři dostali na památku krásnou knihu, zá-
ložku, pamětní list a sladkou dobrotu.

Děti odcházely spokojené a v dobré náladě. Doufá-
me, že objeví krásné kouzlo knih a budou se k nim rády 
vracet. Zuzana Sloupová, knihovnice

Pasování na čtenáře
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Jak se nestát otrokem nemoci
V pátek 25. září odpoledne před-

nášel v krásném prostředí nově zre-
konstruované knihovny lékař Pavel 

Šácha, který se řadu let věnuje před-
cházení nemocí a řešení jejich příčin. 
Pan doktor vystudoval všeobecné lé-
kařství v Brně, poté atestoval v obo-
ru pediatrie. Byl jedním z prvních 
lékařů, který opustil sektor klasické 
medicíny a věnoval se hledání jiných 
způsobů léčení. Dívá se na člověka 
jako na celek a upřednostňuje du-
chovní rovinu. 

Na přednášce jsme se mimo jiné 
dozvěděli, že je důležité svůj postoj 
k nemoci postavit na třech pilířích. 
Nejdříve hledat příčinu nemoci, dále 
hledat způsob, jak nalezenou příčinu 
odstranit, což je dle názoru předná-
šejícího nejtěžší krok, a poté vytvořit 

léčebný program, který by neměl být 
postaven pouze na lécích. Nejdůleži-
tější má být dosažení zásadní změny 

fungování těla, aby se dokázalo samo 
vypořádat s nemocí pomocí svých 
přirozených schopností. Již během 

přednášky se rozvinula diskuse, díky 
ní jsme si uvědomili, že proces ná-
pravy je složitý Velký počet lidí se 
už dopracoval k  chronickému sta-
diu nemoci, bere léky, většinou do 
konce života, a především odmítá 
měnit svůj život.  Pavel Šácha dopo-
ručuje, aby zasedala rodinná rada, 
aby všichni probrali to, co se odehrá-
lo, co se stále děje, a aby hledali, co 
změnit, aby došlo k vyléčení nemoci. 
Měli bychom udělat všechno, co je v 
našich silách, abychom změnili svůj 
život, protože ten způsob života, kte-
rý žijeme, nás přivádí k nemocem.  
A my se pak stáváme otroky  
nemoci. 

Páteční podvečer v knihovně 
svým krásným zpěvem zpříjemni-
la manželka Pavla Šáchy a zároveň 
sopranistka gospelového souboru 
Paolli Šáchová. -red-

Nové knihy v naší knihovně
KNIHY PRO DOSPĚLé
Romány
Gillerová – Brezníková Katarína – Dubnové slunce
Čechová Dagmar Digma – Nemusíš
Jeffries Sabrina – Tajemství lady Gwyn
Enoch Suzanne – Všude samý Skot
Harman Patricia – Porodní bábou navždy
Detektivky a thrillery
Kavanagh Emma – Dokonalá oběť

 KNIHOVNA 
 ŽIJE

Dán Dominik – Nevinným se neodpouští
Cornwell Patricia Daniels – Chaos
Saudková Sára – Ticho
Berry Lucinda – Andílek
Tudor C. J. – Ti druzí
Vondruška Vlastimil – Manželské zrcadlo
Naučná
Hlučná samota – obrazová kronika - Bohumil Hrabal 
1914-2014 
KNIHY PRO DĚTI
Brezina Thomas – Klub Tygrů – Mumie za volan-
tem
Beršadskaja Marija – Jak si velká malá holčička ochočila 
město
Milbourne Anna – Co se děje v hmyzích obydlích
Sani Jitka – Jak Janička zachraňovala kouzelnou říši
Kopecká Tereza – Róza, Háňa a tajný život lesa
Pospíšilová Zuzana – Hasičské pohádky
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Zvolil jsem, už ne netradičně, inspiraci od Edu-
arda Martina (Andělské vteřiny). Ale jak to uvést? 
V tom nejsem mistr jako on. Už jsem v nějakém zpra-
vodajství slyšel, jak musí někde odvolat „přílet“ ad-
ventně-vánočního anděla při zahájení trhů ve městě. 
Nebo vyjádření jedné babičky: „Tak si letos dárky vy-
robíme sami.“ Co nás ještě letos 
překvapí v následujícím obdo-
bí? Budeme „jen“ čekat, anebo 
se tím necháme pohltit. Přeji 
nám, aby to byly chvíle, které 
za to vždy stojí a vlastně jejich 
atmosféru si nemáme nechat 
vzít. Tak si teď dovolím, s  las-
kavým pochopením autora, 
předat příběh, který je uveden 
v nadpisu:

„Tenhle příběh zní jako vy-
myšlený,“ vyprávěl osmdesátile-
tý listonoš K. B., „že je pravdivý, 
vám ale budu moci snadno do-
kázat. Nakonec…“

Seděli jsme u rozsvíceného 
stromku a naslouchali. „Když 
mi bylo dvaadvacet, už jsem 
pracoval u pošty, byl jsem tehdy 
na tom psychicky moc špatně. 
Moje rodina… nebudu o tom 
radši mluvit. Ženil jsem se ve 
dvaceti a manželství skončilo 
velmi brzy, nikdy jsem nebyl 
společenský, a tak jsem vyse-
dával většinou sám a sám, svět 
se mi zdál jako marné a nešťastné místo, neměl jsem 
žádné přátele. Jednoho dne jsem třídil dopisy, když 
jsem našel támhleten, vidíte, jak stojí opřený za sklem 
v knihovně. Obálka bez adresy. Otevřu ho a v něm stálo 
neumělou dětskou rukou: 

Milí Ježíšku prosímtě chci koníčka. 
Nic jiného v tom dopise nebylo. Zřejmě ten malý pi-

satel věřil, že Ježíšek je vševědoucí, a jako se mu nikdo 
nemusí představovat při modlitbě, nemusí ani teď. Ten 
dopis mě dojal. Představil jsem si dítě, které prosí a ví, 
že přání se mu jistě splní, ani na chvíli nezapochybuje. 
Představil jsem si, jaké to je, když se člověku nesplní 
jeho první přání. 

Mně se těch přání nesplnilo už tolik… Jenže, když 
se nesplní to první, bolí to asi jinak, člověk není ještě 
pozdější bolestí vychován. 

Pak jsem si všiml, že na zadní straně obálky je ještě 
něco. Stálo tam – můžete se podívat tady: 

„Dej mi posím (posil, chudáček, ne prosil) koníčka 
za kúlnu u hospody jak bydlíme abi mi ho nikdo neod-
nesl. Může být dřevjený.“

Neměl jsem moc peněz, prakticky vůbec ne. Ale hned 

druhý den jsem šel koupit koníčka a dal ho za kůlnu u 
hospody. V městečku byla jen jedna hospoda a s kůlnou 
jsem se taky nemohl splést. 

A už jsem jen čekal a díval se. Proseděl jsem v hos-
podě celé odpoledne u okna, odkud bylo vidět na krabici 
s koníčkem, a pořád jsem se nemohl nikoho dočkat. 

Až pak, když už po mně hos-
podský podezíravě pokuko-
val – byl jsem poslední host 
– jsem zahlédl dvě postavy. 

Na dvorku za hospodou 
se otevřely dveře kůlny a 
z  nich vyšel malý chlapec a 
vedle něho – anděl. Anděl? 
Tak mi to připadalo. Vyso-
ká světlovlasá dívka v  bí-
lých šatech. Dítě vedlo toho 
anděla za kůlnu a anděl byl 
pěkně rozpačitý. Zaslechl 
jsem, jak chlapec vesele za-
výskl: „Věř mi!“ Potom vzal 
krabici a vešel s ní i s andě-
lem do kůlny. 

