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A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
knížek či slabikářů, které ze školy zapůjčila paní učitelka Hana Veselá. 
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Je�zde�však�naděje,
že�temné�kouty�temných�nocí
ozáří�slunce�na�svítání.
Že�láska�laskavá�si�vpíše
ty�naše�jména�do�svých�dlaní�…

V každém�roce�třetího�tisícročí.

Marie�Jakubčáková

Dozněly�tóny�písní�vánočních.
Dojedli�jsme�vánoční�dobroty.
Jedličky�ztratily�lesk�a�svěžest.
Přichází�realita�dní�všedních.
A�též�i�otazníky�dní�budoucích.
Jaký�jen�bude�ten�rok�nový?

Jaký?

Je�téměř�jisté,�že�v každém�roce�třetího�tisícročí
krutým�mrazem�spoutané�stromy
s příchodem�jara�zakvetou.
A�šťavnatou�zelení�ožijí
ty�krásné�lesy,�hory�…

Je�téměř�jisté,�že�v každém�roce�třetího�tisícročí
že�zem�zavlažená�požehnanou�rosou
vydá�své�požehnané�plody.
Že�mnohý�život�se�skončí
a�druhý�se�narodí�…

Je�téměř�jisté,�že�v každém�roce�třetího�tisícročí
budeme�mít�co�odpouštět�jiným,
abychom�i�my�směli�prosit:
„Otče�náš,
odpusť�nám�naše�viny�…“

NOVÝ ROK
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Nad dopisy čtenářů

Bránička� na� plote� sa� so� škripo-
tom�otvorila�a�pani�Alena�vkročila�
na� trávnatý� chodník� neveľkej� zá-
hrady.� Vecným� pohľadom� prebehla�
zeleninové� hriadky,� ktoré� dnes�
plánovala� prekypriť.� Potom� sa� na�
chvíľu�pristavila�pri�kvetinovej�časti�
záhrady.� Kvetom� venovala� osobit-
nú�pozornost�–�práca�okolo�nich�jej�
prinášala�radosť�a�chvíle�pokoja.�No�
v  to� predpoludnie� pokoj� v  záhrade�
nebol…

Alena� začula� nezvyčajný,� in-
tenzívny� vtáčí� piskot.� Išla� za� tými�
zvukmi� a� čoskoro� ho� uvidela:� laš-
tovičie�mláďa� s  jemným,�ešte�málo�
vyvinutým� operením.� Na� slabých�
nožičkách� tackavo� poskakovalo�
po� tvrdých� hrudách� hriadky.� Ne-
dorastenými� krídelkami� sa� már-
ne� pokúšalo� vzlietnuť.� Vtáčatko�
bolo�asi�neprimerane�čulé,�zvedavé�
a� neopatrné.� Priskoro� vypadlo�
z bezpečia�rodného�hniezda.�Pristá-
lo�na�nehostinnej�zemi�a�vyplašene,�
na�plný�zobáčik�sa�dožadovalo�opa-
tery�a�primeranej�potravy.�

Alena� stála� nad� tou� pištiacou�
kôpkou�vtáčieho�nešťastia�bezradne.�
Vedela� sice,� kde� lastovičky� hniez-
dia,�no�vedela�aj�to,�že�vložiť�vtáča�

späť� do� jeho� hniezda� sa� jej� nijako�
nepodarí.� Bolo� to� pre� ňu� príliš� vy-
soko.� Pozbierala� preto� suché� byľky�
z  nedávno� pokosenej� trávy,� navrs-
tvila� ich� do� tienistého� miesta� pod�
ihličnan� a� do� tohoto� provizórneho�
útulku� preniesla� lastovíča.� To� sa�
v mäkkom�pelešteku�pokojne�uloži-
lo,�no�jeho�spokojná�pohoda�netrva-
la�dlho.�Ďalej�a�ešte�nástojčivejšie�sa�
dožadovalo�potravy.�

Na�záhradách�býva�dostatok�vša-
kovakého�hmyzu�a�Alena�sa�snažila�
čo-to�vložiť�do�otvoreného�zobáčika.�
No� nie� veľmi� sa� jej� darilo� upokojiť�
hladoša.�Pískot�neutíchal�a�konečne�
ho�začuli�aj�dospelé�lastovičky,�ktoré�
potom�v neustálych�náletoch�krúžili�
nad�záhradkárskou�osadou,�hľadaj-
úc�potravu�pre�mláďa.�

Tiene� sa� začali� predlžovať.� Den�
plný� únavy� sa� pomaličky� končil.�
Alena� dopila� posledné� dúšky� čaju�
a�chystala�sa�na�cestu�domov.�Pred�
odchodom� ešte� nazrela� pod� ihlič-
nan,�vtáča�bolo�pokojné�a�lastovič-
ky� mu� neúnavne� prinášali� obživu.�
A� aby� netrpelo� smädom,� naliala�
Alena�do�plytkého�téglika�vodu.�Do�
rána,� kým� opäť� príde,� mu� to� há-
dam,�vystačí…

Ráno� neprišla,� nastali� dažde.�

Dlhé� a� prisilné.� Keď� po� neikoľkých�
dňoch� zasvietilo� vytúžené� slnieč-
ko,� pobrala� sa� pani� Alena� opäť� na�
záhradu.� Prvé� jej� kroky� smerovali�
ku� košatému� ihličnanu,� kde� pred�
pár�dňami�uložila�vtáčatko.�Nebolo�
tam.� Našla� ho� o� pár� metrov� ďalej,�
pri� hriadke� rozkvitnutých� bielych�
astier.�Vtáčik�ležal�mŕtvy,�uväznený�
v  popraskanej� naplavenine,� spôso-
benej�lejakmi.�

No�nebol�sám.�Jeho�nehybné,�ne-
dospelé�telíčko�spočívalo�pod�rovna-
ko�nehybným�krídlom�dospelej� las-
tovičky.�Možno�to�bola�jeho�matka,�
možno� neikto� zo� spriatelenej� letky.�
Možno,� že� vtáčatku� v  posledných�
útrpnostiach� švitorila� vtáčiu� uspá-
vanku�alebo�pieseň�o�krajoch�teplé-
ho�slnka,�kde�čoskoro�spolu�odletia.�

Kto� to� už� vie?� Isté� je� iba� to,� že�
táto� dospelá� lastovička� v  ťažkých�
chvíľach�neopustila�bezbranné�mlá-
ďa.�Hoci�mohla�pred�prívalom�vôd�
odletieť�do�bezpečia,�zostala�a�sna-
žila� sa�ho�chrániť.�Kým�vyhasol� jej�
zrak,�kým�doznela�jej�lastovičia�pie-
seň,� stihla� ešte� úbohé� mláďa� ukryť�
pod�svoje�krídla.�

Podľa	skutočnej	udalosti.
Marie	Jakubčáková	

LAŠTOVIČIA PIESEŇ

Velmi�mne�potěšil�článek�manželů�Mezuláníkových,�kde�popisují�chování�naší�POŠTY.�Mohla�by�si�ihned�změ-
nit�název�na�SMÍŠENÉ�ZBOŽÍ,�dodávám�já.�Všechno,�co�popisují�je�pravda.�Jen�bych�dodala,�že�chcete-li,�aby�
balík�došel�do�správných�rukou,�musíte�na�balík�dopsat�DO�VLASTNÍCH�RUKOU�a�patřičně�za�tuto�větu�doplatit.�
I�přesto�se�stává,�že�do�správných�rukou�přijde�předem�vypsaný�kousek�papíru,�kterým�je�oznámeno,�že�balík�lze�
vyzvednout�na�poště.�Dokonce�člověk�až�z Milešovic�dostal�oznámení,�že�balík�došel.�Ale�do�Brna.�Na�zdejší�poštu�
přijde�až�další�den.�Co�je�to,�prosím�vás,�za�službu?
Pošta� je�dokonce�rozdělena�na�balíkovnu�a�doporučené�dopisy,�což�každé�zvlášť�rozváží�auta.�Obyčejné�dopisy�
počkají�až�týden.�Kolik�ředitelů�takto�POŠTA�má?�Nebo�to�nejsou�ředitelé,�ale�kamarádi?�Ale�těm�se�také�musí�
zaplatit� odměny.� Jistě� nemalé.� Kolika� doručovatelům,� doručovatelkám� by� mohla� pošta� zajišťovat� práci?� Koupí�
automobilů�se�ušetřilo�víc?�V případě�pěších�pracovníků�by�bylo�třeba�nakoupit�dobré�boty�a�pláštěnky�proti�dešti,�
mimo�uniformu.�Samotné�po�chůzky�by�byly�prospěšné�zdraví.�Jen�by�tuto�práci�chtělo�řádně�ocenit.�Nemají�šéfové�
pošty�něco�s hlavou?�Nic�jiného�mne�nenapadá.�Nebo�nás�určití�šéfové�považují�za�hlupáky?�

Ludmila	Kaloudová

DÔkAZ
Ešte nikto doteraz nedal dôkaz o neexistencii Boha. Zato o jeho existencii hovorí celý vesmír. Ateisti 
potrebujú viac viery ako veriaci.  /Richard	Wurmbrand/
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umět�se�zasmát
je�důležitější�než
mít�rovný�zuby

pěstovat�lásku
je�důležitější�než
špinavý�prádlo�prát

být�zdravá
je�důležitější�než
být�hubená

a�cítit�se�dobře
je�důležitější�než
dobře�vypadat

Bára�Vencálková
(Ž�E)�N�Á�M

ŽENA, kTERá RoZUMí ŽENáM
Ženám,	 které	 se	 někdy	 ztrácí.	 A	 zase	 nachází.	 Které	 potichu	 pláčou.	 A	 nahlas	 se	 smějí.	 Které	 si	 jdou	 přes	
všechny	 nejistoty	 a	 strachy	 za	 svými	 cíli.	 A	 kterým	 se	 občas	 zboří	 celý	 svět.	 A	 přesto	 vždy	 znovu	 vstanou.	
A	dokáží	se	zpět.	Postavit	na	vlastní	nohy.

Kniha	je	k	zapůjčení	v	místní	knihovně

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
MUŽ, kTERÝ RoZUMěl ŽENáM
William Golding, anglický spisovatel a básník (1911 – 1993)
Myslím,�že�ženy�jsou�pošetilé,�když�předstírají,�že�jsou�rovnocenné�mužům.�
Jsou�totiž�mnohem�lepší�a�vždycky�byly.�Cokoli�dáš�ženě,�znásobí�to�(udělá�to�větší).
Když�jí�dáš�spermii,�ona�ti�dá�dítě.
Když�jí�dáš�dům,�ona�ti�dá�domov.
Když�jí�dáš�potraviny,�ona�ti�dá�jídlo.�
Když�jí�dáš�úsměv,�ona�ti�dá�své�srdce.�
Ona�znásobí�a�zvětší�vše,�co�je�jí�dáno.�
Takže,�když�jí�provedeš�nějakou�nepravost,�
tak�se�připrav,�že�dostaneš�nazpátky�ranec�hnoje!
� zaslala	Ludmila	Kaloudová

Historický	objev	při	rekonstrukci	kanalizace	na	počátku	ulice	Dědina	–	mostek	z	roku	1949.
	 zaslal	Jiří	Havránek
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Po� čtvrté� přijel� na� kole�
z�Újezdu�u�Brna�otužilec�
Jaroslav�Žáček,�aby�na�sv.�
Štěpána� vyzkoušel� teplo-
tu�vody�rybníku�v�Poltni.�
Vloni� se� bohužel� nemohl�
po� vykoupání� ohřát� hor-
kým� svařákem,� pozdravit�
známé�u�ohně,�či�ochutnat�
některou�z�rybích�specialit�
od�rybářů.
Všichni�doufáme,�že� letos�
na�Štěpána�bude�zase�vše�
jako� obvykle� a� ledového�
muže�budeme�z�břehu�po-
vzbuzovat.�Možná�nebude�
sám.�Otužování�je�teď�po-
pulární� a� začít� můžeme�
v� každém� věku.� Jaroslav�
Žáček� s� plaváním� ve� stu-
dené�vodě�začal�až�po�še-
desátce!�	 -red-

Možná�si�nedovedete�představit�Štědrý�večer�bez�dárků�pod�stromečkem.�
V�Otnicích�si�24.�prosinec�nedokážeme�představit�bez�vytrubování�koled�
pastýřů.�
Děkujeme�trubačům�Josefu�Gargošovi,�Petru�Kaloudovi�a�Evženu�Rafa-
jovi�za�tradici,�kterou�i�na�vzdory�složitému�období�zachovali�v�nezmě-
něné�podobě.�

TRADICE SE MUSÍ DODRžOVAT

Zvířátka�před�radnicí�a�vánoční�zvonice�zpestřili�
naše�procházky�v�období�adventu�a�vánoc.

Svítící� stromeček� na� stožáru� u� hasičky� od� SDH�
Otnice.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
30. 11. 2020 

4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	15)	Žádost	o	odkoupení	pozemku	od	Marie	Valnohové	–	

bude	řešeno	samostatným	bodem.
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Římskokatolická	 farnost	 Otnice	 –	 souhlasné	 závazné	

stanovisko	k	umístění	a	užívání	2	spalovacích	stacionárních	
zdrojů	znečišťování	ovzduší	ve	věci	 záměru:	 „Rekonstrukce	
technického	a	společenského	zázemí	a	občanské	vybavenosti	
Fara-Otnice“	na	pozemku	parc.č.	358	v	k.ú.	Otnice.	Jedná	se	
o	1	krbová	kamna	a	1	venkovní	krb	zděný.

b)	 JASS,	 spol.s.r.o.	 Brno	 –	 výzva	 k	 součinnosti	 při	 kontrolní	
prohlídce	 stavby:	 Prošetření	 k	 zajištění	 ochrany	 veřejných	
zájmů	–	sklad	technických	plynů,	na	pozemku	parc.č.	281	v	
k.ú.	Otnice.	Předmětem	kontrolní	prohlídky	bude	zjištění,	zda	je	
stavba	používána	k	povolenému	účelu	a	stanoveným	způsobem.	
Prohlídka	bude	provedena	8.	12.	2020.

c)	 Mohamed	 Khalid	 Sail,	 Brno	 –	 oznámení	 o	 zahájení	 řízení	
o	 nařízení	 odstranění	 stavby:	 „Stavební	 úpravy	 a	 nástavba	
rodinného	domu,	č.p.	18,	Otnice“	na	pozemku	parc.č.	485,486	v	
k.ú.	Otnice.

6.  Krajský úřad Jihomoravského kraje:
	 Oznámení	 odboru	 životního	 prostředí	 o	 zahájení	 řízení	 o	

povolení	 výjimky	 ze	 základních	 podmínek	 ochrany	 zvláště	
chráněných	živočichů,	o	kterou	požádala	Mendelova	univerzita	v	
Brně,	Lesnická	a	dřevařská	fakulta,	Brno.	Výjimka	je	požadována	
k	výzkumu	vlka	obecného,	založenému	na	monitoringu	pomocí	
telemetrie	 a	 odběru	 nalezených	 kadáverů	 z	 volné	 přírody.	
Během	pětiletého	období	budou	odchyceni	max.	3	jedinci	vlka	
obecného,	kterým	bude	nasazen	telemetrický	obojek.

7.  Ministerstvo obrany ČR:
	 Zveřejnění	veřejné	vyhlášky	opatření	obecné	povahy,	kterým	se	

zřizuje	 ochranné	 pásmo	 radiolokátoru	 Sokolnice.	 Ochranné	
pásmo	je	tvořeno	2	sektory,	pro	které	platí:

	 Sektor	 A	 –	 má	 tvar	 kruhu	 se	 středem	 v	 ose	 antény	 a	
poloměrem	 500	 m.	 V	 sektoru	 nesmí	 být	 zřizovány	 stavby,	
nadzemní	vedení,	železnice,	kovové	ploty	ve	výšce	3	m	pod	
úrovní	spodní	hrany	antény.

	 Sektor	 B	 –	 má	 tvar	 mezikruží	 se	 středem	 v	 ose	 antény	 s	
poloměry	 500	 m	 a	 5	 km.	 V	 sektoru	 B	 nesmí	 být	 zřizovány	
stavby,	 nadzemní	 vedení,	 železnice,	 kovové	 ploty	 a	 větrné	
elektrárny,	pokud	jsou	v	přímé	radiové	dohlednosti	a	jejichž	
vrchol	je	ve	výšce	5,6	m	pod	úrovní	spodní	hrany	antény.

8.  Faktury ke schválení:
a)	 Lubomír	Brtník,	Otnice–	Fa.	č.	202001	ve	výši	56	850	Kč	–	

výroba	2	ks	skříní	na	kroje	dle	cenové	nabídky.
b)	 KAVYL,	spol	s.r.o.,	Mohelno	–	Fa.	č.	2001455	ve	výši	6	038	

463,04	Kč	–	dílčí	faktura	za	práce	provedené	od	5.	-	19.	11.	
2020	v	rámci	akce:	Založení	krajinných	prvků	v	k.ú.	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktur	dle	bodu	č.	8,	

zápisu.													
9.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	projednali	a	schválili:
A)		 Vyúčtování	 skutečného	 příspěvku	 obce	 na	 investice	 pro	

Základní	školu	a	Mateřskou	školu	Otnice	na	rok	2020.	Rozdíl	
oproti	původnímu	rozpočtu	činí	1 810	Kč.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 snížení	 finančního	 příspěvku	

na	investice	pro	Základní	školu	a	Mateřskou	školu	Otnice	na	
rok	2020	o	částku	1 810	Kč,	oproti	původnímu	rozpočtu.	

B)		 Předpokládané	 investice	 a	 příspěvek	 obce	 na	 provoz	 pro	
Základní	 školu	 a	 Mateřskou	 školu	 Otnice  v	 roce	 2021.	

Investice	půjdou	převážně	na	vybavení	učebny	 informatiky,	
odhlučnění	dveří	v prostorách	sálu	a	nákup	dataprojektorů.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 finanční	 příspěvek	 na	 provoz	 a	

investice	na	rok	2021	pro	Základní	školu	a	Mateřskou	školu	
Otnice	ve	výši	3 076 031	Kč.		

C)		 Přijetí	neúčelového	finančního	daru	ve	výši	3 000	Kč	od	firmy	
Rostěnice	a.s.	Dar	je	určen	pro	Mateřskou	školku	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	přijetí	neúčelového	finančního	

daru	pro	Základní	a	Mateřskou	školu	Otnice	ve	výši	3 000,-	
Kč	od	firmy	Rostěnice,	a.s.

10.  Rozpočtové opatření č.6/2020:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	6/2020.	
	 Příjmy:			 +			6 089600	Kč								
	 Výdaje:		 +			6 163300	Kč
	 Financování:			 -73700	Kč
11.  Návrh plánu akcí na rok 2021:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 návrhy	 vzešlé	 z  diskuze	 nad	

předloženým	Plánem	akcí	na	rok	2021.	
12.  Návrh rozpočtu obce na rok 2021:	
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2021,	 ke	

kterému	proběhla	diskuze.	Návrh	bude	zveřejněn	na	úřední	
desce	obce	od	4.	12.	do	21.	12.	2020.

13.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2020:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Obecně	 závazné	 vyhlášky	

č.2/2020	 o	 místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	
odstraňování	komunálních	odpadů.	Výše	poplatku	se	zvyšuje	
na	 částku	 600	 Kč/osobu	 /rok.	 Výše	 poplatku	 se	 navyšuje	
z důvodu	zvýšení	cen	za	služby	od	spol.	Respono,	a.s.	Vyškov.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	Obecně	závaznou	vyhlášku	č.2/2020	

o	místním	poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	
přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	
odpadů.	 Poplatek	 je	 ve	 výši	 600	 Kč/osobu/rok.	 Účinnost	
vyhlášky	je	od	1.	1.	2021.

14.  Navýšení počtu kontejnerů na papír v obci:
	 Na	 základě	 žádostí	 z	 řad	 občanů	 zastupitelé	 projednávali	

možnost	 navýšení	 počtu	 kontejnerů	 na	 papír	 ve	 sběrných	
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hnízdech	 po	 obci.	 Zvýšením	 počtu	 kontejnerů	 bude	
občanům	zajištěna	větší	dostupnost	pro	sběr	papíru	v	obci.	
Reálné	je	navýšení	počtu	kontejnerů	v 5	sběrných	místech.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 navýšení	 počtu	 kontejnerů	

na	papír	o	5	ks.	Kontejnery	budou	rozmístěny	do	sběrných	
hnízd	po	obci.

15.  Plán inventur na rok 2020:
	 Ve	 smyslu	 zákona	 č.	 563/1991	 Sb.	 o	 účetnictví	 a	 prováděcí	

vyhlášky	 č.	 270/210	 Sb.	 o	 inventarizaci	 majetku	 a	 dle	
Směrnice	 o	 inventarizaci	 majetku	 obce	 Otnice	 zastupitelé	
projednali	 plán	 inventur	 k	 provedení	 řádné	 inventarizace	
majetku	a	závazků	obce	Otnice	za	rok	2020	a	složení	dílčích	
inventarizačních	 komisí.	 Inventarizace	 bude	 provedena	 ke	
dni	31.	12.	2020.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	plán	inventur	za	rok	2020	a	složení	

dílčích	 inventarizačních	 komisí	 k  provedení	 inventarizace	
majetku	a	závazků	obce.																																									

16.  Finanční příspěvek pro Knihovnu Karla Dvořáčka Vyškov:            
	 Zastupitelstvo	projednalo	výši	příspěvku	pro	knihovnu	Karla	

Dvořáčka	 Vyškov,	 na	 nákup	 nových	 knih	 pro	 knihovnu	
Otnice	v roce	2021.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 příspěvek	 pro	 Knihovnu	 Karla	

Dvořáčka	 Vyškov,	 na	 nákup	 nových	 knih	 pro	 knihovnu	
Otnice	v roce	2021,	ve	výši	15	000	Kč.																																														

17.  Servisní smlouva KONE a.s. – výtah v budově radnice:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 servisní	 smlouvy	 Kone	 Care	

Plus	č.	5500	3451-2020od	fi	rmy	KONE,	a.s.,	jejíž	předmětem	
je	 převzetí	 výtahu,	 umístěného	 v	 budově	 radnice,	 do	
servisní	péče.	Doba	trvání	servisní	smlouvy	se	sjednává	na	
5	let,	měsíční	poplatek	1	966,25	Kč/měsíc,	tj.	23 595	Kč/rok.	
Servisní	 smlouvou	bude	zajištěn	kompletní	 servis	a	údržba	
výtahu.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 souhlasí	 s  návrhem	 servisní	 smlouvy	

Kone	 Care	 Plus	 č.	 5500	 3451-2020	 od	 fi	rmy	 KONE,	 a.s.,	
k  zajištění	 kompletního	 servisu	 a	 údržby	 výtahu	 v  budově	
radnice,	 za	 cenu	 23  595	 Kč/rok.	 Pověřuje	 starostu	 obce	
podpisem	smlouvy.

18.  Hospodaření ze srážkovými vodami ZŠ Otnice – výběr 
dodavatele:

	 Zastupitelé	 projednali	 výsledky  výběrového	 řízení	 na	
dodavatele	 akce	 „Hospodaření	 se	 srážkovými	 vodami	 ZŠ	
Otnice“,	do	kterého	se	přihlásily	2	fi	rmy:

	 PSVS	 –	 STRUKTURE	 s.r.o.	 Brno	 s	 nabídkovou	 cenou	 932	
051	Kč	bez	DPH

	 LB	2000	s.r.o.	Olomouc	s	nabídkovou	cenou	1	045	708,93	Kč	
bez	DPH

	 Při	 posuzování	 jednotlivých	 nabídek	 byly	 u	 fi	rmy	 PSVS-
STRUKTURE	s.r.o.	zjištěny	pochybnosti	splnění	požadavku	
na	 technickou	 kvalifi	kaci	 a	 nesrovnalost	 k	 předloženému	
výkazu	výměr	(nebyl	oceněn	dílčí	rozpočet	na	silnoproud).	
Firma	 byla	 oslovena	 k	 podání	 vysvětlení,	 avšak	 do	
stanoveného	termínu	i	po	něm,	fi	rma	nedoložila	vysvětlení.	
Proto	 byla	 vyloučena	 z	 výběrového	 řízení.	 K	 realizaci	 akce	
„Hospodaření	 ze	 srážkovými	 vodami	 ZŠ	 Otnice“	 byla	 tedy	
vybrána	fi	rma	LB	2000	s.r.o.	Olomouc.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 výsledky	 výběrového	 řízení	

na	dodavatele	akce	„Hospodaření	se	srážkovými	vodami	ZŠ	
Otnice“,	 a	 to	 fi	rmu	 LB	 2000	 s.r.o.	 Olomouc	 za	 nabídkovou	
cenu	 1  045  708,93	 Kč	 bez	 DPH	 a	 pověřuje	 starostu	 obce	
podpisem	Smlouvy	o	dílo.

19.  Ceny vodného a stočného v roce 2021 – VAK Vyškov:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 z  fi	rmy	 Vodovody	 a	

Kanalizace,	a.s.	Vyškov	o	cenách	vodného	a	stočného	v roce	
2021.

