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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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Velikonoční zajíci ze slámy zdobili náměstí

průlet otnických čarodějnic obcí
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Luboš Vikturna
Západ slunce nad rybníkem v Poltni

VELKÝ	DAR
Už mnoho vynálezů bylo na světě, 
ale ani jeden se nedá porovnat 
s vynálezem lidských rukou.
Co jen všechno dokážou lidské ruce!

Mají schopnost paláce tvořit,
ale i ničit a všechno zbořit. 
Dokážou plánovat, otvírat banky, 
ale i pro války vyrábět tanky. 
Dokážou opentlit vítěznou krásku, 
ale i zhanobit stařeckou vrásku. 
Dokážou šlechtit, vít květy do věnce, 
ale i prosit zrnkami růžence. 
Dokážou bolesti druhých
položit v lupeně svojich dlaní:
„trápení vaše já budu prožívat s vámi…“
Ne!
Lidské ruce nejsou vynálezem!
Lidské ruce jsou velikým darem!
Z lidských rukou plyne ušlechtilá zář. 
Lidé!
Lidským rukám zachovejme
lidskou tvář…
 Marie Jakubčáková

MILÍ	RODÁCI!
Na	 začátku	 listu	 Vám	 všem	 zasílám	 krásný	 pozdrav.	

Současně	připojuji	dík	za	zaslání	Otnického	zpravodaje.	
Tak,	jako	vždy,	tak	i	nyní	jsem	ho	celý	prolistovala.	Při	

čtení	zápisků	o	činnosti	Obecního	zastupitelstva	jsem	zaži-
la	velké	překvapení,	které	mne	rázem	vrátilo	do	mého	ran-
ného	dětství.	Byla	to	informace	o	tom,	že	v části	Za	Dvorky	
probíhá	rekonstrukce	veřejného	osvětlení.	

Za	dvorkama	–	místa	našich	her	–	na	„slepou	bábu“,	na	
schovávanou	…

A	odtud	pak	zarostlým	chodníčkem	dolů	k rybníčku.	A	
když	bylo	pár	haléřů	v kapsičce,	tak	i	do	malého	obchůdku	
s cukrovinkami,	který	stával	u	rybníka.	Patřil	tetičce	Krau-
sové,	naší	sousedce	Na	kopci.	Říkali	jsme	jí	„Krózka“.	Ob-
čas	nám	do	kornoutu	přidala	nějaké	to	cukrle	navíc	…

V čase	bojů	o	Otnice,	přímo	za	našimi	domky,	ve	stí-
nu	vysokých	stromů,	byla	polní	vojenská	kuchyně,	tuším	
německá.	Naše	hry	skončily,	jen	jsme	vnímali	lákavé	vůně	
nám	nedostupných	jídel.	

Nuž	a	dnes	tedy	tato	tajemná,	tmavá	zákoutí	už	mají	
světlo.	Ano,	časy	skutečně	letí	svým	tempem	…

Přeji	Vám	milí	moji	rodáci,	aby	časy,	které	dnes	proží-
váme,	byly	prosyceny	vzácnou	devizou	pokoje	a	vzájem-
ného	porozumění.

		 Marie Jakubčáková, rozená Rafajová

Slib je pro někoho důležitá věc.
Jinému sotva z úst vyletí
už nenajde ho nikdy.
Jsou i jiní co slibům věří,
ale nemají sílu je splnit.
A zase jiné co sliby,
jak můry vypouštějí z úst
ty vylétnou a na zdi se krčí,
než za úsvitu vlaštovka sezobne je!
Když nechceš ranit, nic neslibuj!
Když radost chceš ze srdce dát, pohlaď a usměj se.

    Drahomíra Tišerová

Nad dopisy čtenářů
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
8. 3. 2021 

4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	4)	Cena	za	dodávku	a	montáž	nadzemního	hydrantu	se	

pohybuje	ve	výši	cca	150	000	Kč	/	kus.
	 Bod	 13)	 Zhodnocení	 finančních	 prostředků	 obce	 u	 ČNB	

obec	nebude	realizovat.	Další	nabídka	bude	projednána	v	sa-
mostatném	bodu	dnešního	jednání	ZO.