Snad nikdy do té doby 
jsem necítil tak jasně, že 
jsem udělal opravdový dob-
rý skutek. A když jsem na 
Štědrý večer usínal, ve snu 
byl se mnou ten světlovlasý 
anděl a opustil mě až ráno, 
když jsem se probudil. A 
pak…“

Pan K. B. se usmál a oto-
čil se ke dveřím, do nichž 

vstoupila štíhlá paní s  talířem vánočního cukroví. 
„Celé ty Vánoce jsem se potloukal okolo onoho dom-
ku a té kůlny tak dlouho, až jsem se dočkal anděla, a 
podařilo se mi, navzdory své plachosti, se s ním sezná-
mit. Nemýlíte se. Právě přišel. S tímhle andělem už žiju 
skoro šedesát let a musím říci, že jsem nikdy nedostal 
hezčí vánoční dárek, živý dárek než tehdy. Můj malý 
švagr dostal koníčka a já anděla. Když o tom teď po 
tolika letech přemýšlím, myslím si, že je v tom zákon.  
Člověk musí někomu splnit sen, aby se splnil ten jeho. 
Je to, odpusťte mi ta velká slova, tajemný zákon lásky a 
naděje.“

V závěru většinou bývá milé přání: jestli mohu, tak 
si vypůjčím jednu z anekdot. Je z knížky Mezi nebem 
a zemí – „Pekelný“. 

Teolog Spurgeon učil svého kaplana kazatelskému 
umění a vysvětloval mu: „Když hovoříte o nebi, ať váš 
obličej září, jako by byl osvícen nebeským jasem, ať se 
ve vašem pohledu zračí odlesk nebeské slávy. A když 
budete mluvit o pekle – postačí, že si zachováte svůj 
obvyklý výraz.“ P. Pavel Buchta

Vánoční anděl
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Dvacet let nové budovy LILA Domova

Znáte ty momenty? Z  knížky 
vypadne stará fotka, ve skříni 
objevíte šátek po mamince, zadí-
váte se do očí dospělého člověka, 
kterého jste znali jako dítě, vy-
baví se vám nějaká vzpomínka 
a povzdechnete si: „Toto uteklo“. 
Jsou v  životě události všední, 

ale i důležité, datované a někdy 
můžeme takovou vzpomínku za-
rámovat počtem let. A když jsou 
ta léta kulatá, je výročí hodné 
připomínky. 

Letos je to 20 let, co stojí a 
dobře slouží nová budova LILA 

Domova pro postižené děti v Ot-
nicích. Tato stavba nahradila sta-
rou budovu s narušenou statikou, 
původně obecnou školu, ve které 
od roku 1954 sídlil dětský domov. 
Myšlenku výstavby odstartovala 
v srpnu 1994 havárie statiky. Ná-
sledovaly nutné sanační práce, 
posudky statiků a pět let jednání, 
vyřizování, přesvědčování, argu-
mentování… Až v  roce 1999 se 
podařilo získat prostředky ze stát-
ního rozpočtu a v září téhož roku 
zahájit stavbu. 

Ale tím to neskončilo. Ještě 
bylo potřeba vyřešit další velký 
problém. V jedné třetině původní 
budovy bylo zdravotní středisko 
a demolicí by zanikly tři lékařské 
ordinace, proto obec Otnice sou-
běžně se stavbou LILA Domova 
musela postavit nový víceúčelo-
vý dům s ordinacemi a obecními 
byty. Ohraničený školou a těmito 
novými stavbami vznikl pěkný 
prostor – „Otnický Centrál Park“.

Stavba nového domova byla 
velmi náročná.  Ztížené zakládací 
podmínky, těsná blízkost původní 
budovy a mnohé další a další pe-

Průběh stavby jsme  
chodili kontrolovat.

 Zakládací podmínky stavby byly náročné, na doporučení statiků stojí celá 
stavba na devítimetrových pilotech.
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ripetie. Přesto stavba trvala necelý 
rok. Dětský domov byl po celou 
dobu v  plném provozu. Zaměst-
nanci domova stavbu sledovali 
a vznášeli připomínky. Pan arch 

itekt byl velmi vstřícný, a tak se 
během stavby rušily příčky, při-
dávaly dveře, posunovaly zásuvky 
a dělaly se další úpravy, aby kaž-
dý měl na svém novém pracovišti 

vše, co je třeba. Už v červenci roku 
2000 byla zprovozněna kuchyně  
a prádelna. V úterý 5. září jsme do 
nových prostor převedli naše děti. 
Slavnostní zahájení, jak s  láskou 
říkám nezbytný „papaláš čardáš“, 
proběhlo až 4. listopadu, po de-
molicích původních budov a par-
kových úpravách. 

Autory projektu byli Ing. arch. 
Jaromír Walter a Ing. arch. Jiří 
Křížek z Brna.

Firma Mittag, s.r.o. Brno byla 
generálním dodavatelem stavby. 
Interiéry navrhl a dodal Ateliér 
Kyzlink Brno. Technický dozor 
investora zabezpečila firma Pav-
lun-investorsko-inženýrská kan-
celář Vyškov. Plastiku na kašnu do 
atria vytvořil a věnoval brněnský 
sochař Jindřich Kučera. Konečná 
cena stavby byla 42 milionů ko-
run, včetně vybavení interiérů, 
všech technologií (prádelna, ku-
chyně, rehabilitace), odkupu a de-
molice domku Jiřího Khuny, de-
molice staré budovy i terénních, 
parkových a sadových úprav. 

Když jsem zpočátku v nové bu-
dově provázela návštěvy, bavili jsme 
se, jak to tady vypadalo před výstav-
bou. Kdo znal Otnice, každý věděl, 
že hned za kostelem byla patrová 
budova, ve které byl dětský domov 
a zdravotní středisko. Všichni to 
pamatovali. Provázím-li teď, hodně 
vážím slova, protože většina návštěv 
si tu dobu nepamatuje. Někteří ještě 
nebyli ani na světě.  

Za dvacet let se mnohé změni-
lo. Vystřídaly se děti, pracovníci, 
příznivci, něco se opravilo, něco 
dokoupilo, něco přebudovalo. 
Jsem však přesvědčena, že to, co 
máme ve zkratce názvu LILA - lid-
skost a laskavost, stále přetrvává. 

Je to 20 let. To těžké a složité se 
z paměti vytrácí a zůstává to hez-
ké, milé. Je to jako s každou vzpo-
mínkou. Ta stará fotka, co vypad-
la z knížky, je ze školního výletu, 
z  Beskyd, tam byla legrace. Šátek 
- když si jej maminka vázala, moc 
pěkně se usmívala. A klučina, co 
jsem ho učila plavat, to je ten do-
spělák, kterému se dívám do očí? 
To to uteklo. Ludmila Pšenáková, 

ředitelka LILA Domova

Pohled na původní budovu, vchod do zdravotního střediska.

Tato letecká fotografie vznikla v květnu 2000. Za kostelem ještě stojí a je v 
provozu původní budova (1) (dětský domov a zdravotní středisko). Nová 
budova (2) se dokončuje, prádelna domova a domek Jiřího Khuny ještě 
stojí. Prohlédněte si prázdný prostor v zeleni naproti nové budovy (3). Tam 
dnes stojí víceúčelová budova obce, ordinace lékařů a obecní byty. Byla po-
stavena za necelé čtyři měsíce. V září 2000 se v ní již ordinovalo.

(2)

(1)

(3)
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Otnice se přidaly k více než 
osmdesáti veřejným místům po 
celé republice, ve kterých byla 
umístěna Výstava na stromech 
s  podtitulem „Práce (bez) bu-

doucnosti“. Výstava upozorňuje 
na rizika spojená s  proměnou 
práce ve 21. století a odhaluje, 
jak technologie proměňují svět 
práce. Fotografická výstava byla 
instalována na stromy v  parku 
u školy během týdne důstojné 
práce, od 4. do 11. října. Výsta-
vu připravila brněnská nezisko-
vá organizace NaZemi, která se 
mimo jiné zabývá i pracovními 
podmínkami.

Letos poprvé se výstava zamě-
řuje na situaci v České republice, 
potažmo v západním světě. V mi-
nulosti se totiž výstava věnovala 
třeba pracovním podmínkám při 
pěstování kakaa v Côte d‘Ivoire 
nebo podmínkám při výrobě bot 
v továrnách a sweatshopech (pod-
nicích s nepřijatelnými pracovními 
podmínkami) v indické Agře.

„Technologie proměňují nejen 
komunikaci a trávení volného času, 
ale také svět práce. O rizicích, která 
z nich plynou, se ovšem u nás příliš 
nemluví. Naším cílem je ukázat, jak 

dopadají na různé skupiny obyva-
tel,“ vysvětluje koncept kurátorka 
výstavy Gaby Khazalová.