	 Od	1.	1.	2021	budou	ceny	včetně	10	%	DPH:	
		 Vodné	–	50,81	Kč
	 Stočné	–	45,41	Kč
	 Celkem	–	96,22	Kč
20.  Prodej obecních pozemků parc.č. 6317, 6318, 6340/2 – 

Povodí	Moravy:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	Kupní	smlouvy	s	Povodí	

Moravy	 s.p.,	 na	 odkup	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 obce	
parc.č.	 6317	 o	 výměře	 210	 m²,	 parc.č.	 6318	 o	 výměře	
2553	 m².Rozdělením	 pozemku	 parc.č.	 6340	 vznikla	 dle	
geometrického	 plánu	 č.	 876-204/2020	 nová	 parcela	 č.	
6340/2o	výměře	160	m²,	vše	v	k.ú.	Otnice.	Pozemky	byly	
oceněny	 znaleckým	 posudkem	 č.	 2896-38-20,	 který	 pro	
Povodí	Moravy	s.p.	vypracoval	Ing.	Bořivoj	Pejchal,	Velké	
Meziříčí.	Cena	za	předmětné	pozemky	k	prodeji	je	ve	výši	
97	940,-	Kč.	Záměr	prodeje	byl	zveřejněn	na	úřední	desce	
od	18.	8.	-19.	11.	2020.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 Kupní	 smlouvu	 s  Povodí	

Moravy,	 s.p.,jejíž	 předmětem	 je	 odkup	 pozemků	 ve	
vlastnictví	 obce	 parc.č.	 6317	 o	 výměře	 210	 m²,	 parc.č.	
6318	o	výměře	2553	m²	a	parc.č.	6340/2	o	výměře	160	m²,	
vše	v k.ú.	Otnice,	za	cenu	97 940	Kč.	

21.  Žádost o stanovisko obce – Holoubková Eva:
	 Zastupitelé	projednali	žádost	paní	Evy	Holoubkové,	Polní	

166,	Otnice	o	stanovisko	obce	k	projektové	dokumentaci	
stavebních	 úprav	 rodinného	 domu	 č.p.166	 a	 dočasnému	
uložení	 stavebního	 materiálu	 na	 obecní	 pozemek	 parc.č.	
420	v	k.ú.	Otnice.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 nemá	 připomínky	 k  předložené	

projektové	dokumentaci	a	stavebním	úpravám	rodinného	
domu	č.p.	166,	s dočasným	uložením	stavebního	materiálu	
na	obecní	pozemek	parc.	č.	420	v k.ú.	Otnice.

22.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Zicháčková 
Vladislava:

	 Zastupitelstvo	 obce	 projednalo	 žádost	 paní	 Vladislavy	
Zicháčkové,	Boženy	Němcové	č.	49	Otnice,	o	prodloužení	
nájemní	 smlouvy	 k	 bytu	 nad	 Zdravotním	 střediskem	 do	
31.	8.	2021.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 prodloužení	 nájemní	 smlouvy	

obecního	 bytu,	 na	 adrese	 Boženy	 Němcové	 49,	 Otnice,	
parc.č.	369	v k.ú.	Otnice,	pro	paní	Vladislavu	Zicháčkovou,	
do	31.	8.	2021.

23. Výsadba stromů za podpory SFŽP:
	 Zastupitelé	 projednali	 projektovou	 dokumentaci	 Ing.	

Lukáše	 Lattenberga	 Skoronice,	 k  záměru	 výsadby	 50	
ks	 vzrostlých	 listnatých	 stromů	 (kmen	 12-14	 cm).	 Ze	
SFŽP	 je	 možnost	 čerpání	 100%	 dotace	 (250  000,-	 Kč).	
Nejvhodnější	 lokality	 pro	 výsadbu	 stromů	 jsou  pozemky	
parc.č.5685a	 část	 pozemku	 parc.č.5739.	 Oba	 pozemky	
jsou	v k.ú.	Otnice	a	ve	vlastnictví	obce.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 souhlasí	 se	 záměrem	 výsadby	 50	 ks	

stromů	 na	 pozemcích	 parc.	 č.	 5685,	 5739	 v  k.ú.	 Otnice,	
za	 předpokladu	 získání	 dotace	 ze	 SFŽP	 –	 výzva	 09/2019	
Výsadba	stromů.

24.  Žádost o odkoupení pozemku – Marie Valnohová:
	 Zastupitelé	 se	 zabývali	 žádostí	 od	 paní	 Marie	 Valnohové	

Otnice,	na	odkoupení	pozemku	ve	vlastnictví	obce	parc.č.	
5789	 o	 výměře	 1012	 m²,	 za	 cenu	 35	 Kč/m².	 Pozemek	 se	
nachází	 poblíž	 ulice	 Milešovská	 (Koberská).	 K  tomuto	
bodu	proběhla	diskuze,	zda	pozemek	nabídnout	k prodeji,	
či	nechat	ve	vlastnictví	obce.
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Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	záměr	prodeje	pozemku	parc.č.	

5789	v k.ú.	Otnice,	o	výměře	1 012	m².
25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Starosta	 informoval	 zastupitele	 o	 provedené	 opravě	 a	

montáži	nových	sloupů	veřejného	osvětlení	–	3x	Za	dvorky,	
2x	U	Parku,	1x	Dědina	+	montáž	pojistkové	skříně.

-	 K  zajištění	 větší	 bezpečnosti	 řidičů	 při	 vjíždění	 na	 hlavní	
silnici	 byla	 v  ulici	 Dědina	 a	 v  ulici	 Pančava	 umístěna	
dopravní	zrcadla	a	před	Katolickým	domem	byly	instalovány	
nové	dopravní	značky	pro	parkování.

-	 V  budově	 radnice	 se	 dokončují	 montážní	 práce	 na	 zřízení	
nového	výtahu.

-	 Vánoční	ozdobení	radnice	–	poděkování	patří	místostarostovi	
obce	 Pavlovi	 Muricovi,	 Luďkovi	 Levákovi	 a	 paní	 Janě	
Štěpánkové.

-	 V  době	 mezi	 vánočními	 svátky	 a	 Novým	 rokem	 bude	
provedena	 v  budově	 radnice	 výmalba	 schodiště,	 podest	
a	 vstupní	 haly	 po	 montáži	 výtahu.	 Výmalbu	 provede	 pan	
Antonín	Partyka	za	cca	15	225	Kč.	

-	 Pan	Aleš	Holoubek	informoval	zastupitele	o	zvážení	záměru	
výměny	oken	v bývalých	prostorech	obecního	úřadu	v MŠ	a	
opravy	fasády	venkovní	zdi.

21. 12. 2020
4.		 Kontrola	minulého	zápisu:
	 Bod	 17)	 Dne	 11.	 12.	 2020	 byl	 předán	 obci	 nový	 výtah	 v	

budově	radnice	a	byla	podepsána	Servisní	smlouva	s	firmou	
KONE,a.s.	Celková	cena	dodávky	a	montáže	výtahu	je	ve	výši	
1	082	950,-	Kč.	Měsíční	poplatek	dle	servisní	smlouvy	je	ve	
výši	1	966	Kč/měsíc.	

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 MND	 a.s.	 Hodonín	 –	 oznámení	 o	 zahájení	 společného	

územního	a	 stavebního	řízení	pro	 stavbu:	 „Zapojení	 sondy	
Otnice	101	–	linie“

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

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

d)	 Josef	Nedoma,	Otnice	–	oznámení	o	zahájení	stavebního	řízení	
pro	stavbu:	„Odstranění	následků	havárie	vodovodního	řadu	
na	objektu	rodinného	domu,	č.p.	127,	Otnice“	na	pozemcích	
parc.	č.	78,	80,	83/1	v	k.ú.	Otnice.

e)	 DITON,	s.r.o.	Střítež	–	rozhodnutí	dle	ustanovení	§	39	odst.	
2	písm.	a)	vodního	zákona,	o	schválení	„Havarijního	plánu	
výrobního	 závodu	 Otnice“,	 výrobní	 závod	 Otnice,	 Dědina	
484,	683	54	Otnice.

6. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor majetkový:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Smlouvy	 o	 právu	 provést	

stavbu,	 mezi	 obcí	 Otnice	 a	 Jihomoravským	 krajem,	 jejíž	
předmětem	 je	 souhlas	 se	 stavbou	 „Chodník	 v	 obci	 Otnice,	
ul.	Na	Konci“	na	pozemku	parc.č.	1461/4	v	k.ú.	Otnice,	který	
je	ve	vlastnictví	Jihomoravského	kraje.	Předpokládaný	zábor	
pozemku	činí	cca	5,61	m².	Smlouva	o	právu	provést	stavbu	
bude	součástí	dokumentace	k	vydání	územního	a	stavebního	
povolení.

7. Městský úřad Židlochovice – ÚP obce Těšany:
Oznámení	o	projednávání	návrhu	zprávy	o	uplatňování	Územního	

plánu	obce	Těšany	dle	§	5	odst.	6	stavebního	zákona.	Obec	
může	do	30	dnů	od	obdržení	návrhu	uplatnit	své	podněty	u	
Městského	úřadu	Židlochovice,	Odbor	životního	prostředí	a	
stavební	úřad,	Nádražní	750,	667	01	Židlochovice.

8. Faktury ke schválení:
a)	 Respono	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	20204698	ve	výši	78	929,10	Kč	

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

b)	 KONE,	a.s.	–	Fa.	č.	84019016	ve	výši	1	082	950	Kč	–	faktura	
za	dodávku	a	montáž	osobního	výtahu	v	budově	radnice,	na	
základě	smlouvy	o	dílo.

c)	 Jiří	Fryc	Měnín–	Fa.č.	58182020	ve	výši	159	720	Kč	–	upgrade	
vysílací	 stanice	 z	 důvodu	 přechodu	 televizního	 vysílání	 z	
DVB-T	na	DVB-T2.

d)	 Respono	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	20204877	ve	výši	87	323,81	Kč	–	
sběr,	svoz	a	odstranění	odpadu	ze	Sběrného	dvoru	Otnice	za	
listopad	roku	2020.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktur	dle	bodu	č.	8,	

zápisu.													
9.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	projednali	a	schválili:
A)		 Návrh	rozpočtu	Základní	školy	a	Mateřské	školy	Otnice,	p.o.	

na	rok	2021.	
	 Příjmy:		 32 656	031	Kč
	 Výdaje:		 32 656	031	Kč				
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	návrh	rozpočtu	Základní	školy	

a	Mateřské	školy	Otnice,	p.o.	na	rok	2021.						
B)		 Střednědobý	 výhled	 rozpočtu	 Základní	 školy	 a	 Mateřské	

školy	Otnice,	p.o.	na	roky	2022-2024.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 střednědobý	 výhled	 rozpočtu	
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Základní	školy	a	Mateřské	školy	Otnice,	p.o.	na	roky	2022-
2024.

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

Usnesení: 
Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 přijetí	 fi	nančního	 daru	 pro	 MŠ	

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

D)	Přijetí	věcného	daru	ve	výši	3	152,-	Kč	od	fi	rmy	DITON	s.r.o.	
Střítež.	Předmětem	daru	jsou	knížky	pro	děti	v MŠ.						

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 přijetí	 věcného	 daru	 od	

fi	rmy	DITON	s.r.o.	Střítež	ve	výši	3 152	Kč	pro	MŠ	Otnice.	
Předmětem	daru	jsou	knihy	pro	děti	v MŠ	Otnice.																																																																																							

E)		 Přijetí	věcného	daru	ve	výši	9	731	Kč	od	fi	rmy	MaDe,	spol.	
s r.o.	Brno.	Předmětem	daru	jsou	hračky	pro	děti	v MŠ.						

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	přijetí	věcného	daru	od	fi	rmy	

MaDe,	 spol.	 s  r.o.	 Brno,	 ve	 výši	 9	 731	 Kč	 pro	 MŠ	 Otnice.	
Předmětem	daru	jsou	hračky	pro	děti	v MŠ	Otnice.																																																																																							

F)		 Souhlas	s vyřazením	nepotřebného	majetku	Základní	školy	
a	 Mateřské	 školy	 Otnice,	 p.o.	 ke	 dni	 30.11.2020,	 ve	 výši	
86 698,20	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 souhlasí	 s	 vyřazením	 nepotřebného	 majetku	

Základní	školy	a	Mateřské	školy	Otnice	p.o.,	ve	výši	86 698,20	
Kč.																																																					

10.  Rozpočtové opatření č.7/2020:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	7/2020.	
	 Příjmy:													 +			883	900	Kč								
	 Výdaje:												 +			122	400	Kč
	 Financování:				 +761	500,-	Kč
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2021:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2021.	 Návrh	

rozpočtu	 byl	 zveřejněn	 na	 úřední	 desce	 obce	 od	 4.	 12.	 do	
21.	 12.	 2020.	 Ke	 zveřejněnému	 rozpočtu	 nebyly	 vzneseny	
připomínky.	Závazným	ukazatelem	rozpočtu	jsou	paragrafy.

	 Příjmy:			 35 423 000	Kč
	 Výdaje:										 40 752 300	Kč
	 Financování:				 5 329 300	Kč
	 Stav	účtů	k 20.	12.	je	ve	výši		 46 885 857,44	Kč.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2021.	

Závazným	ukazatelem	rozpočtu	jsou	paragrafy.																																																																														
12.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-

2024: 
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 střednědobého	 výhledu	

rozpočtu	 obce	 na	 roky	 2022-2024.	 Návrh	 byl	 zveřejněn	 na	
úřední	desce	obce	od	4.	12.	do	21.	12.	2020.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 střednědobý	 výhled	 rozpočtu	 obce	

na	roky	2022-2024.			
13.  Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 tvorby	 a	 čerpání	 sociálního	

fondu	v roce	2021.
	 Tvorba	SF:	 156	343	Kč
	 Čerpání	SF:	 123	500	Kč
	 Zůstatek	sociálního	fondu	k 31.	12.	2021:		 32 843	Kč.
	 Návrh	byl	zveřejněn	na	úřední	desce	obce	
	 od	4.	12.	do	21.	12.	2020.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 návrh	 tvorby	 a	 čerpání	 sociálního	

fondu	v	roce	2021.	
14.  Návrh plánu akcí na rok 2021:
	 Starosta	 předložil	 návrh	 plánu	 akcí	 na	 rok	 2021.	 K  návrhu	

plánu	akcí	se	vedla	diskuze.
	 Předpokládaný	objem	výdajů	na	akce	v roce	2021	činí	
	 14	410 000	Kč.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	navržený	plán	akcí	obce	na	rok	2021.
15.  Vyhodnocení plánu akcí za rok 2020:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 přehled	 ukončených	 i	

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

16.  Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na 
roky 2022-2024 – DSO  CEZAVA:  																																																																																								

	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí:
A)		 Schválený	rozpočet	DSO	Region	CEZAVA	na	rok	2021.		
	 Příjmy:			 305	300	Kč
	 Výdaje:		 905	200	Kč	
B)		 Schválený	 střednědobý	 výhled	 rozpočtu	 DSO	 Region	

CEZAVA	na	roky	2022-2024.	Rozpočet	i	střednědobý	výhled	
byly	schváleny	na	Valné	hromadě	DSO	Region	Cezava	dne	
11.	12.	2020.	

17.		 Návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2021	 a	 střednědobého	 výhledu	 na	
roky	2022-2024	–	DSO	Ždánický	les	a	Politaví:

	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí:
A)	Schválený	rozpočet	DSO	Ždánický	les	a	Politaví	na	rok	2021.		
	 Příjmy:			 2 204	700	Kč
	 Výdaje:		 2 204	700	Kč	
B)	Schválený	střednědobý	výhled	rozpočtu	DSO	Ždánický	 les	a	

Politaví	na	roky	2022-2024.	Rozpočet	 i	střednědobý	výhled	
byly	 schváleny	 na	 Valné	 hromadě	 DSO	 Ždánický	 les	 a	
Politaví	dne	17.	12.	2020.

18. Termíny jednání ZO v I. pololetí roku 2021:
	 Zastupitelé	 projednali	 a	 schválili	 termíny	 jednání	

zastupitelstva	na	1.	pololetí	roku	2021.	
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	termíny	zasedání	zastupitelstva	obce	

na	1.	pololetí	roku	2021.	Termíny	zasedání	 jsou	zveřejněny	
na	úřední	desce.									

19.		 Dodatek	č.	2	ke	Smlouvě	o	zemědělském	pachtu	–	Rostěnice	
a.s.:

	 Zastupitelé	 projednali	 Dodatek	 č.	 2,	 kterým	 se	 upravuje	
předmět	pachtu	dle	uzavřené	Smlouvy	o	zemědělském	pachtu	
ze	dne	12.	4.	2019.	Do	pachtovní	smlouvy	jsou	doplněny	části	
pozemků:parc.č.	 5597,	 5675,	 5680,	 5716,	 5799,	 6106,	 6246,	
6320,	6322,	6340,	6354,	6355,	6611,	6646	vše	v	k.ú.	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 Dodatek	 č.2	 ke	 Smlouvě	 o	

zemědělském	pachtu	s fi	rmou	Rostěnice,	a.s.	
20.  Dodatky ke smlouvám o zajištění nakládání s  odpady – 

Respono a.s. Vyškov:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh		Dodatku	č.	1	ke		Smlouvě	o	

zajištění	nakládání	s	odpady	č.	17030040	a	Dodatku	č.	1	ke	
Smlouvě	o	nakládání	s	nebezpečnými	a	ostatními	složkami	
komunálního	 odpadu	 a	 elektrozařízením	 č.	 17030170,	
uzavřenými	 mezi	 obcí	 Otnice	 a	 společností	 Respono,	 a.s.	
Vyškov.	Dodatky	ke	smlouvám	č.	17030040	a	17030170	mění	
část	příloh,	nadepsané	jako	„Ceník“.	Ve	všech	komoditách	se	
cena	za	poskytnuté	služby	navyšuje	o	3%.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	 o	

zajištění	nakládání	s	odpady	č.	17030040	a	Dodatek	č.	1	ke	
Smlouvě	o	nakládání	s	nebezpečnými	a	ostatními	složkami	
komunálního	 odpadu	 a	 elektrozařízením	 č.	 17030170	 se	
společností	Respono,	a.s.	Vyškov.

21.  Smlouva o zřízení věcného břemene „Otnice, kabel NN 
Kalouda“:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 „Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene“	 č.	 PV-	 014330063400/001,	 mezi	 obcí	 Otnice	 a	
E.ON	 Distribuce	 a.s.,	 na	 zatížení	 obecního	 pozemku	 za	
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účelem	umístění	distribuční	soustavy	v	rámci	stavby	„Otnice,	
kabel	 NN	 Kalouda“-	 kabelové	 vedení	 NN.	 Věcné	 břemeno	
se	 zřizuje	 do	 pozemku	 parc.č.	 787/1	 v	 k.ú.	 Otnice	 a	 bude	
zpoplatněno	částkou	5	000	Kč.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 „Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	

břemene“	 č.	 PV	 -	 014330063400/001	 na	 zatížení	 obecního	
pozemku	parc.č.	787/1	v k.ú.	Otnice,	mezi	obcí	Otnice	a	E.ON	
Distribuce	a.s.,	v rámci	stavby	„Otnice,	kabel	NN	Kalouda“.

22. Žádost o uložení přípojek do obecního pozemku – Jakub a 
Lucie Kaloudovi:

	 Zastupitelstvo	 obce	 projednalo	 žádost	 Jakuba	 a	 Lucie	
Kaloudových,	Dědina	418,	Otnice	o	souhlas	obce	k	uložení	
vodovodní	a	plynové	přípojky	do	obecního	pozemku	parc.č.	
83/1	v	k.ú.	Otnice.	Přípojky	budou	vedeny	na	pozemek	parc.č.	
62/2	v	k.ú.	Otnice	z	důvodu	výstavby	rodinného	domu.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 souhlasí	 s  uložením	 vodovodní	 a	 plynové	

přípojky	 do	 obecního	 pozemku	 parc.č.	 83/1	 v  k.ú.	 Otnice,	
z důvodu	výstavby	rodinného	domu	na	pozemku	parc.č.	62/2	
v k.ú.	Otnice.		

23.  Stížnosti občanů v ulici Nová:
	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	stížnosti	občanů	ulice	Nová,	kde	

je	 v	 domě	 č.p.	 442	 ubytovaná	 početná	 rodina	 nájemníků,	
kteří	 ruší	 nejen	 sousedy,	 ale	 i	 převážnou	 většinu	 občanů	 z	
ulice	Nová	hlukem,	nepořádkem	z	odpadků	odložených	na	
terase	 domu,	 kde	 jsou	 i	 použité	 jednorázové	 roušky.	 Hluk	
neustává	 i	 ve	 večerních	 i	 nočních	 hodinách,	 nájemníků	 je	
často	větší	počet,	přičemž	se	ne	vždy	jedná	o	stejné	osoby.	S	
tím	je	spojený	i	výskyt	podezřelých	aut	 i	osob,	především	v	
nočních	hodinách.

24.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Z	 důvodu	 nutnosti	 uhrazení	 značné	 částky	 za	 vyjmutí	

pozemku	parc.č.	5707	z	ZPF	při	změně	druhu	pozemku,	byla	
upravena	projektová	dokumentace	a	na	výsadbu	bude	použit	
pozemek	parc.č.	5685	v	k.ú.	Otnice.	

-	 Dne	15.	12.	2020	byla	dokončena	stavba	„II/418	Otnice,	most	
418-008“	a	předána	Správě	a	údržbě	silnic	JMK.	Zhotovitelem	
stavby	byla	společnost	STAVBY	SR	group	s.r.o.,	Zlín.

-	 Starosta	 obce	 poděkoval	 zastupitelům	 a	 pracovníkům	
obecního	úřadu	za	spolupráci	po	celý	rok	2020	a	popřál	všem	
pokojné	 a	 klidné	 prožití	 svátků	 vánočních	 a	 sílu	 v  novém	
roce.

-	 Poděkování	 patří	 též	 redakci	 otnického	 Zpravodaje	 za	
přípravu	posledního	čísla	v tomto	roce.

25. 1. 2021 
4. Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	23)	Majitel	nemovitosti	v	ulici	Nová	č.p.	442	byl	písemně	

vyzván	k	odstranění	odpadu	z	balkonu	nemovitosti.	Doposud	
byl	odpad	z	balkonu	odstraněn	jen	částečně.	Pokud	nedojde	

k  úplnému	 odklizení	 odpadu,	 bude	 tento	 případ	 předán	
přestupkové	agendě	Městského	úřadu	ve	Slavkově	u	Brna.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Mohamed	Khalid	Sail,	Brno	–	oznámení	o	zahájení	řízení	o	

dodatečném	 povolení	 stavby:	 „Stavební	 úpravy	 a	 nástavba	
rodinného	domu	č.p.	18,	na	pozemku	parc.č.	485,	486	v	k.ú.	
Otnice.

b)	 ALIV	 stavby	 RD	 s.r.o.,	 Brno–	 oznámení	 o	 zahájení	
vodoprávního	 řízení	 a	 shromáždění	 podkladů	 pro	 vydání	
rozhodnutí	s	provedením	geologických	prací,	průzkumný	vrt	
na	pozemku	parc.č.	1011	v	k.ú.	Otnice.	Hloubka	vrtu	max.	
29	m.	Zdroj	podzemní	vody	bude	využíván	pro	individuální	
využití.	

c)	 MND	 a.s.	 Hodonín	 –	 rozhodnutí	 o	 vydání	 společného	
územního	 a	 stavebního	 povolení	 pro	 liniovou	 stavbu:	
Zapojení	sondy	Otnice	101	–	linie,	dodatek	č.1	na	pozemku	
parc.č.	6463,	6464,	6467,	6475,	6479,	6483,	6493,	6570,	6571,	
6592,	 6641,	 6642,	 6643,	 6644,	 6645,	 6646,6674,	 6675,	 6758,	
6775,	6776,	6777	v	k.ú.	Otnice.

d)	 Obec	 Otnice–	 sdělení	 o	 schválení	 navrhovaného	 záměru	
dělení	pozemků	parc.č.	6340	v	k.ú.	Otnice.	Dělení	pozemku	
bylo	provedeno	za	účelem	prodeje	jednoho	z	nově	vzniklých	
pozemků,	konkrétně	parc.č.	6340/2	v	k.ú.	Otnice.

e)	 Leopold	 Šebr,	 Jana	 Zajíčková,	 Lenka	 Kosíková,	 Ladislav	
Zedníček,	 Otnice	 –	 Potvrzení	 existence	 stavby:	 „Sklad	
zahradních	potřeb“	na	pozemku	parc.č.	2485/43	v	k.ú.	Otnice.

f)	 Leopold	Šebr,	Otnice	–	Potvrzení	 existence	 stavby:	 „Garáž“	
na	pozemku	parc.č.	2485/43	v	k.ú.	Otnice.

g)	 Lenka	 Kosíková,	 Otnice	 –	 Potvrzení	 existence	 stavby:	
„Přístřešek	 na	 auto“	 na	 pozemku	 parc.č.	 2485/43	 v	 k.ú.	
Otnice.

h)	 Ladislav	 Zedníček,	 Otnice	 –	 Potvrzení	 existence	 stavby:	
„Garáž	 se	 zázemím“	 na	 pozemku	 parc.č.	 2485/43	 v	 k.ú.	
Otnice.

i)	 Jana	Zajíčková,	Otnice	–	Potvrzení	existence	stavby:	„Soubor	
dvou	garáží“	na	pozemku	parc.č.	2485/43	v	k.ú.	Otnice.

j)	 RCH	 architects	 s.r.o.,	 v	 zastoupení	 Veroniky	 Káňové,	 Brno	
–	 Sdělení,	 kterým	 se	 schvaluje	 navrhovaný	 záměr	 dělení	
pozemku	 parc.č.	 2485/43	 v	 k.ú.	 Otnice	 dle	 geometrického	
plánu	 č.	 879-220/2020,	 za	 účelem	 narovnání	 vlastnických	
vztahů.

k)	 Jan	 Rafaj,	 Frýdlant	 nad	 Ostravicí,	 Jiří	 Matoušek,	 Otnice	
–	 sdělení,	 kterým	 se	 schvaluje	 navrhovaný	 záměr	 dělení	
pozemků	parc.č.	5557	v	k.ú.	Lovčičky	a	parc.č.	1170	a	6031	v	
k.ú.	Otnice	za	účelem	výstavby	nové	přípojky	elektro	NN.

l)	 Obec	Otnice	–	výzva	k	 součinnosti	při	 závěrečné	kontrolní	
prohlídce	 k	 vydání	 kolaudačního	 souhlasu	 na	 stavbu:	
„Zřízení	osobního	výtahu	v	budově	obecního	úřadu	Otnice“	
na	pozemku	parc.č.	349/3	v	k.ú.	Otnice.	Závěrečná	prohlídka	
bude	provedena	28.	1.	2021	v	10,30	hod.	na	místě	stavby.