	 Bod	21)	Dne	17.	2.	2021	bylo	podána	panem	Luďkem	Matyá-
šem,	který	zastupuje	obec	Otnice,	žádost	o	stavební	povolení	
k	projektu	„Využití	prostoru	Květná“.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Pavel	 Jochman,	 Jitka	 Jochmanová,	 Josef	 Jochman,	Otnice	–	

oznámení	o	zahájení	řízení	o	změně	stavby:	„Půdní	vestavba	
a	 stavební	úpravy	rodinného	domu	Otnice,	č.p.	10“,	na	po-
zemku	parc.	č.	125	v	k.ú.	Otnice,	před	jejím	dokončením.

b)	 ČEPS,	a.s.	Praha	–	souhlasné	závazné	stanovisko	odboru	ži-
votního	prostředí	pro	zásah	do	významného	krajinného	prv-
ku	–	vodního	toku	Otnický	potok,	při	realizaci	stavby	„V280	
–	demolice	a	rekultivace“.

c)	 ČEPS,	 a.s.	 Praha	 –	 souhlasné	 stanovisko	 odboru	 životní-
ho	 prostředí	 jako	 věcně	 příslušného	 vodoprávního	 úřadu	 s	
předloženým	návrhem	akce	„V280	–	demolice	a	rekultivace“	
v	 místě	 II.	 ochranného	 pásma	 přírodních	 minerálních	 vod	
zřídelní	oblasti	Šaratice	v	hranici	k.ú.	Otnice.

d)	 Iveta	Kneslová	Otnice,	Libor	Knesl	Křenovice	–	výzva	k	sou-
činnosti	při	kontrolní	prohlídce	po	dokončení	stavby:	„No-
vostavba	rodinného	domu,	vč.	Připojení	na	IS,	opěrné	zídky,	
oplocení,	zpevněných	ploch	a	parkovacího	stání“	na	pozem-
ku	parc.č.	893/1	v	k.ú.	Otnice.

e)	 Iveta	Kneslová	Otnice,	Libor	Knesl	Křenovice	–	výzva	k	sou-
činnosti	při	kontrolní	prohlídce	po	dokončení	stavby:	„No-
vostavba	garáže	Otnice“	na	pozemku	parc.č.	893/2	v	k.ú.	Ot-
nice.

f)	 Petr	Balon	Pozořice,	Michaela	Balonová,	Bošovice	–	společný	
územní	souhlas	a	souhlas	s	provedením	ohlášeného	stavební-
ho	záměru:„Stavební	úpravy	rodinného	domu	č.p.	414,	Otni-
ce“	na	pozemku	parc.č.	203	v	k.ú.	Otnice.

g)	 ALIV	stavby	RD	s.r.o.	Brno	–	souhlas	ke	geologickým	pracím	
spojeným	se	zásahem	do	pozemku,	jejichž	cílem	je	následné	
využití	průzkumného	díla	na	stavbu	k	jímání	podzemní	vody	
s	předpokládanou	hloubkou	29	m,	který	bude	využíván	jako	
zdroj	 podzemní	 vody	 pro	 individuální	 využití	 na	 pozemku	
parc.č.	1011/1	v	k.ú.	Otnice.

h)	 DITON,	 s.r.o.	 Střítež	–	Potvrzení	neexistence	 stavby:	 „Hala	
výrobny	betonové	směsi	a	stavba	pro	výrobu	a	skladování“	na	
pozemku	parc.č.	257/2	v	k.ú.	Otnice.

i)	 Marcela	Šalplachtová,	Otnice	–	výzva	k	součinnosti	při	kon-
trolní	 prohlídce:	 „Prověření	 stavby	 komínu	 u	 rodinného	
domu	č.p.	44“	na	pozemku	parc.č.	32	v	k.ú.	Otnice.

6.  Krajský úřad Jihomoravského kraje – hejtman JMK:
	 Rozhodnutí	hejtmana	Jihomoravského	kraje	o	nařízení	vyko-

návání	péče	o	děti	ve	věku	2–10	let	ve	vybraných	školách	a	
školských	zařízení	JMK,	jejichž	zákonní	zástupci	vykonávají	
povolání,	jejichž	výkon	je	nezbytný	pro	chod	státu.