Deset plakátů představilo fe-
nomény jako je automatizace, prá-
ce z domova či dovážkové služby. 
„Zvolili jsme inscenované fotografie, 
neboť rizika, na něž chceme pou-
kázat, jsou do velké míry neviditel-
ná,“ objasňuje autor fotografií Petr 
Vrabec, držitel Czech Press Photo 
2019. Snímky doplňují také kon-
krétní příběhy lidí, kteří „práci bu-
doucnosti“ vykonávají.

Výstava začala vznikat již na 
podzim loňského roku. Karanténní 
opatření jí ovšem podle organizá-
torů dodala na aktuálnosti a nalé-
havosti, neboť si díky nim řada lidí 
vyzkoušela, jaké to je fungovat vý-
hradně „online“.

„Mzdy na hraně životního mini-
ma, těžká a namáhavá práce či ne-
možnost kolektivního vyjednávání  
o lepších pracovních podmínkách – 
to vše si většina z nás asociuje s tak-
zvaným rozvojovým světem. Nedů-
stojnou práci ovšem vykonává celá 
řada lidí také v České republice. Od 
technologií se přitom čeká, že nám 
uleví. Výstava ovšem poukazuje na 
to, že prozatím je to iluze,“ uzavírá 
Gaby Khazalová.

Brněnská organizace NaZe-
mi výstavu nabízí zdarma, a tak ji 
umožňuje zpřístupnit bezplatně 

široké veřejnosti. Kromě výstavy 
organizátoři spustili také webové 
stránky na adrese  pracebudouc-
nosti.cz. Pokud jste si nestihli výsta-
vu projít, můžete se podívat na tyto 

webové stránky, kde jsou všechna 
témata představena do hloubky  
i s nabídkou pozitivních příkladů 
řešení z jiných zemí. Téma je ak-
tuální především pro mladou ge-
neraci. 

Jitka Bublová

Výstava na stromech odhaluje, jak technologie proměňují svět práce
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Z výstavního plakátu:

Flexibilita: platí pro muže i ženy stejně?
Práce z  domu bývá vychvalo-

vána kvůli flexibilitě. Vstát dřív 
a  vyřídit maily, připravit snídani 
a  odvést děti do školy, pracovat, 
vyzvednout děti a  zavést je na 
kroužky, pracovat, nachystat veče-
ři a udělat s dětmi úkoly, pracovat, 
přečíst pohádku, pracovat. Zátěž 
v podobě péče o děti leží ve valné 
většině více na ženách. Ze všech 
příjemců rodičovského příspěvku 
tvoří v  současnosti muži pouhá 
2  %. Také proto ženy v  unijním 
průměru pracují z  domova více 
než muži a  flexibilní práci častěji 
vyhledávají. Poskytuje jim ovšem 
flexibilita více času na děti i na prá-
ci? A co teprve čas na sebe?

Německá studie z  roku 2019 
jako vůbec první v  evropském 
kontextu odhalila, že mezi tím, 

jak home office využívají otcové 
a  matky, jsou dramatické rozdíly. 
Oba rodiče pracují z domova více 
hodin, než by pracovali v kancelá-
ři, a práci tak ve skutečnosti věnují 
více času. To ale není vše: matky 
pracující z  domova nejenže více 
pracují než ty v kanceláři, ale také 
oproti nim více pečují. Do péče 
o  děti investují v  jednom pracov-
ním týdnu průměrně o tři hodiny 
více času. To ovšem u otců neplatí. 
Více volného času tedy flexibilní 
práce nedává ani jednomu z rodičů 
a na matkách navíc leží dvojí zátěž: 
práce a rodina. Čas si podle výzku-
mu nejčastěji ukrajují ze spánku.

S manželem oba pracujeme na 
volné noze. Zprvu mi kamarádky 
záviděly, že jsem se nemusela vzdát 
práce, a přitom mohla dál trávit čas 

s naší dcerou. Rychle jsem si ovšem 
uvědomila, že situace není tak růžo-
vá, jak se navenek může zdát. Oba 
jsme dělali všechno a  nic pořádně. 
E-maily jsem vyřizovala z  mobilu 
na pískovišti, s  klienty jsem volala 
během vaření oběda a  samotnou 
práci dělala po nocích, až dítě usnu-
lo. Ztratila jsem přehled o tom, kdy 
trávím čas se svým dítětem a  kdy 
jsem „v práci“. Nakonec jsem měla 
pocit, že dělám všechno polovičatě, 
a ještě jsem byla čím dál unavenější, 
protože na mě tak nějak přirozeně 
vždy zbyla většina domácích povin-
ností. Nakonec jsem to byla já, kdo 
záviděl rodinám, kde jeden z rodičů 
odejde na osm hodin do zaměstnání 
a po příchodu domů se může plno-
hodnotně věnovat dítěti.

matka na rodičovské dovolené
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Podzimní zamykání 
zahrady 
v mateřské škole

Když přijdou sychravé listopadové dny a stro-
mům na naší zahradě zůstává na větvích už jen 
pár listů, přichází zamykání zahrady. Kyblíč-
ky a lopatky jsme již dávno vyměnili za dětské  
hrábě a kolečka. Na zahradě se postupně kupily 
hromádky listí jako „pelíšky pro ježky“, domečky 
pro broučky z klacíků a mechu, vázali jsme věnce 
a kytice z přírodnin, lepili jsme panáčky Podzim-
níčky.

Každý den jsme sledovali proměny přírody a těšili 
se na podzimní slavnost. K tomu nám zbývalo jediné 
– aby si každé dítě vyrobilo svůj „zlatý klíček“, kterým 
zahradu zamkneme.

A pak přišel všemi očekávaný den. Děti z obou tříd 
se sešly na zahradě, kolem jednoho ze stromů utvořily 
kruh, zpívaly a recitovaly, pohybově vyjadřovaly vše, 
co patří k podzimu. Pak se rozběhly po zahradě. Svý-

mi „zlatými“ klíčky zamykaly všechny stromy a šepta-
ly jim zaříkávadlo:

Zamykám tě zahrádko,
zima přijde zakrátko.
A ty budeš klidně spát,
o jaru si necháš zdát.

Stromy sice vypadají, jako by spaly, ale zahrada žije 
dál svým rušným životem naplněným dětskými hlás-
ky a radostným smíchem.

Dagmar Žbánková, učitelka MŠ

Poděkování členům 
Mysliveckého sdružení HUBERt 
Otnice

Rádi bychom poděkovaly našim 
myslivcům za sponzorský dar pro 
Mateřskou školu Otnice, který jsme 
letos použily na nákup nových ko-
berců do hracích koutků pro děti. 
Zvolený motiv lesních zvířátek dě-
tem připomíná, že hlavním posláním 
tohoto zájmového sdružení je péče o 
naši přírodu a život v ní. Děti koberec 
využívají zejména ke hře se stavebni-
cí Duplo, ze které zvládnou postavit 
třeba i oboru     pro jeleny, veverky, 
lišky a další obyvatele lesa. 

Děkujeme. 
  Děti a učitelky 
 z Mateřské školy v Otnicích
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Dívej se, čti, přemýšlej
Brněnská organizace NaZemi 

zapůjčila škole zdarma prostřed-
nictvím Jitky Bublové plátěné pla-
káty o fair trade. Plakáty tak posky-
tovaly informace o spravedlivém 
obchodu všem, kteří procházeli 

po chodbě kolem šaten druhého 
stupně. Žáci se seznamují s  touto 
problematikou zejména ve výcho-
vě k občanství a ke zdraví.  Výcho-
va k  myšlení v  evropských a glo-
bálních souvislostech patří mezi 
průřezová témata, jejichž cílem je 
rozvíjení osobnostních, sociálních 
a morálních vlastností žáků. 

Hodiny slohu si žáci devátých 
tříd zpestřili skupinovou prací. 
Každá trojice zpracovávala obsah 
vybraného plakátu. Výstupy pak 
prezentovali jednotlivci za skupinu 
nejen ve třídě, ale i venku. Diskuz-
ní kruh jsme vytvořili za slunečné-
ho počasí na trávě vedle kreslírny.  
Debata  o nepříznivé situaci pěs-
titelů a řemeslníků v  zemích glo-
bálního Jihu, o možném řešení 
spravedlivého obchodu měla pod 
širým nebem příjemnou atmosfé-
ru. S  rozestupy a bez roušek jsme 
dýchali čerstvý vzduch. Smyslem 

zpracování prožitků nebylo jen vy-
jádření vlastního názoru na vážné 

téma, ale též srozumitelný, spisov-
ný a plynulý projev. 