6.		 Krajský	úřad	Jihomoravského	kraje	–	odbor	majetkový:
	 Rozhodnutí	 hejtmana	 Jihomoravského	 kraje	 o	 nařízení	

pracovní	povinnosti	žákům	a	studentům	posledních	ročníků	
denní	 formy	 studia	 oborů	 vzdělání	 na	 vyšší	 odborné	 škole	
nebo	 střední	 zdravotnické	 škole,	 k	 výkonu	 nelékařských	
zdravotních	 povolání	 a	 k	 výkonu	 činností	 souvisejících	 s	
poskytováním	 zdravotní	 péče.	 Hejtman	 Jihomoravského	
kraje	 ukládá	 všem	 poskytovatelům	 zdravotnické	 záchranné	
služby	 a	 poskytovatelům	 zdravotních	 služeb	 lůžkové	 péče	
využívat	 pracovní	 povinnost	 žáků	 a	 studentů,	 kterým	 byla	
povinnost	nařízena.

7.  Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní 
správy:

	 Ministerstvo	 životního	 prostředí,	 jako	 příslušný	 úřad	 k	
posuzování	vlivů	na	životní	prostředí	podle	zákona	č.	100/2001	
Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů	–	zveřejňuje	dokumentaci	
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záměru	 „V417/817	 –	 zdvojení	 vedení“	 k	 připomínkám.	 Ve	
fyzické	 podobě	 je	 dokumentace	 k	 dispozici	 k	 nahlédnutí	
pouze	v	těchto	dotčených	územních	samosprávných	celcích:	
Jihomoravský	kraj,	Zlínský	kraj,	města	Otrokovice,	Bučovice,	
Újezd	u	Brna,	městys	Brankovice	a	obec	Tlumačov.	Ostatním	
orgánům	 je	 zasílána	 textová	 část	 bez	 příloh	 v	 elektronické	
podobě.	 Plánovaný	 termín	 realizace	 v	 roce	 2029	 –	 2030,	
ukončení	v	roce	2035.

8.  Faktury ke schválení:
a)	 Respono	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	20205078	ve	výši	79	305,22	Kč	

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

b)	 AGROZET	a.s.	České	Budějovice–	Fa.	č.	1614200001	ve	výši	
1	379	400	Kč	–	faktura	za	prodej	traktoru	ZETOR	PROXIMA	
CL	110	pro	obec	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktur	dle	bodu	č.	8,	

zápisu.													
9.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	projednali	a	schválili:
A)		 Návrh	odpisového	plánu	Základní	a	Mateřské	 školy	Otnice	

na	rok	2021.	Roční	odpis	bude	činit	193	597	Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo	schvaluje	roční	odpisový	plán	Základní	a	Mateřské	

školy	Otnice	na	rok	2021,	ve	výši	193	597	Kč.	
B)	Hospodářský	výsledek	ZŠ	a	MŠ	Otnice	za	rok	2020	s přebytkem	

ve	výši	2	139,51	Kč.	
Usnesení: 
Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 převedení	 přebytku	 hospodaření	

školy	za	rok	2020	ve	výši	2	139,51	Kč	do rezervního	 fondu	
školy.

10. Výsledky hospodaření obce za rok 2020:
Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 výsledky	 hospodaření	 obce	 za	 rok	

2020.
Příjmy:	37 852 684,56	Kč	(98,90	%)
Výdaje:	26 130 025,02	Kč	(76,50	%)
11. Příkazní smlouva na TDI projektu „Hospodaření se 

srážkovými vodami ZŠ Otnice“:
Zastupitelé	projednali	návrh	příkazní	smlouvy	s	Ing.	Bohdanem	

Tišerem,	 Milešovice	 k	 zajištění	 inženýrské	 činnosti	
Technického	 dozoru	 investora	 (TDI)	 při	 realizaci	 stavby	
projektu:	 „Hospodaření	 se	 srážkovými	 vodami	 ZŠ	 Otnice“.	
Předpokládaný	 termín	realizace	1.	5.	 -30.	6.	2021.	Odměna	
za	 inženýrskou	 činnost	 je	 dohodnuta	 ve	 výši	 19	 000,-	 Kč	
bez	DPH.	Výše	odměny	 je	v	plné	výši	 součástí	uznatelných	
nákladů.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 Příkazní	 smlouvu	 s  Ing.	

Bohdanem	 Tišerem,	 Milešovice,	 na	 zajištění	 inženýrské	
činnosti	 technického	 dozoru	 při	 realizaci	 stavby:	
„Hospodaření	 se	 srážkovými	 vodami	 ZŠ	 Otnice“,	 za	 cenu	
19 000,-	Kč	bez	DPH.

12.		 Smlouva	 o	 zřízení	 služebnosti	 inženýrské	 sítě	 –	 MND	 a.s.	
Hodonín:	

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 Smlouvy	 o	 zřízení	
služebnosti	inženýrské	sítě	–	Dodatek	č.1,	mezi	obcí	Otnice	
a	MND,	a.s.	Hodonín	při	 realizaci	 liniové	stavby	„Zapojení	
sondy	 Otnice	 101“.	 Služebnost	 se	 zřizuje	 do	 obecních	
pozemků	parc.č.	6467,6674	v	k.ú.	Otnice.	V	návrhu	smlouvy	
je	služebnost	zpoplatněna	částkou	57	840	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Smlouvu	o	zřízení	služebnosti	

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

13.  Dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění nakládání s  odpady – 
Respono a.s. Vyškov:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Dodatku	 č.	 2	 ke	 Smlouvě	 č.	
17030040	 o	 zajištění	 nakládání	 s  odpady	 se	 společností	
Respono	 a.s.	 Vyškov.	 Dodatkem	 č.	 2	 se	 aktualizuje	 rozsah	
služeb,	ceník	a	počet	poskytnutých	nádob	v	obci	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	Dodatek	č.	2	ke	Smlouvě	č.	17030040	

o	 zajištění	 nakládání	 s  odpady	 se	 společností	 Respono	 a.s.	
Vyškov.	

14.  Tříkrálová sbírka v roce 2021:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 informaci	 o	 konání	

Tříkrálové	 sbírky	 v  roce	 2021.	 Z	 důvodu	 vládních	 nařízení	
se	 Tříkrálová	 sbírka	 v	 Otnicích	 uskutečnila	 netradičním	
způsobem.	Pokladničky	byly	umístěny	v	době	od	4.	1.	do	20.	
1.	2021	na	pokladně	OÚ,	v obecní	knihovně	a	v	kostele	 sv.	
Aloise.	Pokladničky	byly	dne	21.	1.	2021	rozpečetěny	a	sbírka	
sečtena.	 Celkový	 výtěžek	 z	 Tříkrálové	 sbírky	 v  roce	 2021	 v	
obci	Otnice	je	ve	výši	28	455	Kč.

15.  Cenová nabídka na výměnu plynových kotlů v budově 
radnice:

Zastupitelstvo	projednalo	cenovou	nabídku	od	fi	rmy	Trasko,	a.s.	
Vyškov	na	výměnu	plynových	kotlů	v budově	radnice,	které	
jsou	 již	 zastaralé	 a	 poruchové.	 Cenová	 nabídka	 na	 výměnu	
plynových	kotlů	je	ve	výši	267 072,41	Kč	s	DPH.

Usnesení: 
Zastupitelstvo	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 Trasko,	 a.s.	

Vyškov	na	výměnu	plynových	kotlů	v budově	radnice	ve	výši	
267 072,41	Kč	s	DPH.

16. Cenová nabídka na výměnu oken na hasičské zbrojnici – 
Pramos, a.s. Šitbořice: 							

Zastupitelé	 projednali	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 Pramos,	 a.s.	
Šitbořice	 na	 výměnu	 oken	 na	 hasičské	 zbrojnici	 směrem	
k traktu	Mateřské	školky.	Cenová	nabídka	(1x	trojdílné	okno,	
2x	dvojdílné	okno,	2x	jednodílné	okno	+	parapety,	žaluzie)	je	
ve	výši	61 038	Kč	s DPH.	Členové	SDH	Otnice	zajistí	na	své	
náklady	stavební	úpravy	a	zapravení	parapetů.

Usnesení: 
Zastupitelstvo	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 Pramos,	 a.s.	

Šitbořice	na	výměnu	oken	na	hasičské	zbrojnici	za	cenu	61	
038	Kč	s DPH	a	pověřuje	 starostu	obce	podpisem	smlouvy	
o	dílo.

17. Cenová nabídka na ušití a dodávku otnických krojů – 
Vladimíra Ferinová:

Zastupitelé	projednali	cenovou	nabídku	paní	Vladimíry	Ferinové,	
Těšany,	 na	 ušití	 a	 dodávku	 otnických	 dámských	 krojů	 +	
pánských	 vest.	 Cenová	 nabídka	 na	 dodání	 6ks	 dámských	
krojů	+	pánských	vest	je	ve	výši120	000	Kč.	V	cenové	nabídce	
nejsou	 započítány	 pánské	 klobouky	 (12	 ks),	 které	 má	 obec	
v plánu	též	zakoupit,	k doplnění	celkového	vzhledu	pánského	
kroje.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 Vladimíry	

Ferinové,	Těšany,	na	ušití	a	dodávku	6	ks	otnických	dámských	
krojů	+	pánských	vest	za	cenu	120 000,-	Kč.

18.		 Cenová	nabídka	oprava	el.	instalace	v	budově	bývalé	hasičky	
–	Ladislav	Viliš:
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	 Zastupitelé	 se	 zabývali	 cenovou	 nabídkou	 pana	 Ladislava	
Viliše,	 Bošovice	 na	 výměnu	 celkového	 vedení	 kabelů	
elektrického	 vedení	 v  budově	 bývalé	 hasičky.	 Z	 důvodu	
starých	hliníkových	rozvodů	a	rozvaděče,	jsou	v	budově	velké	
problémy	 s	 používáním	 elektrických	 spotřebičů	 a	 nářadí.	
Cenová	nabídka	na	opravu	elektrické	instalace	a	rozvaděče,	
včetně	 zhotovení	 venkovního	 měření	 je	 ve	 výši	 79  873	 Kč	
s DPH.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	cenovou	nabídku	na	výměnu	kabelů	

elektrického	vedení	a	rozvaděče	v budově	bývalé	hasičky	ve	
výši	79 873	Kč	s DPH.

19.  Cenová nabídka na opravu el. instalace „Dělnický dům“ + 
venkovního měření:

	 Zastupitelé	 projednali	 cenovou	 nabídku	 pana	 Ladislava	
Viliše,	 Bošovice	 na	 opravu	 elektrické	 instalace	 v  budově	
Dělnického	domu,	včetně	zhotovení	venkovního	měření,	ve	
výši	49 829	Kč	s DPH.	Hlavní	jistič	bude	po	opravě	umístěn	
na	stěně	budovy,	s	přístupem	zvenku.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	cenovou	nabídku	ve	výši	49 829,-	Kč	

s DPH,	na	opravu	elektrické	instalace	v budově	Dělnického	
domu,	včetně	zhotovení	venkovního	měření.

20.  Cyklostezka Otnice – Újezd u Brna – informace:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 o	 podání	 žádosti	 o	

přidělení	 dotace	 na	 výstavbu	 cyklostezky	 Otnice	 –	 Újezd	
u	 Brna	 (část	 1	 –	 realizace	 cyklostezky	 v	 k.ú.	 Otnice).	 Dle	
informací	SFDI	je	termín	pro	rozhodnutí	o	přidělení	dotace	
v	květnu	2021.	Předpokládaný	termín	realizace	září	2021	–	
červen	2022	(v	případě	přiznání	dotace).

	 Celkové	náklady	dle	projektové	dokumentace	9	683	356	Kč.	
Z	toho	dotace	8	169	148	Kč	(85	%),	vlastní	prostředky	1	441	
614	Kč.	Neuznatelné	náklady	72	594	Kč.	Ceny	se	mohou	ještě	
změnit	dle	výsledku	výběrového	řízení.

21. Realizace výstavby rybníku na Zumru včetně příjezdové 
cesty:

Zastupitelstvo	 obce	 projednalo	 záměr	 Krajského	 pozemkového	
úřadu,	 pobočky	 Vyškov,	 vybudovat	 v	 obci	 vodní	 nádrž	 Na	
Zumru	 společně	 s	 přístupovou	 cestou.	 Na	 tyto	 2	 stavební	
objekty	má	obec	již	zpracovanou	projektovou	dokumentaci.	
Výstavba	rybníku	i	cesty	bude	spojena	v	jednu	akci	s	názvem:	
„Realizace	MVN	Na	Zumru	včetně	přístupové	cesty	C	36“.	
Pozemkový	 úřad	 zajistí	 výběrové	 řízení	 na	 dodavatele	 a	
financování	výstavby.	Obec	Otnice	zajistí	financování	změny	
a	 aktualizaci	 projektové	 dokumentace,	 stavební	 povolení	
a	autorský	dozor	při	 realizaci	 stavby	 s firmou	Regioprojekt	
Brno	s.r.o.

Usnesení: 
Zastupitelstvo	 souhlasí	 s  realizací	 záměru:	 „Realizace	 MVN	 Na	

Zumru	 včetně	 přístupové	 cesty“,	 ve	 spolupráci	 s  Krajským	
pozemkovým	úřadem,	pobočka	Vyškova	firmou	Regioprojekt	
Brno	s.r.o.

22. Změna priority Plánu společných zařízení po pozemkových 
úpravách:

V	důsledku	záměru	výstavby	vodní	nádrže	Na	Zumru	společně	s	
přístupovou	cestou	ve	 spolupráci	 s	Krajským	pozemkovým	
úřadem,	 pobočka	 Vyškov,	 zastupitelstvo	 obce	 projednalo	
změnu	 priority	 plánu	 společných	 zařízení	 po	 Komplexních	
pozemkových	 úpravách.	 Na	 první	 místo	 se	 navrhuje	
přesunout	stavbu	vodní	nádrže	a	přístupové	cesty.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 změnu	 priority	 Plánu	

společných	zařízení	v k.ú.	Otnice.
23.  Cenová nabídka Regioprojekt Brno s.r.o. – autorský dozor, 

stavební povolení, změna projektu:
	 Zastupitelé	 projednali	 předložené	 cenové	 nabídky	 firmy	

Regioprojekt	 Brno	 s.r.o.	 k  realizaci	 výstavby	 rybníka	 Na	

Zumru	a	přístupové	cesty:
-		 Inženýrská	 činnost	 –	 zajištění	 stavebního	 povolení,	

aktualizace	 stanovisek	 správců	 inženýrských	 sítí,	 úprava	
projektové	dokumentace	–	73	500,-	Kč	bez	DPH

-		 Aktualizace	rozpočtu	dle	ÚRS	1/2021	–	22	900	Kč	bez	DPH
-	 Zajištění	výkonu	autorského	dozoru	od	jednatele	společnosti	

Ing.	Petra	Marčáka	po	dobu	realizace	stavby	vodní	nádrže	a	
přístupové	cesty	–	87	500	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 cenové	 nabídky	 firmy	

Regioprojekt	 Brno	 s.r.o.,	 na	 zajištění	 stavebního	 povolení	 a	
změnu	 vypracované	 projektové	 dokumentace	 na	 výstavbu	
rybníka	a	cesty	Na	Zumru,	včetně	výkazu	výměr	a	rozpočtu	
dle	ÚRS	1/2021,	a	na	zajištění	autorského	dozoru	při	realizaci	
stavby	a	pověřuje	starostu	podpisem	smluv.

24.  Žádost o zřízení parkovacích stání před RD v ul. U Parku – 
Jan Kalouda:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 pana	 Jana	 Kaloudy,	 U	
Parku	410	Otnice,	o	povolení	stavebních	úprav	na	pozemku	
ve	vlastnictví	obce	parc.č.	747/1	v	k.ú.	Otnice,	v	 části	před	
rodinným	domem.	Úprava	zahrnuje	vytvoření	4	parkovacích	
stání	v	prostoru	před	domem.	Budou	vysázeny	nové	stromy.	
Parkovací	 stání	 jsou	 navržena	 ze	 zatravňovací	 dlažby,	 aby	
došlo	k	minimálnímu	narušení	zeleně	v	celém	prostoru	ulice	
U	Parku.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s provedením	stavebních	úprav	

na	 pozemku	 parc.č.	 747/1	 v  k.ú.	 Otnice,	 před	 rodinným	
domem	Jana	Kaloudy,	U	Parku	410	Otnice.

25.  Žádost o provedení izolace domu a zpevnění vstupu bočního 
vchodu – Jana a Rudolf Černí:

	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 manželů	 Jany	 a	 Rudolfa	
Černých,	 Dědina	 48,	 Otnice	 o	 souhlas	 obce	 s	 provedením	
izolace	 domovního	 soklu	 drenážním	 pásem	 z	 kačírku	 a	 ke	
zpevnění	vchodu	na	pozemek	parc.č.	5	v	k.ú.	Otnice	boční	
brankou.	Práce	budou	provedeny	na	boční	straně	domu	č.p.	
48	z	ulice	Boženy	Němcové,	na	pozemku	ve	vlastnictví	obce	
parc.č.	343/3	v k.ú.	Otnice.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s provedením	izolace	domovního	

soklu	a	zpevnění	vstupu	k bočnímu	vchodu	rodinného	domu	
Jany	a	Rudolfa	Černých,	Otnice	č.p.	48,	na	obecním	pozemku	
parc.č.	343/3	v k.ú.	Otnice.

26.  Žádost o schválení změny povrchové úpravy vjezdu – 
Navrátil Marek:

	 Zastupitelstvo	obce	projednalo	žádost	pana	Marka	Navrátila	
Na	Kopci	211,	Otnice	o	schválení	změny	povrchové	úpravy	
vjezdu	k	RD	na	obecním	pozemku	parc.č.	480	v	k.ú.	Otnice.	
V	 současné	 době	 je	 na	 vjezdu	 k	 nemovitosti	 zchátralý	 a	
zvětralý	beton,	částečně	hlína	a	suť.	Nový	stav	bude	 tvořen	
štěrkovým	 podložím	 a	 rozebíratelnou	 zámkovou	 dlažbou.	
Pod	zámkovou	dlažbu	bude	umístěna	chránička	pro	případné	
vedení	kabelů.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 změnu	 povrchové	 úpravy	

vjezdu	k rodinnému	domu	Marka	Navrátila,	Na	Kopci	211,	
Otnice,	 na	 pozemku	 ve	 vlastnictví	 obce	 parc.č.	 480	 v  k.ú.	
Otnice.	 Oprava	 bude	 provedena	 z  rozebíratelné	 zámkové	
dlažby.

27.		 Přípojka	 NN,	 Otnice	 rybník	 –	 kupní	 smlouva	 pozemky	
parc.č.	1170/2,	6031/2	v	k.ú.	Otnice:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s	 Mgr.	 Janem	
Rafajem,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	na	koupi	pozemků	parc.č.	
1170/2	o	výměře	167	m2	a	parc.č.	6031/2	o	výměře	10	m2,	vše	
v	k.ú.	Otnice,	za	cenu	55,-	Kč/m²,	které	vznikly	rozdělením	
pozemků	 geometrickým	 plánem	 č.	 883,503-5099/2020.
Pozemkyjsou	odkupovány	za	účelem	výstavby	přípojky	NN	k	
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rybníku	Pod	Poltňou.	Cena	za	odkupované	pozemky	parc.č.	
1170/2	a	6031	je	ve	výši	9	735,-	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 úplatné	 nabytí	 pozemků	 parc.č.	

1170/2	o	výměře	167	m2	a	parc.č.	6031/2	o	výměře	10	m2,	
vše	v	k.ú.	Otnice	od	Mgr.	Jana	Rafaje,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	
za	cenu	55,-	Kč/m2.

28.  Přípojka NN, Otnice rybník – kupní smlouva pozemek 
parc.č. 5557/2 v k.ú. Lovčičky:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s  Jiřím	
Matouškem,	 Otnice,	 na	 koupi	 pozemku	 parc.č.	 5557/2	 o	
výměře	121	m2	v	k.ú.	Lovčičky,	za	cenu	55	Kč/m²,	který	vznikl	
rozdělením	 pozemků	 geometrickým	 plánem	 č.	 883,503-
5099/2020.	 Pozemek	 je	 odkupován	 za	 účelem	 výstavby	
přípojky	NN	k	rybníku	Pod	Poltňou.	Cena	za	odkupovaný	
pozemek	parc.č.	5557/2	je	ve	výši	6	655	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 úplatné	 nabytí	 pozemku	 parc.č.	

5557/2	o	výměře	121	m2	v	k.ú.	Lovčičky	od	Jiřího	Matouška,	
Otnice,	za	cenu	55,-	Kč/m2.

29.  Koupě podílů vlastnického práva k pozemku parc.č. 5963 v 
k.ú. Otnice:

	 Zastupitelé	 projednali	 záměr	 odkupu	 podílů	 vlastnického	
práva	 k	 pozemku	 parc.	 č.	 5963	 o	 výměře	 2	 102	 m²	 v	 k.ú.	
Otnice,	od	Haluzové	Olgy,	Brno	–	podíl	1/12,	Nováka	Josefa,	
Otnice	–	podíl	4/12	a	Žiškové	Aleny,	Otnice	–	podíl	1/18,	za	
cenu	35,-	Kč/	m2.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 úplatné	 nabytí	 podílů	

vlastnického	práva	k pozemku	parc.č.	5963	o	výměře	2	102	
m²	 v  k.ú.	 Otnice,	 od	 Haluzové	 Olgy,	 Brno	 –	 podíl	 1/12,	
Nováka	Josefa,	Otnice	–	podíl	4/12	a	Žiškové	Aleny,	Otnice	–	
podíl	1/18,	za	cenu	35,-	Kč/	m2.

30.  Záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 6117 v k.ú. Otnice:
	 Zastupitelé	 se	 zabývali	 žádostí	 manželů	 Miroslava	 a	 Terezy	

Novotných,	 Pod	 Vodárnou	 555,	 Otnice,	 o	 odkup	 obecního	
pozemku	parc.č.	6117,	o	výměře	1	514	m²	v	k.ú.	Otnice,	za	
cenu	 35,-	 Kč/	 m2.	 K  tomuto	 bodu	 proběhla	 diskuze,	 zda	
pozemek	nabídnout	k prodeji,	či	nechat	ve	vlastnictví	obce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	záměr	prodeje	pozemku	parc.č.	

6117	v k.ú.	Otnice,	o	výměře	1 514	m²	za	cenu	35,Kč/m2.
31.  Záměr prodeje obecních pozemků parc.č. 1245, 1246 v k.ú. 

Otnice:
	 Zastupitelé	se	zabývali	žádostí	Mgr.	Kateřiny	Luskačové,	Za	

Drahy	453,	Otnice,	o	odkup	obecních	pozemků	parc.č.	1245,	
	o	výměře	710	m²	a	parc.č.	1246	o	výměře	190	m²,	vše	v	k.ú.	
Otnice,	za	cenu	35	Kč/m2.	K tomuto	bodu	proběhla	diskuze,	
zda	 pozemek	 nabídnout	 k  prodeji,	 či	 nechat	 ve	 vlastnictví	
obce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	záměr	prodeje	pozemku	parc.č.	

1245,	o	výměře	710	m²	a	parc.č.	1246	o	výměře	190	m²,	vše	v	
k.ú.	Otnice,	za	cenu	35	Kč/	m2.

Záměr	prodeje	pozemku	nebyl	schválen.
32.		 Záměr	prodeje	části	obecního	pozemku	parc.č.	5675	v	k.ú.	

Otnice:
	 Zastupitelé	 se	 zabývali	 žádostí	 pana	 Bc.	 Michala	 Hudečka	

a	 paní	 Bc.	 Jitky	 Komínové,	 Pod	 Vodárnou	 577,	 Otnice,	 na	
odkoupení	 části	 obecního	 pozemku	 parc.č.	 5675	 o	 výměře	
32	m².	Z důvodu	možné	výstavby	RD	nad	stávající	zástavbou	
v  ulici	 Pod	 Vodárnou	 a	 s	 tím	 spojenou	 možnost	 úpravy	
komunikace	 podél	 biokoridoru,	 zastupitelé	 neschvalují	
záměr	prodeje	části	obecní	parcely.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	neschvaluje	záměr	prodeje	části	pozemku	

parc.č.	5675	v k.ú.	Otnice,	o	výměře	32	m².

	 Záměr	prodeje	pozemku	nebyl	schválen.
33.		 Žádost	 o	 vyjádření	 obce	 k	 výstavbě	 5	 rodinných	 domů	 na	

parc.č.	1011	v	k.ú.	Otnice:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 manželů	 Kykrychových,	

Sobotovice,	o	vyjádření	k projektové	dokumentaci	výstavby	
celkem	5	rodinných	domů	na	parc.č.	1011/1-5	v	k.ú.	Otnice.	
Rodinné	 domy	 budou	 jednopodlažní	 s	 rovnou	 střechou.	
Dvorní	 garáž	 k	 domu	 č.1	 bude	 mít	 zatravněnou	 střechu	 a	
bude	usazena	do	valu.	Obec	zde	nevlastní	 žádné	pozemky,	
proto	 v  této	 lokalitě	 nebude	 zřizovat	 přístupovou	 cestu	 i	
veřejné	osvětlení.	Realizaci	uložení	inženýrských	sítí	si	zajistí	
vlastníci	pozemků.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 souhlasí	 se	 záměrem	 výstavby	 5	

rodinných	 domů,	 dle	 předložené	 projektové	 dokumentace	
manželů	Kykrychových,	Sobotovice.