7.  Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní 
správy:

	 Ministerstvo	 životního	 prostředí,	 jako	 příslušný	 úřad	 k	 po-
suzování	vlivů	na	životní	prostředí	podle	zákona	č.	100/2001	
Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	oznamuje,	že	konání	veřej-
ného	projednání	dokumentace	záměru	„V417/817	–	zdvojení	
vedení“	se	uskuteční	dne	11.	března	2021	v	15	hodin	formou	
internetového	 on	 –	 line	 přenosu	 prostřednictvím	 aplikace	

Cisco	Webew	Meetings.
8.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 ředitele	 ZŠ	 a	 MŠ	 o	 souhlas	 k	

podání	žádosti	o	zápis	změny	v	údajích	vedených	v	rejstříku	
škol	a	školských	zařízení,	týkající	se	celkové	kapacity	Základ-
ní	školy	Otnice.	Předmětem	žádosti	je	snížení	kapacity	míst	
v	ZŠ	a	MŠ	Otnice	z	600	žáků	na	420	žáků	s	účinností	od	1.	5.	
2021.	Snížením	kapacity	dojde	k	vyrovnání	kapacity	žáků	ZŠ	
s	kapacitou	školní	jídelny.	

 Usnesení:  
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	podání	žádosti	o	zápis	změny	

v	údajích	vedených	v	rejstříku	škol	a	školských	zařízení,	tý-
kající	se	celkové	kapacity	Základní	školy	Otnice.	Předmětem	
žádosti	je	snížení	celkové	kapacity	školy	z	600	na	420	žáků	s	
účinností	od	1.	5.	2021.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	ředite-
le	Základní	školy	a	Mateřské	školy	Otnice,	p.o.	Mgr.	Hynka	
Zavřela	k	podání	žádosti	Krajskému	úřadu	Jihomoravského	
kraje,	odbor	školství.

9.  Nabídka uložení části finančních úspor obce – Artesa spoři-
telní družstvo:

	 Zastupitelé	 diskutovali	 o	 nabídce	 spořitelního	 družstva	 Ar-
tesa	 Praha	 s  možností	 uložení	 části	 finančních	 úspor	 obce	
na	spořicí	účet.	Pro	otevření	spořicího	účtu	ve	společnosti	se	
musí	obec	nejprve	stát	členem.	Pokud	by	obec	chtěla	otevřít	
spořicí	účet,	je	povinna	vložit	též	členský	vklad	ve	výši	1/10	
z celkové	částky.	Z důvodu	financování	investičních	záměrů	
obce	zastupitelé	tuto	nabídku	odmítli.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	neschvaluje	nabídku	spořitelního	družstva	Ar-

tesa	na	uložení	části	finančních	úspor	obce.
10.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci – Diecézní Charita 

Brno, Dimatex s.r.o.:
	 Zastupitelstvo	obce	projednalo	návrh	Dodatku	č.	2	ke	smlou-
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vě	o	 spolupráci	 s	Diecézní	charitou	Brno	a	 společností	Di-
matex	spol	s	r.o.,	Stráž	nad	Nisou,	která	zajišťuje	v	obci	svoz	
a	likvidaci	textilního	odpadu.	V návrhu	Dodatku	č.	2	se	do-
plňuje	 částka	 za	 svoz	 a	 likvidaci	 odpadu	 ve	 výši	 1	 100	 Kč/
kontejner/rok.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Dodatek	č.	2	ke	smlouvě	o	spo-

lupráci	s Diecézní	charitou	Brno	a	společností	Dimatex	spol.s	
r.o.,	kterým	se	doplňuje	částka	za	svoz	a	likvidaci	textilního	
odpadu	ve	výši	1 100	Kč/kontejner/rok.