Ucelené informace z výstavy 
navázaly na získané vědomosti  
o fair trade z  minulých vzděláva-
cích bloků. Poznáváním globál-
ních souvislostí se u žáků formují 
postoje a hodnoty. Obohacuje se 
tím jejich osobnost. Výstava přiblí-
žila dané téma jednoduše a srozu-
mitelně. Přiměla zamyslet se nad 
původem, zpracováním, dovozem 
plodin a produktů. Přiměla pře-
mýšlet nad spotřebou produktů, 
které nám jsou snadno dostupné.  
 Dagmar Kovaříková

Během měsíce října se uskutečnila tradiční internetová soutěž Logická olympiáda 
Do letošního ročníku se letos zaregistrovalo  63 770 soutěžících ze 3 143 škol.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž ře-

šení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejed-
ná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Také z naší školy se zúčastnilo několik žáků, přičemž do krajského kola, které se konalo 6. listopadu, postou-
pili tři z nich.

Krajské kolo letos probíhalo on-line formou a úkolem soutěžících bylo vyplnit třicetiminutový test.
Stanislav inger obsadil krásné deváté místo z celkového počtu 52 soutěžících v kategorii 3.-5. tříd.
Za druhý stupeň byla nejúspěšnější Monika ingerová, žákyně 6. B, která se ve své kategorii 6.-9. tříd
umístila na pěkném 18. místě. Ve výsledkové listině za ní skončilo téměř dalších 40 účastníků z gymnázií  

a z výběrových škol. 
Další úspěšnou řešitelkou krajského kola logické olympiády byla  Marie Roubíková.
Všem účastníkům srdečně gratulujeme.
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Je příjemné 
setkat se s lidmi, 
kteří jsou plní 
optimismu, hu-
moru a elánu,  
i přes různé pe-
ripetie, které 
jim život při-

nesl. Je zajímavé slyšet, o co se za-
jímají, co dělají, co prožívají.  Je 
povzbuzující vidět, že se lidé sebe 
navzájem váží a jsou spolu rádi i po 
více než půlstoletí společného sou-
žití. Pak si můžeme říct: „Všechno 
je v pořádku.“  tyto pocity nás pro-
vázely již v předjaří letošního roku 
při setkání s manžely Havelkovými. 
kdy jsme zjistili, že Petr Havelka je 
předsedou otnických zahrádkářů 
už úctyhodných třicet let. Jeho 
manželka Jiřinka  se vesele smála, 
když říkala: „Já jsem už na střední 
škole, kde jsme se potkali, dělala 
Petrovi kulturní referentku a od té 
doby to dělám celý život.“ tehdy, 
v polovině února bylo zataženo, 
foukal studený vítr, ale u Ha-
velků na parapetech se zelenaly 
přísady paprik. Avšak na rozho-
vor přišel čas až na podzim. Za 
okny bylo opět zataženo, foukal 
studený vítr a úroda ze zahrady 
byla již uskladněna. Zdánlivě se 
téměř nic nezměnilo. 

Zajímalo by nás, jak dlouho 
jste členy Českého zahrádkářského 
svazu?

Petr Havelka (dále PH): Členy 
jsme od roku 1984. To si nepamatu-
jeme, museli jsme si to vyhledat. 

Jiřina Havelková (dále JH): A od 
roku 1989 je Petr předseda zahrád-
kářů tady v Otnicích. Před tím to dě-
lal pan Valný, který byl úžasný, tako-
vý úřednický typ. Vždycky chodil s 
aktovkou. Schůze jsme mívali v hos-
podě U Marků, tam, jak se chodilo 
po dřevěných schodech nahoru, dří-
ve tam byl obchod s textilem. Potom 
onemocněl, tak Petrovi navrhli, aby 
dělal předsedu. 

PH: No, přišli mě přesvědčit, 
abych to zkusil. Tak jsem to zkusil. 
A letos už to dělám třicátým prvním 
rokem. 

Co vás vedlo k zahrádkaření?
PH: Moje maminka byla uči-

telka, která mě vždy vedla k  lásce 
k  přírodě. Dělal jsem si herbáře a 
do skleniček jsem si dával různé 
kytky. A pak, máme odborné ze-
mědělské vzdělání. A hlavně nás to 
baví. Nejdřív jsme bydleli v Lovčič-
kách u manželčiných rodičů, pak 
v  Otnicích na bytovce, kde jsme 
udělali záhonky na zeleninu a po-
tom jsme postavili rodinný domek, 
za kterým je zahrada, tak jsme se ji 
snažili využít. Teď už tady bydlíme 
44 let. 

Co vás nejvíc baví na zahrad-
ničení?

PH: Líbí se mně, když vidím, 

jak všechno roste. Nepotřebuji 
chodit do „fitka“. Na zahradě mám 
pohybu dost. Baví mě taky tech-
nika, takže pořád něco vymýšlím 
a sám si dělám třeba automatické 
závlahy, hlídané čidly. To je můj 
koníček. A důležité je i samozáso-
bitelství. Když si to vypěstuju, tak 
zkrátka vím, co jím.

Kolik členů má místní organi-
zace zahrádkářů a jaký je věkový 
průměr?

JH: Počet členů se pohybuje ko-
lem stovky. V současné době máme 
96 členů. Pokud nepočítám zaslou-
žilé členy, tak věkový průměr je 56 
roků, což není špatné.

PH: Já bych to doplnil, že jsme se 

 A hlavně nás to pořád baví

Petr Havelka, Jiřina Havelková a Věra Řičicová na květnové prodejní vý-
stavě.
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usnesli, že když náš člen dosáhne 80 
let, stane se čestným členem, takže 
nebude platit příspěvky, ale bude mít 
všechny výhody řádného člena. To 
znamená, že bude mít třeba zájezdy 
zdarma.

Co se změnilo za dobu, kdy 
jste ve vedení zahrádkářů v Otni-
cích?

PH: Především jsme hodně 
rozšířili počet našich akcí, které 
organizujeme. Pokud to dobře do-
padne, tak příští rok se už podesáté 
zúčastníme Oblastní výstavy ovoce 
a zeleniny ve Slavkově u Brna. 

JH: Slavkovští zahrádkáři přijeli 
do Otnic na květnovou prodejní 
výstavu a líbilo se jim u nás, tak 
nám nabídli, jestli bychom ne-
chtěli vystavovat ve Slavkově. 

PH: My na všechno skočíme. 
Tak jsme řekli, že jo.

PH: A další, co děláme nově, 
jsou jarmarky v Otnicích u hřbi-
tova, které pořádáme během 
celé sezony. Jezdí sem nakupo-
vat i zájemci z okolních vesnic. 

JH: Na trzích nabízí svoje vý-
pěstky naši členové. Máme asi 
pět členů, kteří jsou soukromí 
zemědělci a živí se i prodejem 
svých výpěstků, takže to děláme 
taky pro ně. Jarmarků se účast-
ní Miroslav Žbánek z Lovčiček, 
který nabízí jahody, meruňky, 
švestky, jablka. To, co právě do-
zrává.  Květoš Brtník prodává 
přísady a zeleninu a jeho dcera 
Katka Kalvodová zase všelijaké 
bylinky.  No a nesmíme zapo-
menout na Jarmilu Luskačovou 
z  Dambořic, která prodává vše, 
co zahrada nabízí od mrkve, 
pórku až po zelí a dýně, ale i su-
šené zeleninové směsi do polév-
ky a později i burčák. Jsme rádi, 
když přijdou občané, kteří mají 
nějaké přebytky a také je na pá-
tečním jarmarku prodávají.  

PH: Naše hlavní myšlenka je, 
aby vše bylo regionální. 

JH: Na jarmarky zveme i Luď-
ka Šídla z Milešovic, který nabízí 
mléko, mléčné výrobky – kravské 
i kozí a Jarka Viliše, který pro-
dává několik druhů medu. Loni 
jsme s jarmarky končili na Miku-

láše. Letos byl poslední jarmark  
v pondělí 7. prosince.