34.  Výsadba ovocných stromů na pozemku parc.č. 6081:
	 Obec	má	ve	spolupráci	s MND	a.s.	Hodonín	záměr	realizovat	

výsadbu	 80	 ks	 ovocných	 stromů	 na	 pozemku	 parc.č.	 6081.	
Výsadba	bude	fi	nancována	z	dotace	MŽP	–	Výsadba	stromů.	
Obec	nabízí	k realizaci	projektu	pozemek	parc.č.	6081	a	MND	
a.s.	Hodonín	zajistí	fi	nancování	přes	dotační	titul.MND	chtějí	
touto	cestou	přispět	ke	zlepšení	životního	prostředí	v	okolí	
obce.	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Smlouvy	 o	 spolupráci	
mezi	obcí	Otnice	a	MND	a.s.	Hodonín,	při	výsadbě	ovocných	
stromů	a	následnému	zajištění	udržitelnosti	projektu.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Smlouvu	o	spolupráci	s MND,	

a.s.	 Hodonín,	 při	 zajištění	 udržitelnosti	 dotačního	 titulu	
MŽP	 –	 Výsadba	 stromů,	 na	 pozemku	 parc.č.	 6081	 v  k.ú.	
Otnice.

35.		 Ostatní	+	došlá	pošta,	diskuze,	závěr:
-	 Dne	15.1.2021	byla	ukončena	akce,	kterou	realizovala	fi	rma	

Povodí	Moravy,	s.p.	s názvem	„Provedení	udržovacích	prací	
a	vyčištění	vodního	díla	Průtočná	nádrž	Otnice“.

-	
-	 Dne	 21.	 1.	 2021	 byla	 podepsána	 Smlouva	 o	 dílo	 s	

dodavatelskou	 fi	rmou	 LB	 2000	 s.r.o.,	 Olomouc,	 která	 bude	
realizovat	projekt	„Hospodaření	se	srážkovými	vodami	v	ZŠ	
Otnice“.	

-	 Obec	obdržela	od	paní	 Ivy	Martináskové	výpověď	nájemní	
smlouvy	ze	služebního	bytu	ZŠ,	Školní	352,	Otnice	k	datu	31.	
3.	2021.

15. 2. 2021 
4.  Prezentace velitele JSDH Otnice k hydrantové síti v obci – 

nprap. Rostislav Ingr:
	 Velitel	Jednotky	SDH	Otnice,	nprap.	Rostislav	Ingr,	přednesl	
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zastupitelům	 prezentaci	 ke	 stávajícímu	 stavu	 požárních	
hydrantů	 v  obci.	 Při	 prezentaci	 byla	 zdůrazněna	 nutnost	
instalace	vnějšího	označení	hydrantů	dle	příslušné	normy	a	
opravy	 plochy	 v okolí	 hydrantů.	 Doporučil	navýšení	 počtu	
nadzemních	hydrantů	v obci.	Zastupitelé	vzali	tuto	informaci	
na	vědomí.		

5.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	 15)	 Dne	 26.	 1.	 2021	 byla	 zaslána	 firmě	 Trasko	 a.s.	 Vyškov	

závazná	objednávka	na	výměnu	plynových	kotlů	v	budově	radnice	
ve	výši	schválené	cenové	nabídky.

	 Bod	16)	Po	zaměření	okenních	otvorů	byla	podepsána	smlouva	
na	dodávku	a	montáž	oken	do	budovy	hasičské	zbrojnice	s	firmou	
Pramos	a.s.	Šitbořice	ve	výši	61	038	Kč.	Úpravy	a	zapravení	parapetů	
zajistí	členové	SDH	Otnice.

	 Bod	23)	Byla	podepsána	Příkazní	smlouva	s	firmou	Regioprojekt	
Brno	 s.r.o.	 na	 zajištění	 stavebního	 povolení,	 změny	 projektové	
dokumentace	a	aktualizace	výkazu	výměr	ve	výši	celkem	96	400	Kč	
bez	DPH	(zajištění	SP	–	73	500	Kč,	aktualizace	výkazu	výměr	–	22	
900	Kč)	a	Příkazní	smlouva	s	jednatelem	společnosti	Regioprojekt	
Brno	s.r.o.	Ing.	Petrem	Marčákem	na	zajištění	autorského	dozoru	
při	realizaci	stavby	ve	výši	87	500,-	Kč.	Vše	ve	shodě	se	schválenými	
cenovými	nabídkami.

6.		 MěÚ	Slavkov	u	Brna	–	odbor	stavební	a	ŽP:	
a)	 Mohamed	Khalid	Sail,	Brno	–	Rozhodnutí	č.	22/2021	o	dodatečném	

povolení	stavby:	„Stavební	úpravy	a	nástavba	rodinného	domu	č.p.	
18,	na	pozemku	parc.č.	485,	486	v	k.ú.	Otnice.

b)	 Obec	Otnice–	závazné	stanovisko	orgánu	územního	plánování	k	
záměru	obce	„Výsadba	stromů	na	pozemcích	parc.č.	5685	a	5739	v	
k.ú.	Otnice.	Záměr	je	přípustný	a	je	v	souladu	s	územním	plánem.

c)	 JASS,	spol.	s	r.o.,	Brno	–	výzva	ke	zjednání	nápravy	zjištěné	závady	
při	kontrolní	prohlídce	stavby:	„Sklad	technických	plynů	u	výrobní	
haly“	na	pozemku	parc.č.	281	v	k.ú.	Otnice.	Při	kontrolní	prohlídce	
nebyla	 předložena	 dokumentace	 požárně	 bezpečnostního	 řešení	
stavby.	 Tuto	 dokumentaci	 je	 povinen	 vlastník	 stavby,	 dodatečně	
předložit	stavebnímu	odboruMěÚ	Slavkov	u	Brna.

d)	 Obec	Otnice	–	kolaudační	souhlas	č.	15/2021	a	povolení	k	užívání	
stavby:	 „Zřízení	 osobního	 výtahu	 v	 budově	 obecního	 úřadu	
Otnice“	na	pozemku	parc.č.	349/3	v	k.ú.	Otnice.

e)	 Jan	 Kalouda,	 Otnice	 –	 společný	 územní	 souhlas	 a	 souhlas	 s	
provedením	 ohlášeného	 stavebního	 záměru:	 „Novostavba	
rodinného	domu,	vč.	napojení	na	inženýrské	sítě	(voda,	kanalizace,	
elektro	NN,	plyn),	opěrné	zídky,	oplocení,	zpevněných	ploch,	vč.	
Sjezdu	na	komunikaci,	2x	garáže	a	retenční	nádrže	s	přepadem	do	
vsaku“	na	pozemcích	parc.č.	754/3	(RD)	a	755/3	v	k.ú.	Otnice.

f)	 Josef	 Nedoma,	 Otnice	 –	 rozhodnutí	 o	 stavebním	 povolení	 na	
stavbu:	 „Odstranění	 následků	 havárie	 vodovodního	 řadu	 na	
objektu	rodinného	domu,	č.p.	127,	Otnice“	na	pozemcích	parc.č.	78	
(RD),	80,	83/1	v	k.ú.	Otnice.

g)	 Římskokatolická	 farnost	 Otnice	 –	 oznámení	 o	 zahájení	 řízení	 o	
změně	 stavby	 před	 dokončením:	 „Rekonstrukce	 technického	 a	
společenského	zázemí	k	občanské	vybavenosti	FARA-Otnice“	na	
pozemku	parc.č.	358	v	k.ú.	Otnice.

7. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí:
Rozhodnutí	 odboru	 životního	 prostředí	 o	 povolení	 výjimky	 ze	

základních	 podmínek	 ochrany	 zvláště	 chráněných	 živočichů,	 o	
kterou	požádala	Mendelova	univerzita	v	Brně,	Lesnická	a	dřevařská	
fakulta,	Brno.	Výjimka	se	povoluje	výhradně	pro	účely	monitoringu	
vlků	 pomocí	 telemetrie,	 aplikací	 metody	 cíleného	 plašení	 zvířat	
různými	podněty	a	odběru	nalezených	kadáverů	z	volné	přírody.	
Během	 pětiletého	 období	 budou	 odchyceni	 max.	 3	 jedinci	 vlka	
obecného,	kterým	bude	nasazen	telemetrický	obojek.

8.  Státní pozemkový úřad – ÚP obce Těšany:
	 Krajský	 pozemkový	 úřad	 pro	 Jihomoravský	 kraj,	 pobočka	 Brno	

oznamuje	účastníkům	řízení,	že	počínaje	dnem	2.	3.	2021,	možno	
po	 dobu	 30	 dnů,	 tj.	 nejpozději	 do	 31.	 3.	 2021,	 nahlédnout	 do	
zpracovaného	a	vystaveného	návrhu	komplexních	pozemkových	

úprav	v	katastrálním	území	Těšany.	Návrh	je	vystaven	k	nahlédnutí	
na	Pobočce	Brno,	Kotlářská	53,	Brno	(kancelář	č.	510).	Návštěvu	na	
pobočce	je	vhodné	předem	telefonicky	objednat.	Účastníci	řízení	
mají	v	této	době	poslední	možnost	uplatnit	k	vystavenému	návrhu	
své	námitky	a	připomínky.	

9.  Faktury ke schválení:
a)	 Respono	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21200135	ve	výši	84	208,36	Kč	–	sběr,	

svoz	a	odstranění	komunálního	odpadu	za	leden	roku	2021.	
b)	 Holík	International	s.r.o.	Zlín	–	Fa.	č.	212000997	ve	výši	53	542,50	

Kč	–	faktura	za	nákup	ochranných	rukavic	a	ochranné	obuvi	pro	
členy	Jednotky	SDH	Otnice.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktur	dle	bodu	č.	9,	zápisu.													
 10. Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	projednali	a	schválili:
A)		 Předloženou	 roční	 účetní	 závěrku	 Základní	 a	 Mateřské	 školy	

Otnice	p.o.	za	rok	2020.
	 Náklady	celkem		 –	32	159	683,31	Kč
	 Výnosy	celkem		 –	32	161	822,82	Kč
	 Hospodaření	celkem		 +	2	139,51	Kč
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	předloženou	roční	závěrku	Základní	

školy	a	Mateřské	školy	Otnice	p.o.	za	rok	2020.
B)		 Stav	Fondu	Investic	Základní	a	Mateřské	školy	Otnice	p.o.	je	ke	dni	

31.	12.	2020	s přebytkem	214	848,30	Kč.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	rozhodlo	o	vrácení	částky	200 000	Kč	z Fondu	

Investic	Základní	školy	a	Mateřské	školy	Otnice	p.o.	na	účet	obce.
11.  Inventarizační zpráva obce za rok 2020:
	 Zastupitelé	 se	 seznámili	 s	 předloženou	 souhrnnou	 zprávou	 o	

průběhu	a	výsledku	inventarizace	majetku	obce,	provedené	ke	dni	
31.	12.	2020.	Plán	inventur	byl	včas	zpracován	a	schválen	dne	30.	11.	
2020,	proškolení	členů	inventarizačních	komisí	se	uskutečnilo	21.	
12.	2020.	Inventarizace	proběhla	řádně,	podklady	byly	připraveny	
a	ověřeny	dle	skutečnosti.	Nebyly	shledány	rozdíly	mezi	účetním	a	
fyzickým	stavem	majetku.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	Inventarizační	zprávu	obce	za	rok	2020.
12.  Vítání občánků narozených v roce 2020:
	 Obec	eviduje	21	nových	občánků,	narozených	v	roce	2020	s	trvalým	

pobytem	 v	 obci	 Otnice.	 Z	 důvodu	 nejasnosti	 epidemiologické	
situace	a	aktuálních	vládních	nařízení,	se	vítání	občánků	uskuteční	
podobně	 jako	 v	 loňském	 roce.	 Jednotlivě,	 pouze	 s	 osobním	
uvítáním	 za	 přítomnosti	 rodičů	 narozených	 dětí.	 Bylo	 navrženo	
věnovat	každému	dítěti	věcný	dar	ve	formě	dárkového	poukazu	v	
hodnotě	2	000	Kč	/1	dítě.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 přispět	 věcným	 darem	 v  hodnotě	

2  000	 Kč	 každému	 narozenému	 dítěti	 v  roce	 2020	 s  trvalým	
pobytem	v obci	Otnice.

13. Nabídka zhodnocení finančních prostředků obce – ČNB: 
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 z	 České	 národní	 banky,	

která	 nabízí	 obcím	 možnost	 vložení	 finančních	 prostředků	
na	 termínované	 vklady	 s	 různou	 dobou	 splatností.	 K  tomuto	
bodu	proběhla	diskuze,	zda	vložit	část	finančních	prostředků	na	
termínovaný	vklad	ČNB.	

14.  Zrušení divadelního představení – Divadelní společnost Háta, 
Praha:

	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	sdělení	ředitelky	Divadelní	společnosti	
Háta	 Praha,	 paní	 Olgy	 Želenské	 –	 Drápalové,	 o	 zrušení	
plánovaného	představení	divadelní	hry	„Vztahy	na	úrovni“,	dne	
6.	3.	2021.	Představení	je	zrušeno	bez	náhrady	dalšího	termínu.	
Zakoupené	 vstupenky	 budou	 občanům	 po	 předložení	 zpět	
proplaceny.		

15.  Pasporty obce – cenové kalkulace:
	 Obec	nemá	dosud	zpracovaný	pasport	komunikací,	veřejného	

osvětlení	a	dopravního	značení.	Zastupitelé	posoudili	předložené	
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2	cenové	nabídky	na	zpracování	pasportů	od	fi	rmy	Atomicon	
s.r.o.	 Olomouc	 a	 TopGis,	 s.r.o.	 Brno.	 Výhodnější	 nabídka	 se	
nabízí	od	fi	rmy	TopGis,	s.r.o.	Brno,	která	zpracovává	pasporty	
majetku	z	panoramatických	snímků	s možností	dalšího	využití.	
Cenová	nabídka	(bez	DPH):

	 Nájezd	obce	mobilním	mapovacím	systémem		 20	000	Kč	
	 Pasport	komunikací		 27	000	Kč	
	 Pasport	svislého	dopravního	značení	 47	Kč/dopravní	značka
	 Pasport	veřejného	osvětlení	 						 47	Kč/světelný	bod
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 TopGis,	

s.r.o.	 Brno,	 na	 zpracování	 pasportů	 místních	 komunikací,	
dopravního	značení	a	veřejného	osvětlení	pro	obec	Otnice.

16.  Změna výpůjčního systému v obecní knihovně:
		 Zastupitelstvo	 projednalo	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 Cosmotron	

Bohemia,	s.r.o.	Hodonín,	na	pořízení	výpůjčního	knihovnického	
systému	 ARL	 do	 obecní	 knihovny.	 Tento	 systém	 používají	 i	
okolní	 knihovny.	 Systém	 umožňuje	 meziknihovní	 spolupráci	
s knihovnou	Karla	Dvořáčka	ve	Vyškově.

	 Knihovní	 fond	 v	 obecní	 knihovně	 je	 6	 100	 dokumentů	 a	 90	
čtenářů.	Cenová	nabídka	na	pořízení	webové	aplikace	RegARL	je	
ve	výši	36 300	Kč	s DPH	+	poplatek	za	provoz	ve	výši	1	815	Kč/rok.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 Cosmotron	

Bohemia,	 s.r.o.	 Hodonín,	 na	 pořízení	 webové	 aplikace	 RegARL	
knihovnického	 systému	 ARL,	 ve	 výši	 36  300	 Kč	 +	 poplatek	 za	
provoz	ve	výši	1 815	Kč/rok.

17.  Komunikace Hudeček – cenová nabídka na zpracování projektové 
dokumentace:  					

	 Zastupitelé	 projednali	 cenovou	 nabídku	 pana	 Petra	 Odehnala,	
Jedovnice	 na	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 záměru	
výstavby	komunikace	v ul.	Pančava	po	RD	Hudeček	a	Za	dvorky,	
na	pozemku	parc.č.	479	v	k.ú.	Otnice	ve	výši	69 500	Kč.	Součástí	
nabídky	zpracování	projektové	dokumentace	(DUR,	DSP,	PDPS),	
je	též	podání	žádosti	ke	stavebnímu	povolení.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 Petra	 Odehnala,	

Jedovnice,	 na	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 záměru:	
„Komunikace	Pančava	–	Hudeček“	na	pozemku	parc.č.	479	v k.ú.	
Otnice,	za	cenu	ve	výši	69 500	Kč.

18.  Komunikace Hudeček – cenová nabídka na geodetické práce:

	 Zastupitelé	projednali	cenovou	nabídku	na	provedení	geodetických	
prací	 k	 akci	 „Otnice-Hudeček,	 polohopis,	 výškopis,	 KN	 mapa,	
podklad	pro	projekt“	od	společnosti	ADITIS	s.r.o.	Brno,	za	cenu	

ve	výši	16	100	Kč	bez	DPH.	Geodetické	práce	budou	sloužit	jako	
podklad	ke	zpracování	projektové	dokumentace.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 fi	rmy	 ADITIS	

s.r.o.	Brno,	na	provedení	geodetických	zaměřovacích	prací	k akci	
„Komunikace	Pančava	–	Hudeček“	za	cenu	ve	výši	16 100	Kč	bez	
DPH.		

19.  Žádost o instalaci navigačních tabulí:
	 Obec	 obdržela	 žádost	 od	 fi	rmy	 SMEROVE	 TABULE.CZ,	 s.r.o.	

Praha	 o	 povolení	 instalovat	 v	 obci	 Otnice	 na	 sloupy	 veřejného	
osvětlení	navigační	tabule	pro	klienta	Kaufl	and.	Z důvodu,	že	se	
obchodní	 řetězec	 Kaufl	and	 nevyskytuje	 v  blízkosti	 obce,	 je	 tato	
žádost	pro	obec	bezpředmětná.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	neschvaluje	žádost	fi	rmy	SMEROVE	TABULE.

CZ,	s.r.o.	Praha,	o	povolení	instalovat	v obci	na	sloupy	veřejného	
osvětlení	navigační	tabule	Kaufl	and.

20.  Žádost o povolení hostování lunaparku:
	 Zastupitelé	 projednali	 nabídku	 paní	 Marcely	 Flaksové	 Brno	

o	 povolení	 k	 hostování	 lunaparku	 na	 tradičních	 Aloiských	
hodech	ve	dnech	19.	-	20.	6.	2021.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	žádost	paní	Marcely	Flaksové	Brno	k	

hostování	lunaparku	na	Aloiských	hodech.
21.  Veřejný prostor Květná – dopravní řešení:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 pana	 Ing.	 Luďka	 Matyáše,	

Lovčičky,	o	změnu	dopravního	řešení	ulic	Severní	a	Květná,	
dle	 požadavků	 DI	 Policie	 ČR	 k	 projektové	 dokumentaci	
stavebního	záměru	obce	„Veřejný	prostor	Květná“	a	podáním	
žádosti	o	stavební	povolení.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 změnu	 dopravního	 řešení	 ulic	

Severní	 a	 Květná	 k  projektové	 dokumentaci	 stavebního	
záměru	obce	„Veřejný	prostor	Květná|“.

22.  Zpráva z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce:
	 Zastupitelstvo	 obce	 vzalo	 na	 vědomí	 Zprávu	 kontrolního	

výboru,	 týkající	 se	 smlouvy	 o	 dílo	 mezi	 obcí	 Otnice	 a	 Ing.	
Luďkem	 Matyášem,	 Lovčičky:	 „Návrh	 veřejného	 prostoru	
ul.	 Květná“.	 Kontrolní	 výbor	 upozorňuje	 zastupitelstvo,	 že	
dosud	není	naplněn	předmět	dodatku	ke	smlouvě	a	pokud	
nebude	v nejbližší	době	dokončeno	plnění	smlouvy,	navrhuje	
zastupitelstvu	zahájit	vymáhání	smluvní	pokuty.

23. Koupě pozemku parc.č. 6657 v k.ú. Otnice:
	 Zastupitelé	 projednali	 záměr	 koupě	 pozemku	 parc.č.	 6657	 –	

orná	půda,	o	výměře	1272	m²	v	k.ú.	Otnice,	od	pana	Miroslava	
Kaloudy,	 Rotava	 za	 cenu	 35	 Kč	 /m².	 Na	 dotčené	 parcele	 má	
obec	záměr	realizovat	výsadbu	stromů	na	ochranu	plánovaného	
vzniku	 významného	 krajinného	 prvku	 (VKP):	 „Mokřad	 u	
Otnic“.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	koupi	pozemku	parc.č.	6657	v k.ú.	

Otnice,	o	výměře	1272	m2,	od	pana	Miroslava	Kaloudy,	Rotava,	
za	cenu	35	Kč/m2.

24.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Dle	sdělení	provozovatele,	jsou	kabely	TKR	ve	špatném	stavu	a	

tím	vznikají	i	problémy	s	televizním	vysíláním.	Obec	v současné	
době	nehodlá	investovat	do	výměny	kabelů	TKR.	Bude	i	nadále	
řešit	jednotlivé	poruchy.

-	 Dne	28.1.	2021	byla	aktualizována	Pojistná	smlouva	o	pojištění	
právní	 ochrany	 se	 společností	 D.A.S.	 Dle	 aktualizace	
je	 mimo	 jiné	 možnost	 právní	 pomoci.	 Limit	 pojištění,	
počet	pojištěnců	 i	výše	pojistného	zůstává	ve	stejné	výši.	
Nabídnuto	 též	 pojištění	 řízení	 řidiče	 automobilů	 na	
služebních	cestách.	Obec	však	tuto	možnost	nevyužije.

-	 Zastupitelé	 diskutovali	 nad	 záměrem	 rekonstrukce	 6-ti	
bytovky	na	ul.	Školní.
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STAROSTOVY STAROSTI
Vážení	a	milí	spoluobčané,

skončila	letošní	zima,	plodná	na	
vláhu	 i	 veškeré	 rozmanitosti	 počasí,	
při	níž	 jsme	si	užili	několik	dnů	sně-
hové	 pokrývky,	 ale	 i	 dny	 s	 ledovkou	
a	tuhými	mrazy.	A	nyní	nastává	jarní	
období,	které	je	již	tradičně	spojeno	se	
vznikem	nového	života	v přírodě.	Kvě-
tiny	i	stromy	začínají	rozkvétat	a	jasně	
zelené	listy	stromů	i	vůně	květů	mění	
zcela	tvář	obce	a	okolí.	Jaro	je	období,	
kdy	 o	 Velikonocích	 prožíváme	 nej-
krásnější	svátky	v roce.	Kéž	tyto	svát-
ky	prožijeme	tak,	aby	nám	dodaly	síly	
v  této	 smutné	 a	 nejisté	 době	 našeho	
žití.	Byli	jsme	zvyklí	radovat	se	s přá-
teli	 při	 vzájemném	 setkávání	 nebo	
při	 společenských	 akcích.	 Měli	 jsme	
radost	z	pohybu,	ať	už	při	sportování	
nebo	 při	 procházkách	 přírodou,	 byli	
jsme	plni	elánu	a	radosti	ze	života.	Tato	
doba	nám	však	přinesla	strach	a	oba-
vy	o	své	zdraví.	Naše	děti	již	skoro	rok	
nemohou	navštěvovat	školu	a	řádně	se	
vzdělávat.	 Pod	 tíhou	 distanční	 výuky		
a	dlouhého	času,	prožitého	u	počítačů	
a	telefonů,	začínají	ztrácet	ten	mladist-
vý	elán	a	radost	ze	života,	které	k to-
muto	věku	patří.	Co	nás	ještě	čeká?		V	
době,	kdy	píšu	tento	příspěvek,	slyším	
kolem	sebe	jen	zprávy,	kolik	lidí	je	na-
kažených.	Je	to	opravdu	krizová	situ-
ace,	nebo	jen	hra	s čísly	a	vyvolávání	
strachu	mezi	lidmi?	Každý	z	nás	má	na	
to	jiný	názor.	Já	osobně	jsem	přesvěd-
čen,	že	pravdu	se	již	nikdy	nedozvíme.	
Toto	období	je	pro	každého	z	nás	těžké		
i	po	psychické	stránce.	Proto	si	zkusme	
navzájem	 pomoci.	 Třeba	 jen	 milým	
úsměvem	 při	 setkání,	 nebo	 slůvkem,	
které	potěší.	I	tato	malá	pomoc	může	
být	pro	někoho	nedocenitelná.	

Milí	 spoluobčané,	 sousedé,	 chtěl	
bych	 poděkovat	 všem,	 kteří	 nejen	 v	

zimním	období,	ale	po	celý	 rok	udr-
žovali	v	čistotě	prostranství	před	svými	
domy.	Chápu,	že	je	to	někdy	těžké,	ale	
občané	v Otnicích	vždy	dbali,	a	dou-
fám,	že	budou	i	nadále	dbát,	na	upra-
vené	 předzahrádky	 a	 chodníky	 před	
svými	domy.

V závěru	loňského	roku	zastupitel-
stvo	 obce	 schválilo	 rozpočet	 obce	 na	
rok	2021	a	na	něj	navazující	Plán	akcí	
na	 rok	 2021.	 I	 když	 obec	 z  důvodu	
vládních	 opatření	 přišla	 o	 část	 pří-
jmů,	 je	v	plánu	akcí	připraveno	ně-
kolik	záměrů,	které	povedou	k roz-
voji	 obce	 a	 ke	 zlepšení	 životního	
prostředí.	Veškeré	informace	o	dění	
v obci,	všechna	usnesení	zastupitel-
stva	 obce,	 nebo	 i	 přípravy	 a	 schvá-
lení	 investičních	 záměrů,	 je	 možné	
přečíst	na	webových	stránkách	obce	
v záložce	Zápisy	z jednání	ZO	nebo	
také	v našem	Otnickém	zpravodaji.	
Pokud	by	pro	vás	byly	tyto	informace	
přesto	nedostačující,	opět	vás	zvu	na	
návštěvu	 do	 kanceláře	 na	 obecním	
úřadě.	 Přijďte	 kdykoliv	 na	 fairtra-
dovou	kávu	nebo	čaj	a	můžeme	spo-
lu	pohovořit	o	všem,	co	vás	těší	nebo	
trápí.	Pokud	to	bude	v mých	silách	a	
možnostech,	bude	mi	ctí	vám	pomoci.

Po	 dokončení	 komplexních	 po-
zemkových	úprav	byla	jednou	z prio-
rit	Plánu	společných	zařízení	výstavba	
nového	rybníku	Na	Zumru	společně	
s  přístupovou	 cestou.	 Obec	 již	 před	
rokem	 nechala	 na	 tento	 záměr	 vy-
pracovat	 projektovou	 dokumentaci.	
Investici	 skoro	 20	 mil.	 korun	 si	 však	
nemohla	 dovolit.	 Začátkem	 roku,	 po	
výzvě	 SPÚ,	 začala	 společná	 jednání	
s  Krajským	 pozemkovým	 úřadem,	
pobočkou	 Vyškov	 a	 obcí	 o	 možné	
výstavbě	nového	rybníku	i	přístupové	
cesty.	Výsledek	 jednání	 je	následující:	
Pozemkový	úřad	bude	financovat	vý-
stavbu	rybníku	i	cesty	a	obec	zajistí	vy-
dání	stavebního	povolení	a	aktualizaci	
projektové	dokumentace.	Pokud	tedy	
vše	 dobře	 dopadne,	 ještě	 v  letošním	
roce	by	se	mohlo	začít	s výstavbou.	Do	
finále	 se	 též	 blíží	 výsadba	 biokorido-
ru	ze	 severní	 strany	obce	a	zalesnění	
Poltně.	 Je	krásné	vidět,	 jak	 se	krajina	
v okolí	obce	mění.	Oplocenky	i	výsad-
ba	dřevin	je	dokončena,	nyní	o	výsad-

bu	bude	tři	roky	pečovat	dodavatelská	
firma.	Poté	všechna	práva	a	povinnosti	
převezme	do	vlastnictví	obec.	V rámci	
zlepšení	životního	prostředí	obec	po-
žádala	o	dotaci	na	výsadbu	42	stromů	
na	obecním	pozemku	u	křížku	v tra-
ti	 Prostřední	 a	 u	 větrolamu	 na	 cestě	
do	 Milešovic.	 Společnost	 MND,	 a.	 s.	
Hodonín,	která	působí	v našem	kata-
stru,	má	též	záměr	vysadit	asi	80	ovoc-
ných	 stromů,	 které	 budou	 vysázeny	
na	obecní	parcele	při	cestě	k rybníku	
Pod	Sadkovem.	Státní	podnik	Povodí	
Moravy	 začátkem	 roku	 dokončil	 na	
svoje	náklady	vyčištění	a	opravu	ryb-
níku	Pod	Sadkovem.	Myslím,	že	sna-
ha	nás	všech	pomoci	přírodě,	je	velká.		
A	 všem	 patří	 velký	 dík.	 K	 zadržení		
a	využití	dešťové	vody	má	obec	záměr	
umístit	 záchytnou	 jímku	 na	 školním	
dvoře.	Zachycená	voda	tak	bude	slou-
žit	k zalévání	okolní	zeleně.	Dodavatel-
skou	firmu	jsme	již	vybrali.		Realizace	
je	naplánovaná	na	měsíce	květen	a	čer-
ven.	Obec	má	v plánu	realizovat	výstav-
bu	komunikace	Pod	Vodárnou-Mile-
šovská	a	využít	prostor	v ulici	Květná,	
kde	 bude	 dle	 projektové	 dokumen-
tace	 provedena	 výstavba	 parkoviště		
a	dětského	hřiště.	Co	se	týká	výstavby	
komunikace	Pod	Vodárnou-Milešov-
ská,	je	téměř	vše	připraveno	a	čeká	se	
jen	 na	 výběr	 dodavatele.	 Na	 realiza-
ci	 prostoru	 Květná	 je	 podaná	 žádost		
o	 stavební	povolení.	Věřím,	že	povo-
lení	 bude	 do	 léta	 vydáno,	 abychom	
mohli	 i	 tento	 záměr	 v  letošním	 roce	
uskutečnit.	Moc	bych	si	to	přál.	Na	zá-
věr	bych	se	s	vámi	rád	podělil	o	radost	
z nákupu	nového	traktoru	Zetor	Pro-
xima.	Je	to	silný	a	pěkný	stroj,	a	proto	
dostal	jméno	Fešák.	Doufám,	že	nový	
traktor	 bude	 sloužit	 stejně	 tak	 dobře		
a	 dlouho	 jako	 dosavadní	 „senior“,	
který	už	 je	dost	poruchový	a	nemá	
takovou	sílu.

Milí spoluobčané, dovolte mi, 
abych vám popřál mnoho sil, klidu 
a pohody. Též s radostí v srdci přeji 
vám všem klidné, radostné a požeh-
nané prožití svátků velikonočních, 
mnoho zdraví a požehnání pro vás 
a vaše blízké. 

� Pavel�Mezuláník,�starosta
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Letos	bude	možné	sčítat	dvěma	způsoby:	
1.	ON-LINE	–	prostřednictvím	elektronického	formuláře na www.scitani.cz	nebo v mo-

bilní	aplikaci	v	termínu	od 27. 3. do 9. 4. 2021.
2.	VYPLNĚNÍM	LISTINNÉHO	FORMULÁŘE	v	termínu	od 17. 4. do 11. 5. 2021.	Lis-

tinné	formuláře	lze	získat	od	sčítacích	komisařů.	Ti	doručí	tiskopisy	do	domácností,	které	
nevyužily	sčítání	online.	Formuláře	můžete	získat	i	na	kontaktních	místech	Sčítání	2021,	která	

najdete	na	vybraných	pobočkách	České	pošty	a	všech	krajských	správách	Českého	statistického	úřadu.	
Sčítání	je	povinné	pro	všechny	osoby,	které	mají	trvalý	nebo	přechodný	pobyt	nad	90	dnů	v České	republice.	
Distribuci	formulářů	bude	zajišťovat	Česká	pošta a jejich	odeslání	bude	možné v předtištěné	obálce	prostřednic-

tvím	schránek	České	pošty.

OZNÁMENÍ	
k 30. 12. 2020 ukončila svoji činnost pohřební služba NoHEl.
V současné	době	můžete	v pohřebních	věcech	kontaktovat	pohřební	službu	CoNCoRDIA.
V případě	potřeby	volejte	na	tato	telefonní	čísla:	602 737 718		nebo	602 737 719
Pohřební	služba	Concordia	pro	vás	zajistí	veškeré	pohřební	služby:	kremace	(s	obřadem	i	bez	obřadu),	
pohřby	do	země,	převozy,	parte,	kytice,	věnce,	hudbu,	výkop	hrobu.	

Slavnostní předání nového stroje
Naše�obec�koupila�nový�traktor�Zetor�Proxima�CL�1�10.�V�úterý�12.�ledna�převzal�klíče�od�nového�stroje,�přezdívaného�

Fešák,�místostarosta�obce�Pavel�Muric�a�zaměstnanec�obce�Luděk�Levák.�Předání�klíčů�proběhlo�v areálu�fi�rmy�Agrozet�
v Telnici.�

Znovu po deseti letech bude letos na jaře probíhat sčítání lidu, domů a bytů
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Evidence obyvatel k 1. 1. 2021 
–	 celkový	počet	obyvatel	 1	603
–	 počet	žen	 788
–	 počet	mužů	 815
–	 počet	dětí	do	18	let	 332
–	 počet	občanů	nad	60	let	 378
 
–	 nejstarší	občan	je	narozen	v dubnu	1929
–	 nejmladší	občan	je	narozen	v listopadu	2020	
	 (	k 1.	1.	2021)

Občánci narození v roce 2020
Občánci�narození�v roce�2018�byli�všichni�společně�slavnostně�přivítáni�v obřadní�síni�na�radnici.�

Občánci�narození�v roce�2019�byli�přivítáni�v obřadní�
síni�na�radnici�jednotlivě.

Těšíme�se�na�přivítání�občánků�narozených�v roce�2020.

Petr	Hoffman
Natálie	Krausová
Kristina	Chmelová
Damián	Novotný
Stanislav	Juráň
Mateo	Pikola
Leticia	Jedličková
Michal	Pernica
Eliška	Jochmanová
Dominik	Stejskal
Šimon	Bártík

Jakub	Kalvoda
Adéla	Šebestová
Tobiáš	Jochman
Áron	Dřínovský
Eliška	Nunvářová
Vilém	Vacek
Vojtěch	Voráč
Elen	Kalová
Adéla	Ondruszová
Malia	Žilková
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Hudečková	Anna	 80	let
Zámek	Jan	 80	let
Rafajová	Miluše	 80	let
Borovička	Miroslav	 80	let
Bubla	Jan	 81	let
Komárková	Marie	 81	let
Králová	Anna	 81	let
Kundera	Josef	 81	let
Buchtová	Helena	 81	let
Luskačová	Helena	 81	let
Neumanová	Ludmila	 82	let
Špaček	Zdeněk	 82	let
Pittová	Vlasta	 82	let
Bočková	Antonie	 82	let	
Dřínovský	Vladimír	 83	let	
Luskač	František	 83	let	
Menoušek	Stanislav	 	83	let
Hoff	mannová	Ludmila	 84	let
Haška	Bohumil	 84	let
Matyášová	Ludmila	 84	let
Pavlovec	Josef	 84	let
Menšíková	Jindřiška	 85	let
Václavková	Vlasta	 85	let
Buchta	František	 85	let
Mazalová	Františka	 85	let
Vašíková	Ludmila	 86	let
Krausová	Marta	 86	let
Kovářová	Františka	 86	let
Novák	Josef	 86	let
Neuman	Josef	 86	let
Kosíková	Věra	 87	let
Svobodová	Zdenka	 87	let
Svobodová	Ludmila	 87	let
Kunderová	Věra	 87	let
Mezuláník	Josef	 87	let
Matoušková	Marie	 88	let
Matyáš	Jiří	 88	let
Žišková	Božena	 88	let
Hutáková	Růžena	 89	let
Marková	Anna	 89	let
Kaloudová	Ludmila	 91	let
Svobodová	Marie	 91	let
Vojáčková	Antonie	 91	let
Mezuláníková	Františka	 95	let

Opustili nás navždy
Eva	Gottwaldová	 65	let
Josefa	Hoff	mannová	 73	let
Zdeněk	Žilka	 70	let
Zdeněk	Procházka	 	83	let
Ludmila	Čechová	 63	let
Martina	Mazalová	 47	let
Dana	Sochorová	 70	let
Jaroslav	Rybárik	 60	let
Jaroslav	Musil	 70	let
Josef	Tišer	 71	let
Jiří	Hložek	 79	let
Pavla	Ryvolová	 79	let
Evžen	Gruml	 79	let

11.	července	
Eliška	Dokoupilová	a	Jakub	Žilka
5.	září
Kamila	Ondrová	a	Martin	Rozbořil

Novomanželé�Žilkovi

SvatbyJubilanti

Toho,�který�je�mrtev�a�odešel,�
cti�vzpomínkami,�ne�slzami.�

/Jan	Zlatoústý/

Umět�stárnout�je�mistrovské�dílo�moudrosti�
a�jedna�z nejtěžších�částí�velkého�umění�žít.�

/H.	Amiel/
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Z našeho obecního facebooku

Zdeněk	 Čech	 nám	 na	
Facebooku	 poslal	 i	 další	
zajímavou	pohlednici,	která	je	
asi	z	přelomu	20.	a	30.	let	20.	
století.	 Všimněte	 si,	 že	 název	
naší	 obce	 je	 na	 ní	 skloňován	
v	ženském	rodě.	

Pohlednice	 to	 sice	 není,	 ale	 v	 knize	
Slavkovský	 okres,	 vydané	 v	 roce	 1921,	
jsem	narazil	na	tento	zajímavý	plánek	naší	
obce	s	tehdy	používaným	místopisem.

Zdenda	Čech

Na facebookovém profi lu 
obec otnice zveřejňujeme 
kromě podobných zajíma-
vostí i důležité zprávy 
z obce, pozvánky na akce 
nebo aktuality týkající 
se pandemie covid – 19. 
Pokud máte facebook, 
sledujte nás, ať vám nic 
neunikne.
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Stovky šikovných řemeslníků a možností k nákupu máme hned za humny!

Adresu i otevírací dobu prodejců najdete 
na www.otnicesobe.cz.

 V katalogu je v současné době více než 
100 kontaktů na řemeslníky 

a služby z oblasti Stavba, dům a průmysl, 
Auto-moto, Ruční práce 

nebo Krása a zdraví.

Omezení	volného	pohybu	osob	mezi	okresy	vám	možná	udělalo	čáru	přes	rozpočet	s	jarními	
nákupy	 nebo	 plány	 pro	 úpravy	 v	 domácnosti.	 Ale	 stačí	 se	 podívat	 do	 našeho	 katalogu	 služeb,	
řemeslníků	a	lokálních	producentů	z	Otnic	a	okolí	na	stránce	www.otnicesobe.cz	a	hnedle	zjistíte,	
že	doslova	za	humny	máme	vše,	co	potřebujeme.

kde seženete vše pro vaši zahradu? Z webu otnicesobe.cz vybíráme:

ZAHRADNICTVÍ HAVELKOVI 
Potřebujete přísady celeru, rajčat či paprik 

anebo letničky? 
Stavte se u manželů Havelkových 

na ulici Za Drahy.

ZELINÁŘSTVÍ BYLINKÁŘSTVÍ 
BRTNÍKOVI

Přísady a skutečně velký výběr bylinek nabízí 
rodinná fi rma Brtníkovi z Lovčiček. 

Stavte se tu pro poctivé čerstvé koření 
do vaší kuchyně!

DOMÁCÍ A ZAHRADNÍ POTŘEBY 
S ROZVOZEM DO OTNIC ZDARMA
Chybí vám v Otnicích prodejna s domácími 

potřebami, produkty pro stavbu, dílnu a zahradu 
nebo chovatelské potřeby? Využijte možnost 

rozvozu z újezdské prodejny Železodům!

ZAHRADNICTVÍ 
JITKA HROZKOVÁ 

Kam pro sazenice, kytičky, keře nebo třeba 
smuteční vazbu? Zkuste zahradnictví 

u Hrozků v Lovčičkách! 
Najdete jej přímo na návsi.
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Čistotu zachovávati budeš nejen doma, ale i v obci	

				„Pořídí-li	si	člověk	psa,	činí	to:

1.	 buď	pro	světskou	okázalost,
2.	 nebo	„kvůli	hlídání“,
3.	 nebo	aby	se	necítil	tak	osamělý,
4.	 nebo	z kynologického	sportu,
5.	 nebo	konečně	z přebytku	ener-

gie,	 aby	 byl	 pánem	 a	 velitelem	
svého	psa.“	

Ať	už	jste	si	psa,	pejska,	pejsán-
ka	 pořídili	 z  jakéhokoliv	 důvodu,	
chovejte	 se,	 prosím,	 jako	 slušný	
člověk.	 Jako	 slušný	 chovatel	 psa,	
jenž	 vykonává	 svou	 potřebu	 na	

pozemku	 svého	 pána.	 Nikoliv	 na	
pozemku	cizím	nebo	obecním.	Jak	
k  tomu	 přijdou	 předzahrádky,	 za-
hrádky,	trávníky,	o	které	se	místní	
starají	a	na	nichž	neustále	nacháze-
jí	tu	malé,	tu	větší	psí	hromádky	či	
hromady	psích	výkalů?	Účel	nebo	
záminka,	 proč	 se	 pes	 vodí	 ven,	 je	
jistě	 ten,	 aby	 vykonal	 své	 potře-
by.	 Ale	 bylo	 by	 záhodno	 nechat	
jej	 vykonat	 potřebu	 na	 zahradě,	
dvorku,	 za	 domem,	 vedle	 domu,	
u	 domu,	 který	 náleží	 majiteli	 psa.	
Co	se	doma	uvaří,	to	se	doma	sní.	

…a	pokud	i	přesto	vykoná	potřebu	
váš	pes,	pejsek,	pejsánek	náhodou		
i	na	procházce	naší	malebnou	obcí,	
posbírejte,	 prosím,	 onen	 výsledek	
(byť	 sebemenší)	do	sáčku	a	vhoď-
te	 do	 nejbližšího	 koše,	 popelnice,	
nikoliv	 ovšem	 do	 hnědé	 popelni-
ce	na	bioodpad!	 Jen	 tak	zůstanete	
slušným	 chovatelem	 psa,	 pejska,	
pejsánka	a	naše	obec	malebnou.
	 Dagmar�Kovaříková�

(na�motivy�Karla�Čapka,�citace�
z knihy�Pudlenka�aneb�Měl�jsem�

psa�a�kočku)

Poslední	rok	jsme	v Otnicích	byli	
svědky	nezvykle	normálního	počasí.	
Loňské	 léto	 nebylo	 tak	 horké	 jako	
ta	 předchozí,	 často	 pršelo,	 sucho	 se	
postupně	 ztrácelo.	 Podzim	 byl	 tra-
diční	 s  častými	 mlhami	 a	 nízkou	
oblačností.	 Po	 novém	 roce	 dora-
zil	sníh	a	teploty	se	několik	týdnů	
držely	 okolo	 bodu	 mrazu	 a	 často	
se	 dostávaly	 i	 hluboko	 pod	 nulu.	
Spoustu	lidí	napadne,	že	je	to	díky	
omezenému	 létání	 nad	 Evropou	 a	
utlumení	 průmyslu.	 Tak	 jednodu-
ché	to	bohužel	není.	Uplynulý	rok	
jsme	 prostě	 jen	 měli	 v	 naší	 malé	
kotlině	štěstí.	Dlouhodobý	trend	se	
nemění,	každý	rok	člověk	do	atmo-
sféry	vypouští	téměř	40	miliard	tun	
CO2	 a	 množství	 ročního	 přírůstku	
se	 kromě	 roku	 2020	 stále	 zvyšuje.	
Další	 růst	 teploty	 je	 tak	nevyhnu-
telný.	 Občas	 někdo	 řekne,	 že	 člo-
věk	klima	nemůže	nijak	ovlivnit	a	
že	jedna	sopka	vypustí	do	atmosfé-
ry	 mnohem	 více	 CO2	 než	 člověk.	

Pravda	je	přitom	taková,	že	všech-
ny	sopky	na	naší	planetě	každý	rok	
do	 atmosféry	 vypustí	 jen	 asi	 400	
milionů	tun	CO2,	 tedy	pouhé	 jed-
no	procento	naší	roční	produkce.	

Jak je vůbec možné, že člověk 
dokáže měnit celé klima? 

Je	 to	 jednoduché	 a	 za	 všechno	
může	 skleníkový	 efekt.	 Bez	 něj	 by	
život	na	naší	planetě	nemohl	existo-
vat	tak	jak	jej	dnes	známe.	Průměr-
ná	 teplota	 vzduchu	 by	 byla	 zhruba	
-18	°C,	dnes	je	přitom	15	°C.	Lidská	
činnost	bohužel	 tento	velmi	žádou-
cí	 skleníkový	 efekt	 zesiluje.	 V  roce	
1850	 obsahovala	 atmosféra	 zhru-
ba	 280	 částic	 CO2	 na	 milion	 částic	
vzduchu,	tuto	hodnotu	jsme	hlavně	
kvůli	spalování	fosilních	paliv	zvýši-
li	na	dnešních	410	částic.	Oxid	uh-
ličitý	 skvěle	 propouští	 velmi	 teplé	
krátkovlnné	záření	mířící	od	Slunce	
k Zemi.	Chladnější	dlouhovlnné	zá-

ření,	které	míří	od	povrchu	naší	pla-
nety	zpátky	do	kosmu	již	oxid	uhli-
čitý	 tolik	 nepropouští.	 Tento	 efekt,	
tedy	skleníkový	jev	byl	objeven	před	
více	než	100	lety.	

Jak je ale možné, že jsme do-
kázali zvýšit koncentraci oxidu 
uhličitého v  atmosféře o téměř  
50 % během pouhých 150 let? 

Může	za	 to	obrovský	rozvoj	 lid-
stva	 spojený	 s využíváním	 fosilních	
paliv.	Ta	obsahují	uhlík,	který	se	po	
miliony	 let	 ukládal	 pod	 zemským	
povrchem	a	my	jsme	ho	během	pár	
desítek	 let	 vypustili	 zpátky	 do	 at-
mosféry.	Fosilní	paliva	nám	přines-
la	takovou	životní	úroveň,	o	jaké	se	
dřívějším	 generacím	 ani	 nesnilo.	
Věřím,	že	jsme	se	již	dostatečně	po-
sunuli,	abychom	si	uvědomili,	že	na	
tomto	zdroji	energie	nemůžeme	růst	
donekonečna.	

Jaroslav�Bubla�ml.

Jedna vlaštovka jaro nedělá
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Podporujeme drobné pěstitele kávy, čaje nebo kakaa

lawrence Seguya lawrence z Ugandy je drobný 
pěstitel kávy. Stejně jako hodně jeho sousedů ved e 
boj o uživení rodiny. káva mu přináší pouze skrom-
ný příjem.	„Chtěl�bych�lidem�u�vás�říct,�že�nápoj,�kte-
rý� si� vychutnávají,� je� příčinou� všech� našich� problé-
mů.�Pěstování�kávy�je�velmi�náročné,�a�to,�co�za�naši�
práci�dostáváme,�nestojí�za�nic.�

Ceny�kávy�jsou�prostě�příliš�nízké,�abychom�udr-
želi�naše�děti�ve�škole�nebo�zaplatili�za�jídlo�či�zdra-
votní�péči.�Výkupčí�nás�podvádějí.�Někdy�si�vezmou�
naši�kávu�a�zaplatí�za�ni�o�několik�měsíců�později.�
Pak�si�musím�půjčovat�peníze.�Peníze�jsou�drahé�–�
po�třech�měsících�zaplatíme�dvakrát�tolik,�než�jsme�
si�půjčili.“

lucy Mansa je pěstitelkou kakaa z Ghany. Je 
členkou kuapa kokoo – družstva zapojeného do 
fair trade. Mluví o tom, co přinesl fair trade jejímu 
životu: „Většina�kakaových�bobů�vypěstovaných�v�Gha-
ně�se�posílá�do�Velké�Británie�a� jiných�zemí�v�Evropě,�
kde�se�z�nich�vyrábí�čokoláda.�Jsme�závislí�na�penězích�
z�kakaa�ve�všech�ohledech:�nákupu�potravin,�oblečení,�

léků�i�školného.�Předtím�než�jsem�se�připojila�ke�Kuapa�
Kokoo�jsme�často�nedostali�zaplaceno�a�museli�jsme�si�
půjčit�peníze�nebo�žít�bez�nich.�S� fair� trade� je� to� jiné.�
Kuapa�Kokoo�platí�všem�svým�pěstitelům�spravedlivou�
cenu�za�jejich�plodiny�–�v�hotovosti�a�včas.�

Jsem�velmi�šťastná:�od�té�doby,�co�jsem�se�připojila�
k�fair�trade,�si�mohu�dovolit�posílat�děti�do�školy.�Ženy�
a�děti�v�mé�vesnici�teď�nemusejí�chodit�míle�daleko�pro�
vodu�do�řek�a�napajedel,�které�byly�špinavé�a�plné�ne-
mocí.�Díky� studnám,�které� se�postavily�za� fairtradový�
sociální�příplatek,�mají�lidé�bezpečnou,�čistou�vodu�rov-
nou�v�srdci�vesnice.�Děti�mohou�chodit�do�školy,�protože�
nemusí�trávit�hodiny�nošením�vody.“

Snad	 si	 po	 přečtení	 těchto	 příběhů	 uvědomíme,	
jak	se	máme	v Evropě,	v České	republice,	u	nás	v Ot-
nicích,	dobře.	Kolik	našich	dětí	nemá	možnost	získat	
základní	vzdělání?	Kdo	z nás	nemá	k dispozici	pitnou	
vodu?	Stačí	otočit	kohoutkem.	Přemýšlejme	nad	svým	
chováním,	 nad	 svými	 nákupy,	 nad	 svým	 vztahem	
k	lidem	a	ke	světu.	Zamýšlejme	se	nad	původem	po-
travin.	Pomáhejme	potřebným.	Někdy	stačí	málo.

V Otnicích šíříme a podporujeme myšlenku fair trade neboli spravedlivého „férového“ 
obchodu. Díky tomu máme titul FAIRTRADOVÁ OBEC. Podstatou fair trade je 
dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí a samozřejmě 
nevyužívání dětské práce. 

Podle posledního průzkumu zná známku Fairtrade 58 % Čechů. Znáte ji i vy?

Kam pro FAIRTR ADE v  O tnicích?

K + M Salvia  • Dědina 81 Květinářství Ludmila Panáčková • Dědina 447

Chcete-li podpořit fair trade, můžete nejen nakupovat výrobky označené ochrannou známkou 
FAIRTRADE, ale rovněž propagovat myšlenku fair trade dále. 