Co se vám povedlo, na co jste 
nejvíc hrdí?

JH: Jsme rádi, že můžeme pokra-
čovat v zahrádkářské tradici, že jsme 
v uvozovkách zodpovědní za to, co 
nám předal bývalý předseda Franta 
Valný a bývalí členové. 

PH: A snad díky tomu, že jsem 
31 let předsedou zahrádkářů a že to 
děláme dobře, tak jsem získal Zlatou 
medaili za zásluhy o rozvoj zahrád-
kářství od Republikové rady České-
ho zahrádkářského svazu. Před tím 
byla bronzová, pak stříbrná a teď 
zlatá.  To je pro mě taky radost, když 
dostanu ocenění od druhých. Chci 
zdůraznit, že největší podíl na tomto 
ocenění má moje manželka a všichni 
členové.

Z čeho máte ještě radost?
PH: Že se lidem líbí naše akce, že 

jsou spokojeni. Díky tomu se hlásí i 
noví mladí členové. 

Náš nejmladší člen má 12 roků. 
Druhá nejmladší je teď v deváté třídě. 

JH: Musíme zmínit, že máme ra-
dost i z naší členky Toničky Bočko-
vé, která nám každý rok pomáhá na 
výstavě u tomboly. Věříme, že i příští 
rok s ní můžeme počítat. A taky na 
pátečním jarmarku nabízí se svojí 
snachou Pavlínkou oblíbené bram-
borové placky. Tonička tam vždycky 
přijede na svém skútru a s každým si 
ráda popovídá. 

Co pěstujete na vaší zahradě?
JH: My, když o tom doma mluví-

me, tak máme v naší rodině takové 
pořekadlo „F-fšecko“. 

PH: Zkoušeli jsme i kapustu, zelí, 
květák, ale tomu se na naší zahra-
dě nedaří. Pěstujeme papriky, celer, 
cibuli a různé odrůdy rajčat. Letos 
jsme měli 21 druhů rajčat rozmani-
tých tvarů, barev i velikostí. Některá 
pěstujeme od semínka. 

Na co jsou zaměřeni ostatní čle-
nové zahrádkářů v Otnicích?

PH: O tom jsme již dříve mluvi-
li, když jsme se bavili o jarmarcích, 
na kterých prodávají svoje výpěstky 
především naši členové. 

JH: Šikovný je i Marian Borovič-
ka, který pěstuje okrasné dýně nebo 
když má přebytek rajčat, tak je na 
jarmarcích také prodává. Ještě naše 
členka Miluška Cupáková nabízí 
dýně a víno.

Kolik let už je v  Otnicích 
moštárna a jak funguje? 

PH: Moštárna v  budově dělnic-
kého domu funguje už od roku 1988.

Ale až od roku 1992 evidujeme, 
kolik šťávy se vylisovalo. Každý rok 
je to jinak, podle úrody jablek. 

Například loni se nemoštovalo, to 
nebyla vůbec úroda. Na naší zahra-
dě jsme neměli ani bedýnku jablek. 
Ale letos u nás byli moštovat zájemci 
ze 16 obcí. Moštárnu má na starost 
Marian Borovička. Musí se rozdělit 
služby. Každou sobotu se účastní dva 
členové zahrádkářů, kteří manipulu-
jí s ovocem a jeden vybírá poplatky 
za moštování. V loňském roce jsme 
koupili „vapku“, aby se všechno 
v moštárně mohlo pořádně umýt. 

Kolik šťávy se letos vylisovalo?  
Máte přehled i za minulé roky?

Byla nám předána perfektně 
zpracovaná a krasopisně ručně vy-
psaná tabulka, kterou jsme na strán-
ky Otnického zpravodaje přepsali.

Jak ovlivnil činnost vaší organi-
zace v letošním roce nouzový stav?

PH: Co se týče činnosti zahrád-
kářů, tak velice, protože se nemůžou 
dělat žádné akce. Museli jsme zrušit 
cimbálovou muziku na Velikonoce, 
tradiční květnovou prodejní výstavu 
ve škole, přednášku pro veřejnost i 
ukázku tradičních řemesel v  listo-
padu na dělnickém domě.  Někteří 
řemeslníci si stěžovali, že letos nic 
neprodali a že by byli moc rádi, kdy-
by se tradiční řemesla konala, ale bo-
hužel nešlo to. 

JH: Ale jarní jarmark se nám 
povedlo zorganizovat v  náhradním 
termínu v sobotu 16. května na pro-
stranství před školou a v parku. Byli 
jsme příjemně překvapení, kolik 
přišlo lidi. Hlásili se různi prodej-
ci, nejen ti, co prodávají přísady, 
trvalky nebo zeleninu. Například 
Zdeněk Partyka, nabízel hodinky a 
tradiční jabloneckou bižuterii a naše 
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členka Zdeňka Čechová prodávala 
ručně vyráběná přírodní mýdla. S do-
držováním vládních opatření nebyl 
problém. Stánky byly dva metry od 
sebe a všichni dodržovali rozestupy. 
Přálo nám i počasí. V pátek pršelo a 
bylo chladno, ale v sobotu se udělalo 
krásně a svítilo sluníčko. 

A jak ovlivnil nouzový stav vás 
osobně?
PH: Nijak. V zahradě roušku nepotře-
buju a práce v zahradě je pořád stejná. 
Jak hodnotíte spolupráci s  vedením 
naší obce?
JH: Úžasně.
PH: Nemám slov v superlativech. Ne-

může být lepší. Když jsme chtěli opra-
vit moštárnu, tak nám bývalý starosta 
Pavel Prokop nabídl, že si máme říct, 
jak to chceme opravit a obecní úřad 
zafinancoval stavební úpravy. Obložili 
stěny i podlahu kachličkami, takže se 
teď moštárna dobře udržuje. I se sou-
časným starostou a vedením obce je 
úžasná spolupráce. Za akce v dělnic-
kém domě nemusíme platit nájem. 
Když chceme něco vyhlásit v místním 
rozhlase, tak pošleme text Janě Štěpán-
kové. Potřebujeme-li plakáty, tak nám 
je vytisknou. Dáša Stejskalová roznese 
a vyvěsí plakáty po vesnici. Hlášení 
do okolních obcí zajistí místostarosta, 
knihovnice zase fotí naše akce.

Co byste chtěli říct na závěr čte-
nářům Otnického zpravodaje?
Rádi bychom všechny pozvali na po-
sezení u cimbálu v  sále dělnického 
domu, které by se mělo konat v neděli 
4. dubna 2021 s plánovaným začátkem 
v  18 hodin s  cimbálovou muzikou 
Friška z Kyjova.

Čtenářům Otnického zpravodaje 
přejeme do celého roku hlavně zdraví, 
ať se nám v příštím roce podaří nabíd-
nout všechny zaběhnuté akce a další 
nové. 

Děkujeme za rozhovor

Milí čtenáři. Pokračování rozhovoru najdete v příštím čísle Otnického zpravodaje. Dozvíte se, co se skrývá za organi-
zováním akcí, jak zahrádkáři spolupracují se školou nebo jaké přípravky používají na ochranu rostlin.
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Letošní výstavní sezona byla kvůli nouzovému sta-
vu zkrácená, ale přesto jsme v náhradních termínech 
bodovali.

V neděli 16. srpna se v zahradě zámku Austerlitz 
ve Slavkově u Brna konala XXIII. Klubová výstava 
Moravskoslezského klubu anglických ohařů  věnova-
ná památce  Vojtěcha Kohoutka. Za krásného letní-
ho počasí bodoval u zahraničních rozhodčí sedmi-
letý gordonsetr Anthony Scotch do pole (Toníček)  
a stal se vítězem celé XXIII. Klubové výstavy MSKAO. 
Z výstavy si odvezl tyto tituly: EX 1, CAC, KV, BOB, 
nejkrásnější pracovní pes, BIS a stal se vítězem celé 
výstavy, do které bylo přihlášeno 150 účastníků. 
Auvegneského ohaře Kirouška už nevystavujeme ale 
bavíme se s oběma pracovní činností v bažantnici, na 
poli a ve vodě pro kterou byli pejsci vyšlechtěni. Také 
naše vnoučata nám dělají velkou radost a pomáhají 
nám. 