Zamysleme se nad příběhy pěstitelů kávy a kakaa. Který příběh je férový?
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Přehoupli jsme se, jako každoročně, do období 
předjarního. V církevním kalendáři jej označujeme 
časem přípravy na Velikonoce. Nazývá se také post-
ním obdobím. Přiznávám se, že přemýšlím, jak to 
udělat, aby to nebyl jen nějaký smutný předěl mezi 
svátky vánočními a těmi velikonočními.

Určitě jsou mezi námi takoví, co umí inspiro-
vat, aby se člověk těšil, že každý den je něco nového, 
nová možnost.

A	jistě	ještě	jedna	
skutečnost,	 o	 které	
všichni	 dobře	 víme,	
že	totiž	už	je	to	dru-
hé	předjaří	v situaci	
nemoci,	 se	 kterou	
se	 tak	 těžko	 žije.	
Jak	 nám	 teď	 úplně	
jinak	 připadá,	 když	
si	 přejeme,	 anebo	
budeme	přát	hlavně	
pevné	zdraví!

V  dnešní	 době	
už	se	asi	málo	posí-
lají	pozdravy	s náměty,	kde	jsou	nějaká	nově	narozená	
kůzlata	nebo	jehňata.	Vše	se	řeší	SMS	zprávami	a	po-
dobně.	Ale	má	to	přesto	symboliku.	Vždyť	jaro	je	čas	
nového	začátku	a	těšíme	se	vždy,	neomrzí	se	nám	to.	
Také	křesťanské	slavení	Velikonoc	o	tom	mluví.	

Jsem	rád,	jestli	k tomu	může	přispět	událost	ze	ži-
vota,	jak	ji	zaznamenal	nám	už	snad	oblíbený	sběratel	
příběhů	Eduard	Martin.	Vybral	jsem	příběh	ze	sbírky	
Andělské	vteřiny.	

PES
„Tenhle�příběh,“�začal�vyprávět�dr.�K.�M.,�„se�mi�stal�

za�války.�Bylo�mi�tehdy�deset�let�a�při�jednom�rozhouká-
ní�sirén,�které�oznamovaly�začátek�náletu,�jsem�se�dostal�
do�sklepa�nějakého�domu�v ulici,�kde�jsem�dosud�nikdy�
nebyl.�Doma�mi�říkali,�abych�se�vždycky�schoval,�kdyby�
začal�nálet,�a�já�se�tedy�poslušně�schovával.�Ve�sklepě�
byl�pěkný�zmatek,�lidé�se�tam�mačkali�kolem�kufrů�a�
balíků,�v nichž�měli�majetek,�někdo�si�přinesl�i�peřiny,

Krčil�jsem�se�a�bál.�Byl�jsem�vůbec�dost�plaché�dítě�
a�teď,�v neznámém�temném�sklepě�s neznámými�lidmi�
jsem�si�připadal�nesmírně�opuštěný.

Vzduch�se�venku�třásl�výbuchy,� sirénami,�křikem,�
všechno� doléhalo� do� sklepení� jakoby� z  jiného� světa,�
z  jakéhosi�pekelného� světa.�A� tehdy� jsem� si� všiml,� že�
Ajax�není�se�mnou.�Ajax�byl�můj�pes�a�já�ho�–�není�to�
silné�slovo�–�miloval�jsem�ho.

Oba�rodiče�byli�zavření�v německých�věznicích�a�já�
vyrůstal� u� strýce� na� předměstí,� strýc� byl� nádražák� a�
často�nebýval�doma.�Napadlo�ho�zřejmě,�že�když�mi�dá�
psa,�dá�mi�přítele.�A�já,�osamělé�a�úzkostné�dítě,�jsem�
se�k Ajaxovi�upnul.

Byl� to� ještě� mladý� vlčák,� odrostlejší� štěně,� které�

mělo�za�sebou�zřejmě�také�zlé�zkušenosti,�strýc�jej�na-
lezl�jednou�na�nádraží,�vyhublého�a�plného�strupů�po�
krutém�zacházení.�Sebral�jej�tehdy�z poničeného�vago-
nu,�v němž�si�Ajax�udělal�doupě,�a�odvedl�ho�domů,�
krmil�ho�z toho�mála,�co�jsme�měli�sami,�a�dal�ho�do�
pořádku.

Smál�se�mi,�že�jsem�jako�mladý�psík,�s Ajaxem�dvoj-
če.�Opravdu,�tehdy�asi�nešlo�najít�mě�a�nenajít�záro-

veň� Ajaxe,� provázel�
mě,�kamkoli�jsem�se�
hnul.� Sedával� před�
školou� a� čekal,� až�
vyjdu�ze�vrat.

Když� se� rozhou-
kaly� sirény� a� když�
jsem� se,� poslušný�
strýcovy� rady,� běžel�
ukrýt� do� prvního�
sklepa,� byl� ještě� se�
mnou,� následoval�
mě,� jenže� pak� mi�
ve� zmatku� zmizel� a�
já� teď� seděl� ve� tmě�

sám.�Poblikávaly�tu�svíčky,�bál� jsem�se.�Kdosi�přinesl�
do�sklepa�gramofon�na�kliku�a�pár�lidí�se�tu�roztanči-
lo,�jako�by�chtěli�tu�hrůzu�nahoře�přehlušit�či�odehnat�
tím,�že�si�jí�nebudou�všímat.�Cípaté�stíny�tančících�po-
stav� se� svíjely� na� zdech� a� mně� to� nepřipadalo� vůbec�
veselé,� naopak.� Ten� swing� z  gramofonu,� prosakující�
do�výbuchů,�působil� strašidelně.�Myslel� jsem�na�Aja-
xe.�Nemohl�jsem�si�pomoci,�musel� jsem�ho�jít�hledat.�
Sunul�jsem�se�ke�dveřím.�„Kampak,�chlapče,�kampak?“�
U�dveří�do�sklepení�seděl�veliký�stařec�a�držel�v náru-
čí�staré�kuchyňské�hodiny�–�lidé�při�poplachu�kolikrát�
v bytě�popadli�bez�rozmyšlení�nějakou�věc�a�běželi�s ní�
dolů.

Vysvětlil� jsem�mu,�kam�mířím,�on�mě�ale�uchopil�
kostnatou�rukou�a�zakázal�mi�vyjít.�Jenže�já�se�mu�vy-
smekl�a�utekl�ven,�vylétl�jsem�po�schodech�před�dům,�
byl� tam�dým,�plameny�a� já�běžel�a�volal�Ajaxe.� Jako�
v horečce�jsem�pádil�ulicemi�a�volal�ho,�volal!

A�pak�jsem�ho�uviděl,�choulil�se�u�ohořelé�zdi�a�dí-
val� se� snad�vyděšeněji�než� já�Co�to� ti� lidé,� ti�moudří�
obři�dělají?�Ptaly�se�jeho�oči,�ptaly�se�hořce.�Objal�jsem�
ho� a� tiskl� k  sobě.� A� v  tu� chvíli� jsem� zaslechl� ohluši-
vou�ránu.�Bylo�to�dost�blízko.�Bomba�dopadla�na�dům,�
v němž�jsem�se�prve�skrýval,�na�dům,�ze�kterého�jsem�
vyběhl�hledat�Ajaxe.�Dům�se�zřítil�a�rozdrtil�i�sklepení.

Vidíte�tenhle�obojek,�co�visí� tady�na�věšáku?�Je�to�
obojek� po� Ajaxovi,� a� druhým� dědictvím,� co� po� něm�
mám,�je�můj�vlastní�život.�Kdybych�byl�tehdy�nevyběhl�
do�hořící�ulice…�Kdybych�býval�Ajaxe�neměl�tolik�rád,�
kdybych�ho�neměl�rád…“����������������

Přečetli	 jsme	 si	 příběh	 s  nadějí	 na	 život.	 Ať	 je	
to	 symbolem	 pro	 nás,	 jak	 chceme	 všichni	 doufat.		
A	možná	v tuto	chvíli	bez	rozdílu.	 ��P.�Pavel�Buchta

Mějme naději na život
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Tříkrálová sbírka 2021

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitel-
ny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou. 

Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním 
dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS 
KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 
90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 
60 či DMS TRV KOLEDA 90. 

Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu 
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde 
bude až do 30. dubna otevřena aplikace online 
kasička.

Na	 začátku	 každého	 roku	 se	
již	 stalo	 tradicí,	 že	 obcí	 prochá-
zejí	 tříkráloví	 koledníci.	 Přichá-
zejí	popřát	pokoj	a	radost	do	no-
vého	 roku.	 Na	 znamení	 toho	 píší	
křídou	 nad	 vchody	 domů	 první	
písmena	 latinského	 požehnání	
Christus	 mansionen	 bene-
dicat,	 tedy	 Kristus	 požeh-
nej	tomuto	domu.	Všechny	
lidi	 dobré	 vůle	 koledníci	
oslovují	 k  účasti	 na	 pomoc	
lidem,	 kteří	 si	 sami	 pomo-
ci	 nemohou	 nebo	 neumějí.	
Vzhledem	 k  vyhlášeným	
vládním	 opatřením,	 která	
jsou	spojena	s šířením	pan-
demie,	se	letošní	Tříkrálová	
sbírka	 konala	 netradičně.	
Koledníkům	 nebylo	 dovo-
leno	 navštívit	 jednotlivé	
domy	 v  obci	 a	 podělit	 se	
osobně	s přáním	do	nového	
roku.	

Letos	 mohli	 lidé	 zasí-
lat	 svůj	 příspěvek	 přímo	
na	 bankovní	 účet	 Oblastní	
charity	 Hodonín,	 jenž	 byl	
určen	pro	Tříkrálovou	sbír-
ku,	 nebo	 mohli	 zaslat	 dár-
covskou	DMS	zprávu.	

U	nás	v Otnicích	organi-
zátoři	 Tříkrálové	 sbírky	 ve	
spolupráci	 s  obecním	 úřa-
dem	 a	 Římskokatolickou	 farností	
vystavili	 tři	 pokladničky,	 do	 kte-
rých	bylo	možné	vložit	příspěvek.	
Pokladničky	byly	umístěny	na	po-
kladně	 obecního	 úřadu,	 v  místní	
knihovně	 a	 v  kostele	 sv.	 Aloise.	

Tímto	 bych	 chtěla	 jménem	 orga-
nizátorů	 poděkovat	 Janě	 Štěpán-
kové,	 Jitce	 Bublové	 a	 panu	 faráři	
P.	Buchtovi	za	ochotu	a	vstřícnost	
při	 převzetí	 odpovědnosti	 za	 po-
kladničky	v době	jejich	vystavení.	
Bez	 jejich	 pomoci	 by	 se	 letošní	

sbírka	 nemohla	 tímto	 způsobem	
uskutečnit.	 V  jednotlivých	 po-
kladničkách,	které	byly	ve	čtvrtek	
21.	 ledna	rozpečetěny,	byl	 spočí-
tán	darovaný	finanční	obnos.	Na	
obecním	 úřadě	 ve	 výši	 12  390,-	

Kč,	v místní	knihovně	4 350,-	Kč	
a	 v  kostele	 sv.	 Aloise	 11  715,-	
Kč.	 Celkový	 výtěžek	 z  letošní	
Tříkrálové	 sbírky	 v  Otnicích	 je	
28  455,-	 Kč.	 	 Občany,	 kteří	 pro-
jevili	zájem	o	napsání	požehnání	
na	 své	 domy,	 organizátoři	 sbír-

ky	 postupně	 obešli	 a	 bez	
osobního	 setkání	 napsali	
nad	 vchody	 domů	 tradiční	
K+M+B	2021.	

Oblastní	Charita	Hodo-
nín,	 pro	 níž	 jsou	 vybrané	
peníze	určeny,	 chce	 letošní	
výtěžek	 využít	 pro	 sociální	
a	zdravotní	služby,	a	 to	ze-
jména	 na	 dokrytí	 nákladů	
s provozem	hospicové	péče	
a	 s	 provozem	 dobrovolnic-
kého	 centra.	 Část	 výtěžku	
bude	 použita	 na	 dokrytí	
nákladů		rekonstrukce	a	ná-
stavby	 Domova	 pro	 matky	
s  dětmi	 v  Hodoníně.	 Také	
dle	potřeby	pomůže	 lidem,	
kteří	 se	 ocitnou	 v  mimo-
řádné	tíživé	situaci.

Za	 organizátory	 TKS	
v  Otnicích	 děkuji	 všem	
dárcům,	 kteří	 přispěli	
osobně	 darem	 do	 poklad-
ničky,	 nebo	 zasláním	 DMS	
zprávy,	nebo	vložením	daru	
na	 sbírkový	 účet	 Charity	

Hodonín.	 V  našich	 srdcích	 však	
stále	zůstávají	vzpomínky	na	pře-
dešlá	 osobní	 a	 krásná	 setkání,	
která	 se	 doufám,	 v  příštím	 roce	
opět	uskuteční.

Magdalena�Mezuláníková

Otnická�rodačka�Marie�Jakubčáková�přispěla�
do�naší�Tříkrálové�sbírky.
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Podzimní soutěž pro děti 

Výhercům	blahopřejeme	a	děkujeme	dětem,	které	se	účastnily	čtenářské	soutěže	na	téma	K.	J.	Erben.
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Ukázka	z knihy	MISE	HYGGE	od	Caroline	Francové.
VěŘíME NA DŮlEŽIToST DRoBNÝCH VěCí
Večírek	už	byl	v plném	proudu	a	Chloé,	i	když	si	slíbila,	že	se	vytratí,	jakmile	to	bude	možné,	se	právě	po	půlnoci	

bavila	s Jörgenem,	který	jí	líčil	vzpomínky	na	školní	výlet	do	Paříže.	Jeho	nejvýraznější	vzpomínka?	Způsob,	jakým	
Francouzi	chodí	na	červenou	po	přechodech.	Rozesmátá	Chloé	se	podivila:	

„Copak	vy	respektujete	semafory?	Malého	zeleného	mužíčka	a	tak	dál?“	
Neobyčejně	vážný	Jörgen	oponoval.	
„V	Dánsku	zákon	je	zákon.	Můžeš	být	potetovaná	od	hlavy	k patě,	být	bankéř	a	mít	piercing,	neskrývat	svoje	sexu-

ální	preference,	nikdo	ti	nic	nebude	vyčítat.	Ale	přejdi	na	červenou	a	můžeš	se	ocitnout	na	stanici!“	
Chloé,	kterou	to	upřímně	zajímalo,	o	tom	chtěla	vědět	víc.	
„Není	to	trochu	extrém?“	
„Možná	pro	tebe,	ale	tak	tady	fungujeme.	Jsme	velice	liberální	společnost,	uznáváme,	že	každý	má	právo	na	život,	

jaký	chce.	U	Dánů	neuslyšíš	často,	že	by	kritizovali	svoje	spoluobčany	za	to,	jak	žijí.	Ale	myslíme	si,	že	respektovat	
zákon	je	podmínka	sine	qua	non,	aby	si	každý	zachoval	svou	svobodu.“

„Ano,	ale	přecházet	na	červenou	přece	není	zločin,	ne,“	bránila	se	Chloé	a	vzpomněla	si,	jak	si	nesčetněkrát	zahrá-
vala	se	životem	na	pařížských	bulvárech.	

„Zločin	ne,	ale	neslušnost!	Ale	je	to	chvění	motýlích	křídel.	Budeš	přecházet	ve	špatnou	chvíli,	rozpoutáš	řetězovou	
reakci,	kterou	neovládneš.	Řidič,	který	musí	zabrzdit,	bude	mít	strach,	rozčílí	se	na	tebe	nebo	na	někoho,	kdo	za	nic	
nemůže	a	tak	dál.	My	na	to	dost	věříme.	Na	důležitost	drobných	věcí.“

„Tak	proto	nejsou	kola	nikdy	zamčená?	V Dánsku	nejsou	zloději,	protože	všichni	respektují	zákon?“
„Ha,	ha,	žádní	zloději,	nevím,	ale	ano,	důvěřujeme…“
Po	těch	slovech	se	Chloé	zamyslela.	Možná,	že	dánské	štěstí	není	přes	to	všechno	nějaký	vynález.	Jedna	věc	je	jistá,	

už	nikdy	nepůjde	po	přechodu,	aniž	by	nepomyslela	na Jörgena.	A	ta	slova	o	důležitosti	drobných	věcí	jí	vířila	v hlavě.

Pozn.:�sine�qua�non�-�bez�které�nelze
Kniha	Mise	Hygge	je	příjemná	odpočinková	knížka.	Z knížky	čiší	pohoda,	laskavost	a	vstřícnost.	Je	provoněná	hor-

kou	čokoládou.	Z knihy	jsem	si	vzala	několik	doporučení	do	života.	Jaká?	Těšit	se	z drobných	radostí,	neposuzovat	lidi	
podle	jejich	práce,	diplomů	nebo	sexuální	orientace,	nesmířit	se	se	lží,	nezdvořilostí	a	neslušností…a	věřit	v důležitost	
drobných	věci.		

JAk ŽíT, ABYCHoM BYlI šŤASTNí, DRUHÝM UŽITEČNí 
A ZáRoVEŇ RESPEkToVAlI PŘíRoDU? 

Odpověď	na	tuto	otázku	se	pokouší	hledat	Tomáš	Hajzler	v	knize	Dobrý	život	ve	stínu	konzumní	společnosti.	Dnes	
žijeme	v	nejbohatší	civilizaci,	která	kdy	na	této	planetě	existovala,	a	přesto	čelíme	mnohočetným	krizím,	od	klimatické	přes	
hrozby	spojené	s	narůstajícími	nerovnostmi,	nástupem umělé	inteligence,	přes	extrémismus až	po	kolabující	demokracii. 

Kniha	Tomáše	Hajzlera	otevírá	oči	a	ukazuje	souvislosti,	které	jsou	zrovna	teď,	patrnější	než	kdy	jindy.	Kniha	je	
obsáhlá,	ale	dobře	se	čte	a	je	v	ní	mnoho	praktických	příkladů.	Tuto	knihu	by	si	měl	přečíst	každý,	komu	není	svět,	
společnost,	příroda	a	vztahy	lhostejné.	

DoBRÝ ŽIVoT VE STíNU koNZUMNí SPolEČNoSTI
Život	žitý	v souladu	se	sebou	samým,	s ostatními	lidmi	a	přírodou,	podle	svého	nejlepšího	vědomí	a	svědomí.	
UkáZkA Z ÚVoDU kNIHY:
…Ocitli	jsme	se	na	křižovatce.	Stále	většímu	počtu	lidí	dochází,	že	příběh,	kterému	jsme	ještě	včera	věřili,	je	bouda.	Je	

zřejmé,	že	příroda	není	bezedná	lednička,	z které	si	můžeme	cokoli	kdykoliv	vzít,	ani	bezedný	odpadkový	koš,	kam	můžeme	
non-stop	sypat	naše	odpadky.	Dochází	nám,	že	Homo	sapiens	sice	šéfuje	planetě,	ale	že	je	to	šéf	mimořádně	nezodpovědný	
a	nabubřelý,	který	sobě	i	ostatnímu	životu	na	Zemi	způsobuje	zkázu.	…..

To	hlavní,	co	nyní	potřebujeme,	je	právě	nový	příběh,	který	nám	umožní	žít	dobrý	život	–	v souladu	s vlastním	svědomím,	
ostatními	lidmi	a	přírodou,	podle	svého	nejlepšího	vědomí	a	obecně	přijímaných	ctností.	Nový	příběh	potřebujeme	urgentně	
i	proto,	abychom	se	postavili	hrozbám,	kterým	jako	lidstvo	čelíme,	a	že	jich	není	málo.	.…

Mojí	snahou	bylo	posvítit	především	na	to,	co	zůstává	běžnému	člověku	skryto,	neboť	právě	tam	dřímají	příčiny	našich	
dnešních	potíží	a	budoucích	hrozeb.	Čím	lépe	je	pochopíme,	tím	větší	je	naděje	na	dobrou	budoucnost	našich	dětí.	

Přes	zdánlivou	temnotu	textu	si	však	buďte	jistí,	že	v každé	kapitole	najdete	světlo,	jakousi	šipku	směrem	k dobrému	
životu	zde	na	Zemi.	Cítím	zodpovědnost	vůči	našim	předkům	a	potomkům,	abychom	po	těchto	šipkách	společně	vyrazili	
co	nejrychleji	k životu,	který	–	v rámci	planetárních	limitů	–	umožní	většině	obyvatel	planety	žít	dobrý	život.	

Situace	je	vážná,	ale	v této	době,	 ještě	zbývá	čas.	Zda	a	jakou	budoucnost	budeme	mít,	záleží	na	každém	z nás.	
	 Tomáš	Hajzler

	

Knihovna

NOVINKY V KNIHOVNĚ
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM ČASEM
Nejen malé děti 

rády tvoří. Smysl pro 
kreativitu má i mládež. 
Bez rozdílu. Důležitá je 
motivace a nápad. 

Společné	 podzim-
ní	 tvoření	 jsme	 nestihli.	
Školy	 byly	 uzavřeny.	 O	
to	 radostněji	 jsme	 po	
návratu	do	lavic	prožívali	
čas	adventní.	Jedno	pro-
sincové	odpoledne	se	tří-
da	žáků	9.	A	proměnila	
ve	vánoční	dílnu.	Stačily	
k tomu	nasbírané	přírod-
niny,	zavařovací	sklenice,	
svíčky,	 stuhy	a	příjemná	
nálada.	Ve	dvojicích	i	ve	
skupinkách,	byť	v povin-
ných	rouškách,	jsme	vní-
mali	pocit	sounáležitosti.	
Pod	 rukama	 se	 během	
dvou	 hodin	 zrodily	 ori-
ginální	 minimalistické	
svícny.	Vlastnoručně	vy-
robená	dekorace	aranžé-
ry	potěšila.	Úsměv	na	rtu	
měli	nakonec	i	ti,	kteří	se	
na	začátku	tvářili	trochu	
skepticky.	Někteří	pláno-
vali	zútulnění	pokoje,	jiní	
již	věděli,	že	darovaným	
svícnem	 potěší	 své	 blíz-
ké.	V přátelské	atmosféře	
za	vůně	jehličí	a	drobné-
ho	šustění	jsme	tak	strá-
vili	 poslední	 výtvarnou	
výchovu	roku	2020.	

Dagmar�Kovaříková

Vážení	rodiče,
v současné	době	se	hodně	mluví	o	zdravotnících,	kteří	to	mají	velmi	těžké.	Určitě	s tím	souhlasím,	vá-

žím	si	nesmírně	jejich	práce.	Ale	rád	bych	poděkoval	také	rodičům	a	prarodičům	našich	žáků,	kteří	dětem	
s distanční	výukou	pomáhají.	Hlavně	naši	nejmladší	opravdu	tu	dopomoc	s on-line	i	off-line	výukou	potře-	
bují.		Všichni	cítíme,	že	i	přes	vlastní	časové	pracovní	vytížení	pomáháte	svým	dětem	s plněním	úkolů,	s pří-
pravou	na	on-line	hodiny	i	s výpočetní	technikou.	Skutečně	si	toho	velmi	vážíme,	jste	naší	velkou	pomocí		
a	oporou.

I	pracovnice	české	školní	inspekce,	které	naši	on-line	výuku	navštívily,	pozitivně	hodnotily	zapojení	všech	
žáků	do	on-line	hodin,	což	rozhodně	nebývá	zcela	samozřejmé.	

Věřím,	že	společnými	silami	vše	zvládneme	a	snad	se	již	v blízkém	čase	vrátí	žáci	do	lavic.	
Ještě	jednou	velké	poděkování	a	hodně	optimismu	do	nejbližších	dní.

����������������������������������������������������������������������������������������������������Hynek�Zavřel�a�kolegové�ZŠ�a�MŠ�Otnice

PoDěkoVáNí 
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Náš život s rostlinami
Místní organizace Českého za-

hrádkářského svazu, z. s. pod vede-
ním Petra Havelky zaštítila fotogra-
fi ckou soutěž pro žáky naší školy. 
Téma pro letošní 10. ročník byl Náš 
život s rostlinami. 

Do	celostátního	kola	jsme	za	ško-
lu	 zaslali	 fotografi	e	 Filipa	 Chudaszek	
a	Barbory	Brodové	z 2.	třídy,	Moniky	
Ingrové	a	Kat	eřiny	Brodové	z 6.	B	i	fo-
tografi	e	Aleny	Sedláčkové	ze	7.	A	třídy.	

Komise	pro	práci	 s mládeží	Českého	
zahrádkářského	svazu	v	Praze	a	redak-
toři	časopisu	Zahrádkář	koncem	ledna	
hodnotili	a	vybírali	ty	nejlepší.	Posuzo-
vali	kvalitu	i	splnění	zadaného	tématu,	
i	když	bylo	pojato	velice	široce.	Někdo	
věnoval	 pozornost	 jednotlivým	 rost-
linám,	 jiné	 zaujal	 pohled	 na	 přírodu	
kolem	nás.	Z	celkem	140	zaslaných	fo-
tografi	í	žáků	z různých	míst	České	re-
publiky	porotu	zaujala	také	fotografi	e	

Aleny	Sedláčkové,	která	získala	3.	mís-
to	v	kategorii	základních	škol.	Fotogra-
fi	e	budou	vystaveny	na	výstavě	Květy	
v Lysé	nad	Labem	a	otištěny	v časopise	
Zahrádkář.	Téma	fotografi	cké	soutěže	
pro	děti	a	mládež	na	rok	2022	je	Ovoce	
z našich	zahrádek.	Nezapomeňte	tedy	
během	 léta	 a	 podzimu	 fotografovat	
plody	vašeho	pěstění.