Přejeme všem do příštího roku mnoho úspě-
chů v  osobním životě i v  podobných aktivitách. 
  Alena a Lubomír Fialovi

Poznámka redakce: 
CAC (Certificat d´Aptitude au Championat) - čeka-

tel na šampionát krásy
BOB (Best of breed) - nejlepší z daného plemene
BIS (Best in show) - nejlepší pes celé výstavy
KV – klubový vítěz

Toníček se stal vítězem celé výstavy
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Jako všechny oblasti i chovatelství zasáhla letošní 
pandemie. Především v délce výstavního roku, který 
se zkrátil na pouhé dva měsíce. Srpen, respektive až 
jeho konec, kdy obvykle začínají výstavy, a září, během 
kterého proběhla výstava i u nás v Otnicích. A nebyla to 
výstava letos ledajaká. Uspořádali jsme ji u příležitosti 
připomenutí založení prvního spolku chovatelů, který 
v Otnicích vznikl již před devadesáti lety v roce 1930.

Ale popořadě. První výstavou v našem okrese, které jsme 
se zúčastnili jako vystavovatelé, byla výstava v Křenovicích. 
Netradičně se konala koncem srpna, jelikož  proběhla 
zároveň jako soutěžní okresní výstava mladé drůbeže. 
Zastoupení jsme měli ve třech odbornostech čtyřmi 
chovateli a v každé jsme uspěli. V odbornosti drůbeže nás 
reprezentovali dva chovatelé, kde si čestnou cenu odvezl 
mladý chovatel Pavel Jochman ml. U králíků získal taktéž 
čestnou cenu Jaroslav Zehnal. A v odbornosti exotického 
ptactva uspěl další mladý chovatel Jakub Jochman.

Za dalších čtrnáct dní proběhla tradiční výstava 
v  zámecké zahradě v  Bučovicích. Kde byl se svými 
marburskými králíky úspěšný opět Jaroslav Zehnal. 

Místní výstava králíků, drůbeže a holubů
A pak, v týdnu před 19. a 20. zářím, začaly přípravy na 

naši výroční výstavu. K jejímu uspořádání jsme si domluvili 
krásný, nově vytvořený prostor na farní zahradě. A byl to skvělý 

nápad. Přesvědčily nás o tom už první reakce vystavovatelů, 
kteří ve čtvrtek odpoledne začali vozit svá zvířata. Je příjemné, 
když hned na začátku slyšíte slova o jedné z  nejhezčích 
výstav, jakou kdy viděli. A to ještě nebyla hotová výzdoba  
a chybělo dodělat ukázkové výběhy a voliéry. Dodá to energii  
a nadšení na zbytek dní. Hned druhý den se s chválou přidali 
posuzovatelé a ti určitě viděli spoustu výstav a mají s  čím 
srovnávat. Doktor Václav Ráček, který posuzoval holuby, byl 
z prostředí tak nadšený, že nabízel pro příští rok domluvit účast 
kolegů z holubářských klubů, ve kterých je členem. Bohužel 
naše organizace je, co do počtu členů, hodně malá a více 
expozic nebo klecí bychom už zvládali velice obtížně. Ostatně 
ani tato výstava se jako obvykle neobešla bez pomoci přátel 
z  okolních organizací jako například z  Milešovic, Křenovic 
či Slavkova. A nemůžu zapomenout na pomoc členů našich 
rodin a kamarádů nechovatelů. Proto bych jim rád touto cestou 
ještě jednou poděkoval.

Největším ukazatelem úspěšné výstavy jsou ale 
spokojení návštěvníci. A pro ty jsme v  soutěžní části 
připravili 53 králíků. Nejvíc pozornosti budil se svými 7,5 
kilogramy váhy a 20 centimetry dlouhýma ušima vítězný 
samec plemene belgický obr. U dětí zase bodovala zakrslá 
plemena. Z padesáti holubů nejvíc zaujala dvě plemena voláčů. 
Brněnští se svým klasickým třesem na dlouhých tenkých 
nohách a moravští sedlatí s  pro ně typickou chocholkou a 
velkým voletem. Největší rozmanitostí plemen a barev hýřilo 
ovšem 30 voliér s kohouty a slepicemi. Tady si každý našel 
své favority, ať už to byla mohutná plemena temně černých 
australek, s neobvyklými rousy na nohou největší plemeno 
světa brahmánky nebo středně velcí kohouti vlašek a 
sněhobílých lenghorek s dlouhými bohatými ocasními pery 
až po zvláštní malá a zakrslá plemena bojovnic či holokrček. 
Přesto, že hlavní ceny si odnesli přespolní chovatelé, tak 
i naši nevyšli naprázdno a čestné ceny za králíky a drůbež 
získal Jaroslav Zehnal a za drůbež Pavel Jochman i Pavel 
Jochman ml.

Celou atmosféru dotvářely tři výběhy s  kachnami, 
husami a malými kamerunskými ovečkami. Samozřejmě 
v  Otnicích nesměla chybět ani exotická zvířata, která 
zastupoval pár menších druhů papoušků, křepelky 
japonské, které jsou poddruhem naší křepelky polní  
a želva vroubená. Pro děti byl připraven koutek s tetováním 
a několik soutěží s  chovatelskou tematikou, ve kterých 
dostaly sladkou odměnu. V  sobotu a v  neděli odpoledne 
proběhla atraktivní ukázka nového sportu králičí hop. 
Jedná se o překážkový závod králíků ve skoku do výšky, 
do dálky a nejatraktivnější část parkurový závod. Ovšem 
největší úspěch u dětí měla morčata, se kterými se mohly 
pomazlit a po přemluvení rodičů odnést i domů. Pro rodiče 
a ostatní návštěvníky byly připraveny dobroty z  udírny, o 
kterou se vzorně postaral Mira Tichý. U piva nebo kafíčka 

Chovatelská výstava v Otnicích
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si pak mohli prohlédnout fotky z  historie naší základní 
organizace a z  opisu  otnických kronik přečíst, jak vznikal 
první chovatelský spolek během třicátých let minulého století. 
K velkému překvapení a trošku i pobavení (protože dnes se 
pěstují „jen“ rajčata) zněl historický název Spolek pěstitelů 
drobného hospodářského zvířectva pro Otnice a okolí se 
sídlem v Otnicích. O tom, že se nám výstava povedla svědčí 
 i fakt, že se spousta návštěvníků a vystavovatelů rozešla až 
dlouho po slavnostním ukončení výstavy a předání cen. Což 
v okolních organizacích není vůbec běžné. 

Kdy a jak to vlastně všechno začalo? 
Rok 1930
Z  obecních kronik víme, že první výstava se konala 

v Otnicích 5. až 7. ledna 1930. Tuto výstavu pořádal v hostinci u 
Marků Spolek pěstitelů drůbeže, králíků atd. (jak bylo zapsáno) 
pro Telnici a okolí se sídlem v Sokolnicích na žádost svých 
otnických členů.

Toho roku dne 7. prosince byl založen Spolek pěstitelů 
drobného hospodářského zvířectva pro Otnice a okolí se 
sídlem v Otnicích. Při ustavující valné hromadě čítal spolek 
14 členů. Předsedou spolku se stal František Lattenberg a 
jednatelem učitel Matěj Jedlička.

Rok 1932
První vlastní výstava. Ve dnech 1. až 3. ledna uspořádal 

Spolek pěstitelů drobného zvířectva pro Otnice a okolí 
v místnosti hostince p. Františka Marka svou první krajinskou 
výstavu.

Na jaře 1932 byla zřízena spolkem v  Chaloupkách na 
Měkejšku ohrada pro výběh hovězího dobytka a koz. Byla 
zřízena na ploše 1000 m2. 

Rok 1934
Je rokem kdy se před válkou objevila poslední informace 

o místním spolku pěstitelů drobného hospodářského 
zvířectva v obecních kronikách. 6. a 7. ledna se konala již třetí 
a pravděpodobně až do založení Českého svazu chovatelů 
roku 1964 poslední výstava. Této výstavy se zúčastnilo 45 
vystavovatelů z toho 34 z Otnic.