���Dagmar�Kovaříková
Zdroj:�www.zahradkari.cz
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V  minulém 
vydání otnické-
ho zpravodaje 
jsme uvedli prv-
ní část rozhovo-
ru s  dlouhole-
tým předsedou 

místní Zo ČZS Petrem Havelkou a 
jeho ženou Jiřinou. Nyní přinášíme 
druhou část rozhovoru. Bohužel se 
letos opět neuskutečnily akce, které 
otničtí zahrádkáři pravidelně or-
ganizovali. Beseda pro veřejnost, 
výroční členská schůze ani veli-
konoční posezení u cimbálu. Zda 
proběhnou další tradiční akce, kte-
ré se těšily velké oblibě a které nám 
zpříjemňovaly život, to je nyní ve 
hvězdách. Nezbývá než věřit, že se 
vše v dobré obrátí a brzy se setkáme 
na jarní zahrádkářské výstavě nebo 
jiné zajímavé akci. 

V širokém okolí má dobré jmé-
no Jarní prodejní výstava květin 
a zahrádkářských potřeb. Můžete 
zavzpomínat na historii této vý-
stavy?

JH:	 Dříve	 se	 zahrádkářské	 vý-
stavy,	 ještě	 za	 předsedování	 pana	
Františka	 Valného,	 pořádaly	 v	 děl-
nickém	domě	na	přelomu	července	
a	 srpna.	 To	 bylo	 taky	 zajímavé.	 Ve	
vázách	byly	nařezané	růže	různých	
odrůd,	které	se	potom	pro	zájemce	
objednávaly.	Na	výstavě	se	prodáva-
ly	cibule	tulipánů,	kosatců	a	dalších	
jarních	květin.	

PH:	Vše	se	tenkrát	řešilo	na	ob-
jednávky.	Na	objednávku	byla	hno-
jiva,	 protože	 tehdy	 v  obchodech	
nic	 nebylo.	 Vše	 bylo	 jen	 ve	 velko-
obchodech,	 tak	 se	 to	 objednávalo	
prostřednictvím	 okresních	 výborů,	
pak	se	objednané	zboží	navezlo	do	
Otnic	a	prodávalo.	

JH:	 Tehdejšímu	 předsedovi	
Františku	 Valnému	 pomáhala	 paní	
Haluzová.	Byla	 to	 jeho	pravá	ruka,	
seděla	u	pokladny,	sepisovala	sezna-
my	objednávek	na	růže	a	byla	moc	
šikovná.

Když	se	stal	Petr	předsedou	za-
hrádkářů,	pokračovalo	se	ve	výsta-
vách	v	dělnickém	domě,	ale	přesu-

nuli	jsme	termín	na	květen,	protože	
Petr	byl	agronom,	byly	žně	a	neměl	
na	organizování	výstavy	čas.		

Co vás vedlo k rozhodnutí pře-
sunout výstavy do školy?

JH:	 Stalo	 se	 nám,	 že	 dělnický	
dům	si	pronajala	paní	Nela.	Necha-
la	udělat	boxy	na	sezení	a	organizo-
vala	diskotéky.	 	My	 jsme	 se	 jí	ptali,	
jestli	je	možné	udělat	výstavu	a	ona	
odpověděla,	asi	písemně,	že	ano,	ale	
zaplatíme	minimálně	7	000	korun	za	
pronájem	a	za	to,	že	jí	ujde	zisk	z dis-
kotéky.

Řekla	 jsem:	 „To	 je	 konec	 výstav	
v Otnicích.“

Ale	pak	mě	napadlo,	že	zajedu	do	
Lovčiček,	za	tehdejší	ředitelkou	školy	
Hanou	Krautovou.	Vzala	jsem	auto	a	
vpodvečer	jsem	jela.	Cestou	jsem	si	
říkala:	„To	asi	nedopadne.	Škola,	 to	
bude	problém	s	hygienou.	Ředitelka	
je	taková	akorátní.“		Hlavou	mně	po-
řád	šlo,	to	je	konec	výstav	v Otnicích.	
Přijela	jsem,	zazvonila	a	když	Hanka	
vyšla,	tak	jsem	jí	řekla	svoji	myšlen-
ku	a	ona	odpověděla:	„Já	si	myslím,	
že	to	není	problém.“	 	Vyrazila	mně	
dech.	Od	té	doby	děláme	výstavy	ve	
škole.

Jaká je spolupráce se školou?
JH:	 Spolupráce	 se	 školou	 je	 vy-

nikající.	 I	 když	 vedla	 školu	 Hanka	
Krautová	a	také	současný	ředitel	Hy-
nek	Zavřel	nám	vychází	vstříc.

PH:	Čím	dál	lepší.	Žáci	nám	po-
máhají.	 Kluci	 nanosí	 všechno	 pří-
mo	do	vestibulu.	Nosí	stoly	a	lavice	
z půdy,	přivezené	květiny	a	další	věci.	
Po	skončení	výstavy	všechno	nechá-
me	ve	vestibulu	a	žáci	to	zase	uklidí.	
Takže	 pro	 nás	 je	 to	 veliká	 pomoc.	
Úžasná	pomoc.	

JH:	Ještě	mají	zážitek	i	děti.	Kvě-
tiny,	 hlavně	 pokojové,	 se	 naváží	 už	
v pátek	ze	zahradnictví.	Děti	to	pro-
hlíží,	 obdivují,	 říkají,	 co	 je	 co	 a	 už	
přemýšlí,	co	koupí	pro	maminky.

Takže jarní výstava je hodně ná-
ročná akce na organizaci. Nebo ne?

PH:	Pro	nás	dva	je	jednou	z nej-
náročnějších	 akcí	 Oblastní	 zahrád-
kářská	výstava	ve	Slavkově,	která	se	

koná	v září.	Každý,	kdo	chce	vystavo-
vat,	nosí	k nám	domů	svoje	výpěst-
ky,	květiny,	zeleninu	a	další	věci.	My	
si	 píšeme	 seznamy,	 kdo,	 co	 přinesl.	
Potom	vše	odvezeme	do	Slavkova	a	
Jaromír	 vše	 naaranžuje.	 Po	 skonče-

ní	 výstavy	 zase	 všechno	 odvezeme	
zpátky	 k  nám	 domů	 a	 těm,	 kteří	
chtějí,	tak	jim	to	vrátíme.	

JH:	Ještě	přidám	perličku	ze	slav-
kovských	výstav.	Jaromír	má	nápad,	
takže	 přiveze	 ještě	 něco	 sám,	 aby	
expozici	doplnil	a	všechno,	co	se	po-
tom	uklízí,	se	odveze	k nám	a	zůsta-
ne	u	nás.		

Takže	 třeba	 na	 loňskou	 výstavu	
Jaromír	 přivezl	 starý	 pluh,	 ze	 kte-
rého	 padala	 rez.	 Ptala	 jsem	 se:	 „Co�
s tím�pluhem?�Mám�to�omést?“		Jaro-
mír	odpověděl:	„Paní�Havelková,�ani�
na�to�nechytejte,�protože�to�je�na�tom�
to�nejhezčí.“�Takže	z	 loňské výstavy	
máme	na	zahradě	starý	pluh.	Chtěli	
jsme	 ho	 dát	 do	 sběrného	 dvoru	 do	
železa,	ale	Jaromír	řekl,	ať	nás	to	ani	
nenapadne.	A	v	prádelně	nám	už	pět	
let	visí	 tři	metry	veliké	slaměné	oz-
doby.

PH:	 V	 první	 polovině	 listopa-

Spolupráce se školou je vynikající

Jiřina�Havelková�s Jaromírem�Koke-
šem, vícenásobným�mistrem�repub-
liky�ve�floristice.
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du	organizujeme	Ukázku	řemesel	a	
ručních	 prací.	 Zájem	 řemeslníků	 je	
obrovský.	Bývá	tam	45	až	50	řeme-
slníků.	Některé	oslovíme,	jiní	se	hlásí	
sami.	Někdo	řemesla	předvádí,	uka-
zuje	 přímo	 práci,	 jiný	 přiveze	 svoje	
výrobky.	 Při	 přípravě	 pořád	 dokola	
telefonujeme,	 posíláme	 e-maily,	 ro-
zesíláme	pozvánky,	plakáty.	

Co vše obnáší organizování 
akcí? 

Oba: Trvalou	 starost.	 Opravdu	
trvalou	starost.	

Zajímalo by mě, jaký máte ná-
zor na používání chemických pří-
pravků při pěstování rostlin?

PH:	 Chemické	 prostředky	 dělí-
me	na	dvě	skupiny.	Strojená	hnojiva	
a	pesticidy	jako	ochrana.	Každé	při-
rozené	hnojivo	(hnůj,	zelené	hnojení	
atd.)	 obsahuje	 základní	 látky-du-
sík,	 fosfor,	 draslík  a	 stopové	 prvky.	
A	stejná	 forma,	 jenomže	ve	vyšších	
koncentracích	 je	 v  průmyslových	
hnojivech.	Tady	není	nic	proti	niče-
mu.	Přirovnal	bych	to	k jídlu.	Když	
člověk	bude	hladový,	tak	se	mu	ne-
bude	 chtít	 nic	 dělat,	 neporoste	 atd.	
Když	dostane	to,	co	mu	patří,	to	zna-
mená	živiny,	které	potřebuje,	tak	ros-
te.	Podle	mě	–	průmyslová	hnojiva,	
ano.	Jsou	potřeba,	ale	musí	se	dávat	

ve	 správné	 koncentraci	 a	 ve	 správ-
ném	množství.	A	taky	každá	plodi-
na	vyžaduje	něco	 jiného.	Například	
cibuloviny	potřebují	určité	množství	
síry.	

Pesticidy	–	tam	je	to	s otazníkem.	
Jestliže	 strom	 napadne	 mšice,	 tak	
tam,	podle	mě,	není	jiná	ochrana	než	

chemický	postřik.	Celosvětově	se	od	
razantních	prostředků	upouští.		

Řeší	se	to	sběrem	nebo	ekologic-
kými	přípravky,	které	už	začínají	být	
na	 trhu.	 Proti	 houbám	 se	 používají	
užitečné	houby,	které	ničí	ty	špatné.	
Používají	 se	 například	 parazitické	
vosičky	proti	mšicím.	Razantní	pří-

pravky	nedoporučuju.	Dnes	se	boju-
je	o	to,	aby	Roundup1	byl	zakázaný.	

A jaký máte názor na změnu 
klimatu?

PH:	Zajímám	se	o	to	a	myslím	si,	
že	 klima	 se	 pohybuje	 v  periodách.	
Období	 sucha	 a	 období	 vlhka.	 Po-

slední	roky	je	období	sucha.	Na	kli-
ma	má	vliv	více	činitelů.	Já	jsem	do-
konce	zaslechl	nějakého	odborníka,	
který	tvrdil,	že	díky	covidu	se	snížila	
letecká	doprava,	tím	pádem	se	znor-
malizovalo	počasí,	tak	to	on	formu-
loval.	 A	 vrátily	 se	 deště.	 Zplodiny	
obrovského	množství	letadel	ovlivňují	

Zahrádkáři�na�prohlídce�vodního�mlýnu�ve�Slupi.

Účastníci�zájezdu�zahrádkářů�na�cestě�do�zámku�Vranov�nad�Dyjí.
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or klima.	Všechno	má	na	podnebí	vliv.	Já	
si	píšu	i	minimální	a	maximální	tep-
loty,	 srážky	 a	 jaké	 je	 počasí.	 Protože	
mám	rád	techniku,	tak	mně	syn	zajis-
til	od	francouzské	firmy	meteostanici.	
Měříme	srážky,	sílu	větru,	venkovní	i	
vnitřní	teplotu	a	vše	se	zapisuje	kaž-
dou	hodinu.	Je	na	to	aplikace.		Všech-
no	se	vyhodnocuje	automaticky.	Díky	
tomu	získám	přehledné	grafy.	

JH:	Taková	malá	výzkumná	sta-
nice.	Jsme	propojeni	 i	se	synem	ve	
Slavkově,	 takže	 Petr	 nám	 zavolá:	

„Vyvětrejte�si,�máte�v obýváku�málo�
kyslíku..“	

PH:	Zajímavé	také	je,	že	ve	Slav-
kově	víc	prší	než	u	nás.	Otnice	jsou	
totiž	v tzv.	srážkovém	stínu.	

Jaké máte zájmy mimo zahrád-
kaření?

PH:	Mě	baví	elektrika	a	vůbec	tech-
nika	jako	taková.	Například	dávám	do	
zahrady	čidla,	díky	kterým	se	zahrada	
sama	zavlažuje.	Ne,	že	bych	to	nemohl	
jít	zalít,	ale	mám	z toho	radost,	že	to	
funguje	a	taky	ušetřím	vodu.	

JH:	Slepice	se	zavírají	samy	–	se-

tměním	 a	 rozedněním.	 Máme	 tady	
takové	technické	pomůcky.

PH:	Skleník	se	otevírá	a	zavírá	na	
základě	teploty.	

JH:	 My	 máme	 skleník	 udělaný	
z odpadu	skla	z výstaviště,	dříve	se	to	
vyhazovalo.				

PH:	Čeněk	Svoboda	nám	svařo-
val	konstrukci.	Takové	skleníky	jako	
jsou	dnes,	to	tehdy	nebylo.	

Můžete se s námi podělit o něja-
kou veselou historku?

JH:	 Během	 roku	 plánujeme	
jako	 odměnu	 pro	 naše	 členy	 buď	
zájezdy	do	divadla	v Boleradicích,	
anebo	nějaký	výlet,	 s kterým	nám	
pomáhá	Zdenička	Čechová.	

PH:	 Všechno	 musí	 být	 zajištěné.	
Není	jednoduché	sehnat	restauraci	na	
oběd	pro	50	lidí.	Vstupenky	do	zám-
ků	 a	 podobně.	 Sepisujeme	 seznamy	
účastníků.	Všichni	dávají	zálohu,	která	
se	v autobusu	vrací.	Stávalo	se	nám,	že	
někteří	se	na	poslední	chvíli	rozmysleli	
a	nepřišli	do	autobusu.	

JH:	 Je	 nás	 hodně,	 proto	 máme	
tzv.	 úsekářky,	 které	 tvoří	 sezna-

my	 ve	 svém	 úseku,	 a	 v  autobusu	
to	 kontrolujeme.	 Jednou	 jsme	 jeli	
do	 Modrých	 hor	 na	 vinohrady.	 Až	
v autobuse	Zdenička	řekla,	jaká	jídla	
jsou	na	výběr	na	oběd.	Každý	nahlásil,	
co	si	vybere.	Na	seznamu	přihlášených	
bylo	49	účastníků,	ale	Zdenička	napo-
čítala	nahlášených	51	obědů.	Tak	jsme	
zjišťovali,	kdo	se	napsal	dvakrát,	pořád	
dokola	se	to	kontrolovalo.	Až	po	delší	
době	jsme	zjistili,	že	my	dva	na	sezna-
mech	přihlášených	nejsme.	Ale	oběd	
jsme	si	nahlásili.	

PH:	A	ještě	bylo	štěstí,	že	jel	větší	
autobus	–	ne	pro	49	cestujících,	kte-
rý	byl	původně	objednaný.	Jinak	by-
chom	zůstali	doma.	

JH:	Všichni	 jsme	 se	 tomu	smáli	
ještě	na	zpáteční	cestě	domů.	

Co vám dělá v  životě největší 
radost?

PH:	Manželka.	To	je	moje	nejlep-
ší	investice.	

JH	(směje	se):	Rozumíme	si.

Děkujeme za rozhovor

1)	Základní	účinnou	látkou	Roundupu	a	dalších	prostředků	proti	plevelu	je	glyfosát.	Ten	se	v	rostlinách	ukládá	a	není	možné	se	ho	zbavit	
omytím	plodů.	Výrobce	tvrdí,	že	Roundup	je	pro	člověka	naprosto	neškodný.	Podle	posledních	výzkumů	je	glyfosát	jedním	z	nejdůležitějších	
rizikových	faktorů	vývoje	mnoha	chronických	onemocnění.	Negativní následky jsou zákeřné	a	projevují	se	pomalu	v	podobě	zánětlivého	
poškození	buněk	celého	organismu.	Následkem	jsou	onemocnění žaludku a střev, obezita, nemoci srdce, deprese, neplodnost, autismus, 
nádorová onemocnění anebo Alzheimerova nemoc.

Expozice�otnických�zahrádkářů�na�XIV.�oblastní�výstavě�ovoce�a�zeleniny�ve�Slavkově�u�Brna.
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Co dělají otničtí hasiči, 
když nehoří a nemohou pořádat kulturní akce?

loňský i letošní rok nám vůbec nepřeje v pořádání 
kulturních akcí. I když jsme jich pro vás měli naplánová-
no mnoho, tato doba nám je neumožnila zorganizovat.

Ale vše špatné je pro něco dobré. Rozhodli jsme se 
pokračovat v dalších stavebních úpravách na naší hasič-
ce. Po vybudování stožáru na sušení hadic a terénních 
úpravách před hasičkou jsme měli v plánu provést rekon-
strukci garáže.

oPRAVA GARáŽE
Zjistili	jsme,	že	při	dešti	zatéká	voda	do	sklepa	a	je	nutné	

vybourat	betonovou	podlahu	garáže	a	opravit	porušenou	

dešťovou	kanalizaci	pod	ní.	S	podporou	zastupitelstva	jsme	
se	rozhodli	pro	cellkovou	rekonstrukci	garáže	a	výměně	ne-
vyhovujících	křídlových	garážových	vrat	za	sekční	elektric-
ká.	Tato	akce	vypukla	v	březnu	loňského	roku.	Kompletně	
jsme	vybagrovali	podlahu	do	hloubky	osmdesáti	centimet-
rů,	opravili	jsme	kanalizaci,	provedli	kvalitní	podklad	a	na	
to	leštěný	beton,	aby	zde	mohlo	parkovat	pětadvacetitunové	
hasičské	auto.	Komplikovalo	se	to	tím,	že	jsme	museli	být	
stále	akceschopní	a	parkovat	auta	zpět	do	garáže.	Když	byla	
hotová	podlaha,	pustili	jsme	se	do	rozvodů	elektřiny,	vzdu-
chu	a	vody.	Osekali	a	opravili	jsme	staré	omítky	a	obložili	
sokl	podlahy	obkladem.	Nakonec	přišla	třešnička	na	dortu,	
a	to	nová	sekční	vrata	od	fi	rmy	Lomax.

kUlTURNí AkCE
Mezitím	se	epidemická	situace	trošku	rozvolnila	a	mohli	

jsme	spolu	s otnickými	stárky	uspořádat	hodové	posezení	
před	hasičskou	zbrojnicí.		A	na	konci	prázdnin	ve	spoluprá-
ci	s	otnickou	farností	 jsme	zorganizovali	 farní	odpoledne	
spojené	 s	 rozloučením	 s  prázdninami.	 Byli	 jsme	 rádi,	 že	
jsme	tyto	dvě	akce	pro	vás	mohli	uskutečnit.

DAlší ZVElEBoVáNí HASIČkY 
Jelikož	 ani	 letos	 není	 situace	 pro	 konání	 kulturních	

akcí	příznivá,	pokračujeme	dále	ve	zvelebování	hasičky.	Po	
opravě	garáže	a	klubovny	jsme	se	pustili	do	rekonstrukce	
nevzhledné	chodby	spojující	garáž,	klubovnu	a	zázemí	ha-
sičky	včetně	kompletní	výměny	vnitřních	dveří.	Odřezali	
jsme	celou	plechovou	podestu	podlahy,	nevyhovující	scho-
dy	a	zhotovili	nové.	Sádrokartonem	jsme	oddělili	 sklepní	
prostory	od	zázemí	hasičky	a	na	chodbách	zhotovili	nové	
kazetové	podhledy.	

Na	 jaře	 chystáme	 výměnu	 stávajících	 nevyhovujících	
dřevěných	oken	za	plastová,	natažení	nové	fasády	na	boční	i	
přední	stěnu	hasičky	a	kompletní	výměnu	světel.

PATRoN HASIČŮ
Nejen	to	nás	ještě	čeká.	Byla	nám	vnuknuta	myšlenka	

umístit	 na	 hasičku	 sochu	 svatého	 Floriána,	 patrona	 hasi-
čů.	Tento	nápad	se	nám	zalíbil.	Teď	přemýšlíme,	kam	a	jak	
tuto	sošku	umístit,	aby	byla	další	dominantou	naší	hasičské	
zbrojnice.

Čeká	nás		ještě	hodně	práce	a	potřebujeme	spoustu	času.	
Proto	bych	chtěl	poděkovat	všem	členům,	kteří	se	jakkoli	
podíleli	nebo	podílejí	na	fungování	našeho	sboru.	Dále	dě-
kuji	vedení	obce	a	členům	zastupitelstva	za	fi	nanční	podpo-
ru	a	v	neposlední	řadě	děkuji	všem	našim	příznivcům,	kteří	
nám	aktivně	pomáhají.	

Přáli	bychom	si,	aby	tato	nešťastná	doba	už	brzy	skončila	
a	mohli	jsme	se	s vámi	všemi	setkávat	na	kulturních	a	spo-
lečenských	akcích.

Josef�Muric�ml.,�
starosta�Sboru�dobrovolných�hasičů�Otnice

Hasiči
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E Naše věrné publikum, které vždy rádi vidíme a cítíme, jak 

se smějete (někdy i v okamžicích, kdy to nečekáme), dojímáte 
(prožíváte příběh s námi), jste napnutí (jako kšandy), pláčete 
(protože to prostě k pláči je)....nechceme si stěžovat. Chceme 
vám jen říci, že nám velmi chybíte.

Když	se	tedy	nemůžeme	vidět,
SETkáME SE TŘEBA U kNIHY?
Plníme,	co	jsme	slíbili	(ale	nic	neodvoláváme)	a	na	našem	You-

Tube	kanále	najdete	již	několik	audio	povídek	Karla	Čapka,	které	
vám	 do	 ouška	 čtou	 Petra	 Partyková,	 Zdeňka	 Čechová,	 Miluška	
Prosová,	Radek	Mezuláník	a	Filip	Mezuláník.	Další	povídky	jsou	
ještě	v	přípravách	a	budeme	jimi	náš	divadelní	kanál	krmit,	jakmi-
le	je	náš	herec,	zvukař,	osvětlovač,	kamarád,	přítel,	bavič	v	jedné	
osobě	–	Filip	–	zpracuje.	Stačí	na	YouTube	do	vyhledávače	zadat	
„divadlo	ochotnice“	a	vyskočí	na	vás	naše	fotografie,	které	povídky	
doprovázejí.	

Bylo	by	fajn,	milý	pane	či	paní,	kdybyste	nám	poslali	psaní,	zda	
by	potěšilo	vás	i	dítka	POHÁDKOBRANÍ.	Již	jsme	o	tom	uvažova-
li,	že	bychom	nahráli	i	audio	pohádky,	a	tak	za	každý	váš	názor	či	
popostrčení	nás	palečkem	u	nohy	budeme	moc	rádi.

Těší	 nás	 zájem	 o	 naše	 představení.	 Konkrétně	 komedie	 Proč	
muži	 neposlouchají	 a	 ženy	 neumí	 číst	 v	 mapách	 sčítá	 v	 těchto	
dnech	dva	tisíce	zhlédnutí.	

I	přesto,	že	divadla	nyní	obývají	duchové	a	ticho	šeptá	pouze	
zrnkům	prachu,	která	se	zlehka	vznáší	vzduchem,	snažíme	se	ales-
poň	administrativně	připravovat	novou	hru.	Jakmile	to	bude	mož-
né,	hned	vlítneme	na	čtené	zkoušky	a	na	jeviště.	Budeme	si	přát,	
aby	to	bylo	hned	ZÍTRA!	Dobře,	tak	POZÍTŘÍ?	Taky	ne?	Musíme	
vydržet.

V	 žádném	 případě	 ale	 neklesejte	 na	 mysli.	 Za	 období	 zavře-
ných	kin	a	divadel	je	na	YouTube	i	jiných	kulturních	portálech	ke	
shlédnutí	 spousta	divadelních	představení,	ať	už	profesionálních	
nebo	amatérských	divadel.	Je	opravdu	na	co	koukat.	Spousta	diva-
del	streamuje	na	svých	YouTube	kanálech	či	web	stránkách	různé	
talk	show,	one	man	show,	divadelní	představení	nebo	rozhovory		
s	herci.	Takové	představení	v	pohodlí	domova	přináší	i	pár	výhod.	
Můžete	jít	na	toaletu	kdy	chcete,	můžete	si	ulovit	k	tomu	koukání	
něco	dobrého	v	lednici	(pamatujte	si,	že	cokoliv,	co	budete	hledat,	
najdete	vždycky	až	za	máslem!),	můžete	šustit	obalem	od	čokolá-
dy,	brambůrek	apod.	Kdybyste	chtěli	poradit	nebo	doporučit	ně-
jaké	divadelní	představení,	neváhejte	nám	napsat	–	na	facebook,	
messenger,	 sms	 –	 kamkoliv	 nebo	 na	 někoho	 z	 nás	 i	 „zakřičet“		
z	bezpečné	vzdálenosti	na	ulici.	Doporučíme,	pošleme	odkaz.

Rádi	bychom	připomněli,	že	nás	můžete	sledovat	na	Faceboo-
ku	a	mít	tak	přehled	o	všem,	co	se	v	divadle	děje	(nebo	neděje),	
co	chystáme,	co	spatřilo	světlo	světa,	o	čem	uvažujeme,	o	čem	vů-
bec	neuvažujeme....	Také	se	nám	podařilo	díky	úžasné	spolupráci	
s	Janou	Štěpánkovou	z	obecního	úřadu	naplnit	divadelní	menu	na	
obecních	webových	stránkách	www.otnice.cz.	Informace	a	aktua-
lity	z	dění	v	divadle	najdete	v	kategorii	Kultura,	sport	a	volný	čas.