Bohužel, na přelomu tisíciletí zemřelo několik členů, 
kteří zakládali „nový“ spolek pod organizací Českého svazu 
chovatelů v roce 1964, a už se nenašly kroniky spolku, které 
tito chovatelé určitě vedli. 

Bylo to taky způsobeno poklesem členů spolku,  
a tak trochu útlumem činnosti. I když se v  posledních 
letech snažíme výstavy v  Otnicích pořádat a po letošní 
krásné výstavě máme nového člena, je nás pořád málo  
a je to stále složitější, i kvůli zvyšujícímu se průměrnému 
věku našich členů. Uvítali bychom, jako všechny organizace 
a spolky, nové členy, kteří by se chtěli zapojit s  námi do 
vytvoření dalších minimálně devadesáti let historie tohoto 
krásného koníčku v Otnicích. Pokud byste se k nám chtěli 
přidat, neváhejte kohokoliv z nás kontaktovat a informovat 
se, jak na to. Rádi vás uvítáme mezi sebou.   
 Chovu zdar

 Pavel Jochman, předseda ZO ČSCH Otnice
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V sobotu 12. září se nám i přes tuto 
těžkou dobu podařilo uspořádat tradič-
ní rybářské závody pro dospělé na na-
šem rybníku Pod Poltňou.

Tak, jak je již naším dobrým zvykem, 
registrace účastníků našeho závodu zapo-
čala od sedmé hodiny ranní. K  našemu 
údivu se i v této složité době zaregistrova-
lo celkem 30 rybářů a k naší radosti také 
dvě rybářky. V osm hodin náš Poldík za-
hájil závody výstřelem!

Jako každým rokem jsme i letos pro 
naše chytající rybáře zajistili krásné slu-
nečné počasí. Občerstvení v naší „bódě“ 
bylo opět na jedničku, včetně douzova-
ných klobás a cigár. Hřebem dne byl gu-
láš z hovězích líček od našeho kamaráda 
Laťáka (Zdeňka Lattenberga), několika-
násobného vítěze gulášového klání v naší 
obci.

Letos se závodů nezúčastnil loňský 
vítěz, místní Marcel Štěpánek, a ostatní 
soutěžící nestačili drtivému ataku brněn-
ských rybářů, kteří se pravidelně v našem 
závodu umísťují na nejvyšších příčkách.  
I letos nezklamali. 

Zde jsou výsledky:
1. místo: Hankocy Jaroslav 
 (otec) – Brno – 705 cm
2. místo: Hankocy Michal 
 (syn) – Brno – 681 cm
3. místo: Kadlec Milan – Brno – 
 658 cm

Druhému umístěnému, Michalu Han-
kocymu, se navíc povedlo chytit tolstolo-
bika, jehož délka byla 111 centimetrů a 
váha 25 kilogramů. Což je v rámci všech 
našich dosavadních rybářských závodů 
rekordní úlovek v podobě těžce ulovitel-
né ryby.

Po vyhlášení výsledků následovala 
volná zábava, kde všichni soutěžící pro-
brali u pivečka rybářské techniky chytání, 
dobré počasí a výbornou organizaci včet-
ně občerstvení. V 16 hodin se již rozezně-
ly libé tóny cimbálové kapely DONAVA 
ze sousedního Újezdu, které melodicky 
zněly všem bavícím se lidem až do setmě-
ní.

Děkujeme všem zúčastněným soutě-
žícím, ale i ostatním lidem, kteří se při-
šli na naše závody podívat, a samozřejmě 
také přátelům našeho Rybářského spolku 
Otnice, za jejich přízeň, které si nesmír-
ně vážíme a věříme, že se příští rok zase 
všichni sejdeme v lepších časech.

Tradiční rybářské závody pro dospělé
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Otničtí hasiči renovovali požární stříkačku PS8 z roku 1965
V létě loňského roku člen Sboru 

dobrovolných hasičů v Otnicích Miroslav 
Kalouda získal z vyřazených armádních 
zásob požární stříkačku PS8, vyrobenou  
v roce 1965. Jedná se o dvoudobý, dvouválcový 
motor chlazený vodou přímo z čerpadla  

s výkonem čerpadla 800 litrů za minutu.
Mezi vánočními svátky napadlo Aleše Holoubka 

zkusit stroj nastartovat a ověřit jeho stav. Několik let 
stará voda a benzín uvnitř motoru napáchaly své. Po 
několikahodinovém čištění agregátu se stroj podařilo 
nastartovat. Tato situace nám vykouzlila úsměv na tváři  
a dala okamžitě zrod nové myšlence, a to kompletní renovaci 
stroje! Navíc mít ve výbavě SDH Otnice zelenou stříkačku, 
která není ve shodě s barvami SDH, je pro některé naše 
členy takřka nemyslitelné.

Záhy jsme se pustili do rozebrání stroje. Celou akci si 
vzal na starost Aleš Holoubek. Ze všech možných zdrojů 
jsme sháněli informace ke stroji. Měli jsme obavu, abychom 
byli vůbec schopni sehnat potřebné díly k zprovoznění. 
Náhradní díly na tak starý stroj jsou opravdový oříšek. 
Kromě několika kusů těsnění, které se hned objednaly,  
jsme vše ostatní museli vyrobit, nebo si nechat vyrobit.

Večerními a víkendovými pracemi na stroji jsme 
postupovali kupředu. Na některých částech jsme si téměř 
vylámali zuby. Rozebrat něco, v čem několik let nebo  
i desetiletí stála voda, není jen tak. Navíc vzhledem k tomu, 
že díly není možné sehnat, muselo být vše rozebráno bez 
poškození, nebo jen s minimálním. Následovala postupná 
oprava, leštění a renovace všech komponentů.

Díly určené k pískování a lakování si vzal na starost 
Petr Jelínek a Petr Mráz. S dosedacími plochami motoru 
nám ochotně pomohl Miroslav Tichý. Ložiska, gufera  
a spojovací materiál jsme sháněli, kde se jen dalo, ostatní 
jsme si svépomocí vyrobili.

Až byly všechny díly připraveny, pustili jsme se do kompletace 
a ani to se neobešlo bez obtíží. Neodřít nově nalakované díly při 
jejich zpětné montáži je opravdu kumšt! Postupně, ve volných 
chvílích, jsme stroj složili do nynější podoby. Završením celé 
renovace byl úspěšný první start se zkouškou sání čerpadla. 
Dostřikem přibližně 30 metrů jsme se přesvědčili, že stroj je opět  
v kondici.

Celkovou renovací jsme strávili více jak 180 hodin práce. 
Za tento čas se chceme dodatečně omluvit našim drahým 
manželkám.

Letošní nepříznivá situace nám bohužel nedovolila v obci 
stroj předvést. Proto doufáme, že bude příští rok přívětivější. 
Stroj je nyní vystaven v naší hasičské zbrojnici a je v plánu jej 
spouštět při námi pořádaných akcích.

Ruku k dílu přidali: Lubomír Fiala, Josef Muric 
ml., Pavel Muric, Jaroslav Sekanina, Radek Švábenský  
a Tomáš Voráč. Všem za to velké díky! 

Sbor dobrovolných hasičů Otnice
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Komu se nelení, tomu se...

Říká se, že když se člověk nudí, 
vymýšlí... Blbosti? Ne vždycky 
tomu tak je. Troufáme si říct, že 
většinou právě v tomto stavu na-
padnou člověka skvělé myšlenky 
a užitečné nápady. A tak když se 
nám divadla v říjnu opět zavřela, 
snažili jsme se vymyslet, čím sebe 
a vás budeme bavit a jak tuto dobu 
přečkáme, než vás budeme moci 
opět přivítat v hledišti divadla. 

Každý z nás se často ocitá 
v momentu, kdy přepíná ovlada-
čem televize jednu stanici za dru-
hou (někdo určitě i stokrát stiskne, 
protože si nadělil do toho přístroje, 
co promítá živé obrázky, hodně te-
levizních stanic) a stejně nenajde 
nic, co by stálo za pozornost. 

Co tedy přepnout na YouTube 
a zasmát se u divadelní komedie? 
Byl to první nápad, který nás na-
padl. Vytvořili jsme na YouTube 
kanál našeho divadla, spojili se s 
Miroslavem Hanušem, který nám 
udělil souhlas s autorskými právy 
a zveřejnili jsme naši loňskou ko-
medii: Proč muži neposlouchají a 
ženy neumí číst v mapách. Nepo-
třebujete k tomu žádný link, stačí 
do vyhledávače na YouTube zadat 
„Ochotnice“ a jako první na vás 
„vypadne“ fotografie našich krás-
ných hormonů. Již v těchto dnech 

má naše představení okolo 400 
zhlédnutí a číslo stále stoupá, a to 
nás velmi těší. A co o smíchu říká 
Wikipedie? „Smích je jedna z mno-
ha mimických vlastností člověka 
(a vyšších primátů). Je hlasitým 
projevem veselí, radosti, nadšení 
apod.... je doplněn o charakteris-
tické zvuky, pracuje při něm přede-

vším bránice. 
Může vznik-
nout jako 
psychologická 
reakce na vtip, 
lechtání nebo 
jiné podněty... 
při konzumaci 

tekutého jídla může vést až k jeho 
samovolnému vypuzení nosem...“ 
takže příjemnou zábavu, bryndák 
pod krk a kapesníky po ruce. 

Dalším představením je naše 
nejnovější - Maryša. Zde jsme jed-
nali s autory Kateřinou Menclero-
vou, Jankou Ryšánek Schmiedto-
vou a Ivanem Acherem a všichni 
tři nám s ochotou a velkým nadše-
ním udělili souhlas se zveřejněním. 
Maryšu pro vás chceme ještě ales-
poň jednou odehrát na živo (před-
poklad je jaro 2021, pokud samo-
zřejmě nenastane opět nevítaná 
situace). Vy, kteří jste představení 
už viděli, se můžete vrátit do svých 

vzpomínek a emocí, kte-
ré jste s námi v divadle 
zažívali. Převážná část 
záznamu byla pořízena 
při veřejné generálce, a 
tak si můžete všimnout 
detailů na scéně, které 
vašim očím z řad hlediště 
dalekých zůstaly skryty. 
A vy, kteří jste se na Ma-
ryšu do divadla ještě ne-
dostali, můžete tento te-
levizní záznam brát jako 
pozvánku na živé před-
stavení. Budete s námi 
jistě souhlasit, když řek-
neme, že zážitek z živého 
představení není to samé 
jako záznam z televize. 
Držme si palce, abychom 
mohli tento příběh spolu 
opět zažít. 

Kdo sleduje náš diva-
delní profil na sociálních sítích, ví, 
že se bavíme i dalším projektem. 
Inspirací k němu bylo jedno praž-
ské divadlo, které v době karantény 
publikovalo knihu Dracula jako 
audio knihu. My jsme si vybrali 
Povídky z jedné kapsy, Povídky z 
druhé kapsy od Karla Čapka, které 
natáčí několik členů souboru jako 
audio povídky. Ty už také brzy na-
jdete na našem YouTube kanále, 
takže si je pak můžete pustit do 
ouška kdykoliv a z jakéhokoliv za-
řízení. 

Stále nás můžete sledovat na na-
šem Facebooku Ochotnice-ochot-
nické divadlo, kam vám přidáváme 
horké novinky ze zákulisí. 

Rádi bychom byli blíž i vám, 
kteří nejste na sociálních sítích 
a přesto byste chtěli s námi sdílet 
naši práci a nápady, a proto vzniká 
v těchto dnech na webu obce spe-
ciální menu o nás a našem divadle. 

Dost často se nás ptáte, co bude-
me hrát dál. A tak kulantně odpoví-
me, že .... něco se chystá. 

Zůstaňte s námi, protože komu se 
nelení..... tomu třeba sněží! Nenechte 
si zamrznout vaše nápady a tvořte. 

Přejeme z divadla hezky prožitý 
zimní čas. 

 Zdeňka Čechová
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Pane starosto, Pavle,
s  dovolením se dodatečně omlouvám za některé 

moje trapasy, když jsem nevěděla, co se právě děje 
ve vašem divadelním režimu, protože jsem to na vět-
ší dálku ode mne neslyšela. Já prostě slyším hlas, ale 
nerozumím slova, když nejsou řečena v určité vzdále-
nosti proti mně. Děkuji za veškerou laskavost a přízeň, 
kterou si uchovám v srdce do konce života. Myslím to 
doopravdy, bez příkras. Nikdy nezapomenu, jak při 
otevření dveří vidím jedny nebo druhé ruce, přichys-
tané pomoci. Taky se omlouvám manželce, že jsem ji 
někdy, nechtěně, ostřelovala kukuřicí, když jsem se 
víc opřela do klasu. Ale já vím, že to brala s humorem. 

Za ten obrázek ve zpravodaji, nemám dostateč-
ných díků. Za 60 let už mnoho mých rodáků mě vy-
těsnilo z paměti a další, mladší si mě nepamatují a já 
laskavostí rodné obce jsem se vrátila do jejich příbyt-
ků. Pro mě neskutečný pocit. 

Láska k divadlu je silné pouto, je také útěk do ji-
ného světa, od starostí, nebo těžkostí, zklamání, od 
běžného života. 

Přeji všem, aby se v Otnicích divadlu dařilo a cítili 
jste se šťastni. 

Ze srdce přeje „divadelní babička“ 
Zdena Popeláková

MOJE VYZNáNí 
Zdena Popeláková

Má rodná vesničko, ležící v údolí,
když na tě vzpomenu, srdce mě zabolí. 
Srdce zabolí, oči zapláčou, 
ztracená léta už nikdy víc nepřijdou.

Na potoce za zahradou, 
bujně kvetl žlutý blatouch, 
v čisté vodě, jako šipky, 
míhaly se malé rybky. 

Co veselí bylo na rybníčku, 
kde mnohý domkař
koupal svou kravičku.
A tak se spolu šplouchaly
děcka, kravky i staré kastroly. 
Jaký div a jak je to možný, 
že nikdo z toho nebyl nemocný. 

Dávno skončil rybníček 
a na jeho místě, vždy na hody
stojí kolotoč a spousta lodiček. 

Koncem týdne je neděle, 
Při zvucích varhan, zpívalo se v kostele. 
O Božím Těle, v průvodu družiček, 
sypaly z košíčků plátky růžiček. 

A tak plyne rok za rokem, 
nevidím ty známé tváře, 
co znala jsem.
Odešli a tiše spí
za cihlovou hřbitovní zdí.

Divadelní pošta pro babičku
Jistě se nenajde nikdo mezi námi, komu by nechy-

běl kontakt. S někým. S kýmkoliv. A když jste na určité 
lidi zvyklí několik měsíců, že je máte po svém boku na 
jevišti, chybí o to víc. A vy zase jim. Vytáhli jsme tedy 
dopisní papíry a pera a napsali jsme naší divadelní ba-
bičce několik řádků. O tom, co děláme, jak se máme, 
co vytváříme v  divadle, poslali jsme jí fotky, verše, 
zpravodaje, kde se o ní píše. Prostě všechno, abychom 
jí připomněli, že i když se nevídáme, myslíme na ni. 
Dali jsme všechny naše dopisy dohromady a zabalili 
do balíčku Divadelní pošta. Na odpovědi jsme dlou-
ho nečekali – poslala nám mnoho díků, pozdravování, 
dojemných slov – zkrátka dopisy, které si prostě ne-
přečtete jen jednou a nedáte na dno šuplíku.
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sobota 6. 3. 2021
plánované představení 
VZtAHy NA úrOVNI 
Zakoupené vstupenky 

zůstávají v platnosti.

čtvrtek 24. 12. 2020
trOubENí trubAčů

pořádá obec Otnice

neděle 4. 4. 2021
POsEZENí u cImbálu

pořádají otničtí zahrádkáři

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

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 

1. března 2021

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, 

že z důvodů nařízení vlády mohou 

být některé akce zrušeny.

P O Z V Á N K Y



pravIDla moštárny

    Moštování
Rok Počet sobot Množství šťávy v litrech Poznámka
2014 9 860
2015 10 7093
2016 8 570 malá úroda
2017 5 354 malá úroda
2018 15 8823
2019 - - neúroda, nemoštovalo se
2020 14 8010 účast ze 16 obcí



chovatelská výstava