Přejeme,	ať	jste	zdraví,	veselí,	plní	elánu	a	dobré	nálady.	Užívej-
te	si	jara,	nastavujte	sluníčku	tvář,	neleňte	a	tvořte.

Zdeňka�Čechová,�za�DS�OchOTNICE
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Pro	 někoho	 nový	 trend,	 pro	 jiné	
již	dávná	zábava,	jak	si	zkrátit	čas	ne-
jen	v	tomto	nelehkém	období.	Údajně	
pochází	ze	Švýcarska.	Tvoření	zaujalo	
už	spoustu	lidí	po	celém	světě.	Malo-

vání	na	kamínky	a	jejich	další	rozná-
šení	v	rámci	výletu	je	pro	spoustu	lidí	
příjemným	zpestřením	volného	času.	
Nemluvě	o	radosti	z nálezu	pěkného	
kamínku.	 Já	 osobně	 jsem	 se	 s  tímto	
sympatickým	koníčkem	setkala	právě	
tady	 v	 Otnicích,	 kdy	 jsem	 náhodně	
četla	 na	 Facebooku,	 že	 někdo	 zane-
chal	„putovní	kamínky“	u	Cukrárny	
u	Žbánků.	Zkusila	jsem	si	na	internetu	
najít	více	informací.	Do	té	doby	jsem	
žádný	 neviděla,	 ani	 nenašla.	 Proto-
že	v	 rámci	 rodiny	máme	rádi	výlety	
a	 geocaching,	 navštěvujeme	 spoustu	
hezkých	míst	nejen	tady	na	Moravě,	
ale	i	v	Čechách.	Postupně	jsem	od	léta	
nacházela	krásné	kamínky	z různých	
koutů	naší	republiky	a	ty	jsem	si	pak	

převezla	sem	do	Otnic	a	roznesla,	aby	
potěšily	další	nálezce.	Většinou	svoje	
majitele	našly	rychle.	

Kamínky	 a	 kamínkáři	 mají	 svoje	
stránky	 na	 Facebooku,	 kde	 je	 nejen	

spousta	krásných	doslova	uměleckých	
výtvorů,	ale	i	užitečných	rad,	jak	tako-
vý	 kamínek	 vytvořit	 a	 čím	 malovat.	
Jaké	jsou	nejlepší	techniky	a	jak	správ-
ně	zalakovat	kamínek.	Zkrátka	manu-
ál	 pro	 začátečníky	 i	 pokročilé.	 Díky	
kamínkům	se	navazují	i	nová	přátel-
ství.	„Kamínkáři“	si	ve	svých	skupin-
kách	vyměňují	zkušenosti	s různými	
postupy	barvení,	doporučují	si	značky	
vhodných	barev	a	fi	xů,	kde	se	dají	se-
hnat	ty	cenově	nejlepší.	Na	internetu	
stačí	do	vyhledávače	zadat	Kamínky	
a	 hned	 se	 otevře	 nabídka	 různých	
stránek	 a	 odkazů	 na	 dané	 téma.	 Je	
to	opravdu	zábava	pro	děti	i	dospělé.	
Rodiče	mohou	menším	dětem	před-
kreslit	obrys	obrázku	a	děti	si	 je	pak	
vymalují	stejně	jako	omalovánky.	

				
Princip	 putovních	 kamínků	 je	

v	 tom,	že	 svůj	namalovaný	kamínek	
označíte	 PSČ,	 názvem	 skupinky	 a	
monogramem.	Na	procházce	jej	polo-
žíte	na	nějaké	pěkné	místo,	aby	ho	na-
šel	zase	někdo	další.	Nálezce	nový	ka-
mínek	přihlásí	dle	PSČ	na	stránkách	
Facebooku,	aby	původní	majitel	věděl,	
kam	se	jeho	kamínek	dostal.	Někdy	se	

stává,	že	jsou	kamínky	tak	hezké,	že	si	
je	lidé	ponechají	na	památku.	A	tomu	
se	vůbec	nedivím,	protože	je	to	krásný	
dekorační	 předmět.	 Někdo	 jej	 dává	
jako	dárek,	třeba	jako	těžítko,	nebo	jen	
tak	pro	radost.	Vypadají	moc	hezky	i	
v květináči,	nebo	na	skalce.	

Na	kamínky	 lze	malovat	dle	 fan-
tazie	cokoliv.	Obrázky,	nebo	jen	milé	
vzkazy.	Stačí	najít	pěkný	kamínek,	co	
nás	zaujme	venku,	pořádně	ho	umýt,	
odmastit	a	vysušit.	Potom	si	připraví-
me	barvičky	a	lak.	Ten	se	musí	nechat	
dobře	usušit,	aby	se	barvy	neroztékaly	
a	venku	se	obrázek	nezničil.	Vypadá	
celkově	i	obrázek	mnohem	lépe.																													

Teď	 je	 období	 začínajícího	 jara	 a	
už	 vídám	 různé	 berušky,	 květinky,	
ale	i	velikonoční	“vajíčka.”	Zkušenější	

si	malují	své	mandaly	a	portréty	zná-
mých	osobností.	Děti	malují	své	mo-
tivy	s pomocí	maminek	či	babiček.	Je	
to	zábava	pro	všechny	věkové	skupiny.	
Já	osobně	na	malování	zatím	nejsem	
šikovná,	 ale	 velice	 ráda	 pomáhám	
převážet	kamínky	na	různá	místa.	Je	
hezké	 pak	 sledovat	 po	 přihlášení	 na	
Facebooku,	jak	se	majitel	těší	ze	své-
ho	 kamínku,	 který	 startoval	 v  Brně	
a	skončil	třeba	v Domažlicích	na	ná-
městí.	

				
Venku	 už	 se	 ukazuje	 sluníčko	

a	to	 je	právě	 ideální	čas	na	procház-
ku	v okolí	a	třeba	právě	dnes	najdete	

někde	 v  parku	 svůj	 první	 kamínek.	
Ať	se	vám	kamínky	líbí	a	zkuste	i	vy	
namalovat	 také	 svůj.	 Už	 se	 na	 nová	
kamínková	díla	těším,	že	je	brzy	najdu	
u	nás	v Otnicích.	A	až	to	půjde,	ráda	
přesunu	do	světa.

Přeji	všem	hodně	zdraví	a	udržme	
si	dobrou	náladu.

�Jana�Černá

PUTOVNÍ KAMÍNKY
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Nešťastná „doba covidová“ má 
neblahý vliv i na spolkovou činnost 
myslivců z MS Hubert otnice. Nejen, 
že byli ochuzeni o setkání s dlouho 
neviděnými přáteli na společných 
honech v myslivecké sezóně 2020, ale 
ani nemohli v letošním roce uspo-
řádat jednu z nejnavštěvovanějších 
společenských akcí v naší obci, tedy 
myslivecký ples.

V této podivné době se naši mys-
livci s ještě větším úsilím věnují péči 
o drobnou zvěř, tedy především o za-
jíce a bažanty, a snaze o zlepšení jejich 
životních podmínek a zvýšení jejich 
početních stavů.

Důvodů,	 které	 zapříčiňují	 trvalý	
pokles	 stavů	 drobné	 zvěře,	 je	 bohu-
žel	 více.	 Podstatou	 problému	 nejsou	
pouze	 predátoři	 všeho	 druhu.	 Hlavní	
příčinou	 dramatického	 úbytku	 počet-
nosti	 v  posledních	 desetiletích	 jsou,	
především	 u	 bažantů,	 nepřející	 změ-
ny	v	zemědělském	hospodaření,	které	
jdou	 ruku	 v	 ruce	 s	 nepříznivými	 kli-
matickými	 podmínkami.	 Je	 smutnou	
realitou,	že	na	zemědělských	plochách	
se	bažantí	zvěři	nejen	nedostává	potra-
vy,	ale	především	tu	chybí	místa,	kde	by	
mohla	úspěšně	vysedět	a vyvést	kuřata.

Nyní	 přicházející	 jarní	 dny	 se	 pro	
drobnou	 zvěř	 pernatou	 stávají	 obdo-
bím	 velmi	 intenzivního	 života.	 Nejen	
proto,	že	se	odevšad	ozývají	hlasy	toka-
jících	bažantích	kohoutů.	Pestře	zbar-
vené	nápadníky	můžeme	pozorovat	při	

vytváření	svých	harémů,	které	mohou	
čítat	i	20	slepiček.	Ideální	však	je,	když	
bažantí	kohout	kolem	sebe	shromáždí	
5	až	10	slepiček.	Pohlavní	aktivita	ko-
houtů	dosahuje	na	jaře	svého	vrcholu.	
Kohouti	 v	 tomto	 období	 spotřebují	
množství	energie	na	vzájemné	soubo-
je,	na	hlasové	projevy	během	toku	a ke	
střežení	svého	teritoria.	Rozmnožování	
má	v	uvedené	době	prioritu,	někdy	se	

tak	děje	dokonce	na	úkor	příjmu	po-
travy.	Bažanti	po	zimním	strádání	mají	
relativně	 krátkou	 dobu	 na	 obnovení	
tělesné	 hmotnosti	 po	 skončené	 zimě,	
s	 nastávajícím	 tokem	 začínají	 bažanti	
zase	 hubnout.	 Nejsou	 to	 však	 jenom	
kohouti,	 kteří	 mají	 největší	 potřebu	
doplnit	 energii.	 Bažantí	 slepičky	 mají	
nároky	 dokonce	 v	 ještě	 daleko	 větší	
míře.	Jejich	požadavky	na	výživu	jsou	v	
období	rozmnožování	v	podstatě	stejně	
vysoké,	jaké	jsou	v	energeticky	nejná-
ročnější	době,	tedy	v	zimě.

Bažantí	 slepičky	 v	 jarním	 období	
zřetelně	a	velmi	rychle	ztrácejí	svoji	tě-
lesnou	hmotnost.	Nelze	se	divit,	vždyť	
některé	slepičky	na	jaře	každého	roku	
snesou	30	až	50	vajíček.	Z	toho	důvodu	
vyžadují	v této	roční	periodě	čtrnácti-
násobně	 vyšší	 množství	 vápníku,	 než	
činí	potřeba	bažantího	kohouta.	Vzhle-
dem	 ke	 svým	 potravním	 nárokům	
spotřebují	 bažantí	 slípky	 šestinásobek	
množství	bílkovin,	které	jsou	obsaženy	
v	tělíčkách	hmyzu,	nežli	je	tomu	ve	zbý-
vajících	měsících	roku.	Potrava	bohatá	

na	živočišné	bílkoviny	 je	základním	a	
zcela	rozhodujícím	předpokladem	pro	
velikost	snůšky.	V	honitbách,	kde	je	ze-
mědělská	 půda	 obhospodařována	 in-
tenzivním	způsobem,	je	ale	k	dosažení	
vysokých	výnosů	zapotřebí	mnoha	tun	
insekticidů	 a	 podle	 provedených	 vý-
zkumů	se	ukazuje,	že	ve	střední	Evropě	
v intenzivních	zemědělských	oblastech	
došlo	 v	 posledních	 letech	 k	 vymizení	
75	 %	hmyzu!	Je	to	naprosto	alarmující	
číslo	a	nedostatek	hmyzu,	resp.	živočiš-
né	bílkovinné	potravy,	vede	ke	snížení	
reprodukce	bažantů.	

Snášení	 vajec	 představuje	 pro	 ba-
žantí	slepičky	velké	vypětí,	které	je	vy-
koupeno	mimořádným	výdejem	ener-
gie.	Hmotnost	slípek	se	v	tomto	zvláště	
vypjatém	období	sníží	až	o	jednu	třeti-
nu!	Snášejí	totiž	mnohem	více	vajíček,	
nežli	jsou	schopny	vysedět.	Důvod	to-
hoto	 jevu	zatím	neznáme.	Slepičky	se	
potřebují	 nejdříve	 „roznosit“.	 Z	 toho	
důvodu	snášejí	první	vajíčka	v	náhod-
ných	místech.	Velmi	často	se	stává,	že	
když	 slípka	 náhodně	 nalezne	 na	 poli	
vejce,	které	tu	snesla	jiná	bažantí	slepič-
ka,	 snese	k	němu	svoje.	Taková	„roz-
hazovačnost“	vajíček	kdekoli	v	 terénu	
může	být	důvodem	k	tomu,	aby	nám	
tento	jev	vsugeroval	mylnou	domněn-
ku,	že	zmíněné	slípky	již	ztratily	schop-
nost	stavby	hnízda	a	instinkt	vedoucí	k	
vysezení	kuřat.	Prokázalo	se,	že	bažantí	
slepičky	v	tomto	čase	pouze	čekají	na	
nástup	 vhodného	 období,	 ve	 kterém	
budou	schopny	každý	den	snést	jedno	
vejce.	Teprve	potom	si	vyhledají	vhod-
né	místo	k	založení	hnízda,	do	kterého	
každý	 den	 ráno	 snesou	 jedno	 vajíč-
ko.	Na	snůšku	však	 ještě	nezasednou.	
Inkubaci	 vajec,	 tedy	 jejich	 zahřívání,	
započnou	 až	 poté,	 co	 v	 hnízdě	 shro-
máždí	10 až 12	vajíček.	Důvodem	pro	
toto	oddálené	zahájení	inkubace	je	to,	
že	se	bažantí	kuřata	musí	vylíhnout	ve	
stejnou	 dobu	 a	 ihned	 opustit	 hnízdo.	
Bažantí	slepice	tedy	nemůže	zasednout	
na	hnízdo	do	té	doby,	dokud	nesnesla	
plný	 počet	 vajec.	 Z	 toho	 vyplývá,	 že	
po	dobu	minimálně	10	až	12	dní	jsou	
vajíčka	vystavena	nebezpečí,	které	jim	
hrozí	ze	strany	predátorů	a	navíc	nega-

Nedostatek hmyzu vede ke snížení reprodukce bažantů
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tivním	 vlivům	 proměnlivosti	 počasí.	
Snůšce	 může	 totiž	 uškodit	 ochlaze-
ní,	 které	 dosáhne	 hodnoty	 přibližně	
+2 °C.	V důsledku	takového	teplotní-
ho	výkyvu	dojde	ke	smrti	zárodku	ba-
žantího	kuřete.	V	té	souvislosti	může	
někoho	napadnout	otázka,	proč	matky	
neochraňují	 svoji	 snůšku	dříve?	 Je	 to	
hlavně	způsobeno	tlakem	predátorů	a	
to	včetně	psů	a	koček.	V	případě,	že	by	
slepice	zasedla	na	hnízdo	již	po	snese-
ní	prvního	vajíčka,	pak	by	první	kuře	
muselo	spolu	s	matkou	čekat	přibližně	
12	dní	na	vylíhnutí	svých	sourozenců.	
Pouze	současné	vylíhnutí	všech	kuřat	
a	 bezodkladné	 opuštění	 hnízda	 dává	
bažantím	kuřatům	šanci	na	přežití.

V	čase,	kdy	snůška	ještě	není	kom-
pletní,	 má	 bažantí	 slípka	 poslední	
možnost	 na	 momentální	 zachování	
hmotnosti	vlastního	těla.	Snesení	po-

sledního	 vajíčka	 pro	 ni	 znamená,	 že	
její	svoboda	končí.	Po	dobu	příštích	22	
až	23	dnů	bude	muset	v	hnízdě	udr-
žovat	stálou	teplotu	snesených	vajec,	a	
přitom	je	chránit	jak	před	vlivem	vyso-
kých	teplot,	tak	před	negativním	účin-
kem	enormního	ochlazení.	Produkce	
vysokého	počtu	vajíček	způsobí	její	vý-
razné	zhubnutí.	Úbytek	na	hmotnosti	
se	 ještě	 prohloubí	 procesem	 líhnutí.	
Prioritou	bažantí	slepice	však	zůstává	
ochrana	 hnízda.	 Slepička	 je	 opouští	
pouze	 po	 dobu	 jedné	 hodiny	 denně.	
To	samozřejmě	nepostačí	k	tomu,	aby	
si	udržela	původní	tělesnou	hmotnost.	
S	 trochou	 nadsázky	 se	 dá	 říci,	 že	 po	
celou	 dobu	 hnízdění	 striktně	 dodr-
žuje	odtučňovací	dietu.	Bažantí	slípky	
ovšem	nejsou	schopny	rozpoznat	stav,	
v	 jakém	 se	 jejich	 jednotlivá	 vejce	 po	

stránce	vývoje	zárodků	nalézají.	Proto	
se	stává,	že	zasednou	na	snůšku	a	je-
diným	efektem	jejich	počínání	je	pak	
pouze	 jediné	 vylíhnuté	 kuře.	 Za	 této	
situace	obvykle	 započnou	 s	voděním	
tohoto	 jediného	 kuřete.	 Bylo	 by	 jistě	
rozumnější,	kdyby	v	takovém	případě	
došlo	k	náhradní	snůšce	a	následnému	
vysezení	 nových	 vajec.	 Jenže	 instinkt	
je	instinkt	a	mateřský	pud,	přikazující	
matce	vodit	její	jediné	kuřátko	je	jed-
ním	z	nejsilnějších…

Líhnutí	 bažantích	 kuřat	 kulmi-
nuje	 v	 prvních	 dvou	 týdnech	 měsíce	
června.	 V	 tomto	 období	 potřebují	
kuřata	 zejména	 dostatek	 hmyzu.	 Po-
kud	 budou	 potravní	 nároky	 splněny,	
pak	porostou	rychleji,	nežli	v	kterékoli	
jiné	etapě	života.	Každodenní	přírůst	
tělesné	 hmotnosti	 v	 této	 fázi	 vývoje	
činí	osm	procent.	Aby	organismus	ku-

řat	 dokázal	 takový	 nárůst	 hmotnosti	
zvládnout,	 musí	 být	 pro	 ně	 zajištěna	
potrava,	která	je	nejméně	z	devadesá-
ti	 procent	 tvořena	 hmyzem.	 Nejvíce	
kuřat	uhyne	hned	v	prvních	dnech	po	
vylíhnutí.	 Jejich	 přežití	 závisí	 na	 do-
stupnosti	 potravy	 tvořené	 hmyzem,	
která	 musí	 být	 v	 jejich	 dosahu.	 Na	
základě	 nepatrné	 velikosti	 novoroze-
ného	potomstva	můžeme	odvodit,	že	
během	celého	dne	urazí	bažantí	kuřát-
ko	 vzdálenost	 maximálně	 75	 metrů!	
V	průběhu	prvních	třech	týdnů	života	
kuřete	činí	výměra	jejich	areálu	sotva	
pět	 hektarů!	 Pokud	 jsou	 v	 této	 době	
díky	 predačnímu	 tlaku	 nuceny	 ura-
zit	za	potravou	větší	vzdálenosti,	pak	
úhyn	mladých	kuřat	drasticky	vzroste	
a	to	přesto,	že	bažantí	máma	pečuje	o	
svoje	kuřata	velmi	starostlivě.

Bažantí	populaci	tedy	můžeme	po-
moci	tím,	že	snížíme	tlak	ze	strany	pre-
dátorů,	včetně	psů	a koček,	že	budeme	
bažanty	přikrmovat,	a	to	nejen	v	zimě,	

že	jim	v	letním	období	umožníme	pří-
stup	k dostatečnému	množství	tekutin	
a	že	se	pokusíme	zvýšit	jejich	početní	
stavy	 vypouštěním	 kuřat	 z  umělého	
odchovu.

V	 letošním	 roce	 se	 my,	 myslivci	
z	MS	Hubert	Otnice,	opět	pokusíme	
zvýšit	 početní	 stav	 bažantí	 populace	
vypuštěním	200	kusů	bažantích	kuřat,	
které	 jsme	zakoupili	z	našich	spolko-
vých	prostředků.	

Aby se ještě více zvýšila šance na 
jejich úspěšný růst a vstup do repro-
dukce, obracíme se na vás všechny s 
uctivou prosbou. Zamyslete se, pro-
sím, nad tím, kam se svými pejsky 
vyrážíte na procházku a zda je máte 
celou dobu alespoň pod vizuální 
kontrolou. A zda je opravdu nutné, 
abyste se procházeli i mimo stávající 
polní cesty a stezky a rušili tak–ne-
jen-bažantí slepičky při hnízdění. 
odměnou vám pak může být, že se 
budete častěji setkávat s krásně vybar-
venými bažantími kohouty nebo že 
budete častěji pozorovat starostlivou 
bažantí mámu, která vede řadu svých 
kuřátek na jejich cestě za potravou.

Děkujeme	 za	 vaši	 vstřícnost	 a	 pře-
jeme	vám	všem,	ať	ve	zdraví	překonáte	
všechna	 úskalí,	 která	 s  sebou	 přinesl	
nový	virus.

S�použitím�materiálů�o�biologii�
a�etologii�bažantí�zvěře�publikovaných�

v�časopise�Myslivost
Josef�Nedoma,�

za�MS�Hubert�Otnice
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Zumba on-line?  Rozhodně stojí 
za to zkusit to!

Vůbec se mně do online lekcí nechtělo. Pořád 
jsem čekala a říkala jsem si: „Ještě týden a budeme 
moct začít. Ještě další týden. Snad začátkem příštího 
měsíce.“ Bohužel týdny i měsíce ubíhají a konec 
nouzového stavu je v nedohlednu. Tak co teď? Pohyb 
mi začal hodně chybět, a i z toho důvodu jsem začala 
hledat informace a ptát se dalších instruktorů, která 
online aplikace je nejlepší a jak na to. Nakonec jsem 
se rozhodla pro aplikaci ZOOM. Začátky nebyly 
jednoduché. Postupně se všechno vyzkoušelo a 
nyní už lekce probíhají bez větších problémů. Stále 
mně online lekce nenahradí kontakt a atmosféru 
na skupinovém cvičení, ale aspoň něco než nic.  
A co vy? Nechcete se k nám přidat? V současné době 
hodně sedíme u počítačů a následky se začínají 
projevovat. Není na čase se začít zase trošku hýbat? 
Nebojte se k nám přidat.
On-line lekce probíhají pro děti i dospělé. Stačí 
si stáhnout aplikaci ZOOM, kliknout na odkaz 
uvedený na FB stránce Monika Zumba Vogelinka, a 
napsat heslo. Pro děti i dospělé je odkaz i heslo jiné. 

Pokud máte nějaké dotazy, 
neváhejte mně napsat na e-mail: 
monikavogelova@gmail.com. 
Poradím vám, jak na to, případně 
s vámi vyzkouším první přihlášení.                                                                                           
Lekce probíhají každé úterý. 
Děti:   od 17.00 do 17.45, cena 50 Kč za lekci.            
Dospělí: od 19.00 do 20.00, cena 80 Kč za lekci.
Pohyb je přirozený a zdravý. Přidejte se k nám. 

                                                               Monika Vogelová, 
Zumba instruktorka

Ode	dne	22.	3.	2021	do	dne	28.	3.	2021:	je	sportování	nově	povoleno	výhradně	individuálně	nebo	v rámci	členů	jedné	
domácnosti,	a	to	v parcích,	přírodě	a	na	venkovních	sportovištích.

Informace�o�dalším�rozvolňování�nebyly�při�uzávěrce�zpravodaje�známy.�

PŘIJďTE SI ZASPoRToVAT NA ASfAlToVé  A woRkoUToVé HŘIšTě NA UlICI školNí
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Ohlédnutí za fotbalovou historií

rok 1955 
zleva�nahoře:�Jaroslav�Knap,�Emil�Pitta,�František�Tichý,�Jan�Rozkopal,�František�Vašík
uprostřed:�Jiří�Matyáš,�Oldřich�Mulíček,�Josef�Horák
dole�v�podřepu:�František�Bubla,�Oldřich�Haluza,�Oldřich�Václavek

rok 1963
zleva�nahoře:� Josef�Svoboda�(trenér),� Jaroslav�Bubla,�Miroslav�Borovička,� Jaroslav�Borovička,� Jan�Lábr,�František�
Luskač,�Josef�Horák
v�podřepu:�Jaromír�Daňhel,�František�Salajka,�Miroslav�Svoboda,�Milan�Heřmanský,�Ludvík�Kovář�(předseda�oddí-
lu),�Josef�Václavek,�Vojtěch�Černý�(hospodář)
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P O Z V Á N K Y

10. dubna
Humanitární sbírka / 9 - 11 hodin / 
Dělnický dům
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
– Veškeré letní a zimní oblečení 
 (dámské, pánské, dětské)
– Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– Látky (nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
– Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) 

zabalené v krabici
– Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
– Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných 

gumičkou)
– Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
– Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
– Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
– Knihy, časopisy
Více na www: diakoniebroumov.cz
Pořádá: Diakonie Broumov a obec Otnice

23. dubna 
Rozhlasová relace k osvobození obce
Pořádá: Obec Otnice

24. dubna
Vítání jara se světluškami
Rozsviťte před svými domy lucerničky
Pramen před radnicí otevřeme v 18 hodin na dálku
Více info ve skupině “Vítání jara 2021” na 
facebookovém profilu Obec Otnice
Pořádají: Vodníci Poltňák a Sadkáč a Víla Luční

Vstupenky na divadelní představení společnosti 
Háta VZTAHY NA ÚROVNI bude možno vrátit po 
skončení nouzového stavu v Centru volného času 
Otnický SAD, datum bude včas upřesněno.

Vážení čtenáři, máte-li náměty, návrhy, připomínky 
nebo rovnou hotové příspěvky a fotografie, 
neváhejte a podělte se o ně s námi. Je to i váš 
zpravodaj. V případě zájmu o jakoukoli formu spo-
lupráce na Otnickém zpravodaji nás kontaktujte na 
redakčním e-mailu: otnicky. zpravodaj@seznam.cz

Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2021.

Letos se registruje každý sám: www.ferovasnidane.cz.
Děkujeme, že podporujete fair trade.

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.



Naše Děti
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