11.  Rekonstrukce tenisových kurtů – projektová dokumentace 
JanSport s.r.o.:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Smlouvy	 o	 dílo	 s	 fi	rmou	 Jan	
Sport	 s.r.o.	 Otnice	 na	 vypracování	 projektové	 dokumenta-
ce	 záměru	 obce:	 „Rekonstrukce	 tenisových	 kurtů“.	 Termín	
dodání	 projektové	 dokumentace	 je	 do	 31.	 3.	 2021.	 Cena	
za	zpracování	projektové	dokumentace	ve	výši	48	000	Kč	s	
DPH.	Firma	Jan	Sport	s.r.o.	Otnice	provede	sondy	na	zjištění	
stávající	kvality	a	stavu	podloží	tenisových	kurtů.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Smlouvu	o	dílo	mezi	obcí	Ot-

nice	a	fi	rmou	JanSport	s.r.o.	Otnice,	na	vypracování	projek-
tové	dokumentace	pro	provádění	stavby	pro	účely	projektu:	
„Rekonstrukce	tenisových	kurtů“	za	cenu	48 000	Kč	s DPH.

12.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ot-
nice, kabel NN Konvica“:

	 Zastupitelé	projednali	návrh	„Smlouvy	o	smlouvě	budoucí	o	
zřízení	věcného	břemene“	č.	PR-001030054990/001-MOPR,	
mezi	obcí	Otnice	a	EG.D,	a.s.	Brno.	Akce	má	název	„Otnice,	
kabel	NN	Konvica“. věcné břemeno se zřizuje do pozemků 
parc.č.	746,	5675	v	k.ú.	Otnice.	V	návrhu	je	věcné	břemeno	
zpoplatněno	částkou	5	000	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	„Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	

zřízení	věcného	břemene“	č.	PR-001030054990/001-MOPR	
do	obecních	pozemků	parc.č.	746,5675	v k.ú.	Otnice,	mezi	
obcí	Otnice	a	EG.D,	a.s.	Brno.				

13. Žádost o vyjádření obce ke stavbě „Zahradní dům k novo-
stavbě“ – Tomáš Zehnal:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 pana	 Tomáše	 Zehnala,	
Chaloupky	560	Otnice,	který	je	zastoupen	Ing.	Luďkem	Ma-
tyášem	Otnice,	o	vyjádření	obce	k	projektové	dokumentaci	
stavebního	záměru:	„Zahradní	dům	k	novostavbě	rodinného	
domu	Otnice“	na	pozemcích	parc.č.	1103/1,	1103/2,	1103/3,	
1104/1.	Vyjádření	bude	sloužit	pro	účely	ohlášení	stavby.

Usnesení: 
		 Zastupitelstvo	obce	k	projektové	dokumentaci	od	Ing.	Luďka	

Matyáše,	 Milešovská	 250	 Otnice,	 v  zastoupení	 Tomáše	 Ze-
hnala,	 Chaloupky	 560	 Otnice	 ke	 stavebnímu	 záměru	 „Za-
hradní	 dům	 k  novostavbě	 rodinného	 domu	 Otnice“	 napo-
zemcích	 parc.č.	 1103/1,1103/2,1103/3,1104/1v  k.ú.otnice,	
nemá	připomínky.

14.  Žádost o povolení výstavby parkovacího místa – Ladislav 
Štulír:

	 Zastupitelé	projednaližádost	pana	Ladislava	Štulíra,	Dědina	
7,	 Otnice	 o	 povolení	 výstavby	 nového	 parkovacího	 místa	
před	rodinným	domem,	na	obecním	pozemku	parc.č.	163/1	
v	k.ú.	Otnice.	Stání	bude	zhotoveno	z rozebíratelné	zámkové	
dlažby.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s výstavbou	parkovacího	místa	

na	pozemku	parc.č.	163/1	v k.ú.	Otnice,	před	rodinným	do-
mem	Ladislava	Štulíra,	Dědina	7,	Otnice.

15.  Žádost	o	povolení	výstavby	parkovacího	místa	–	Hašková	
Jarmila:																																																																																										

	 Zastupitelé	projednali	žádost	paní	Jarmily	Haškové,	U	Parku	
308,	Otnice	o	povolení	výstavby	parkovacího	stání	u	rodin-

ného	domu,	na	obecním	pozemku	parc.	č. 729	v	k.ú.	Otnice.	
Stání	bude	zhotoveno	z rozebíratelné	zámkové	dlažby.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s výstavbou	parkovacího	místa	

na	pozemku	parc.č.	729	v k.ú.	Otnice,	u	rodinného	domu	Jar-
mily	Haškové,	U	Parku	308,	Otnice.

16.  Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci přístavby 
garáže – Peter Bumbera:

	 Zastupitelé	projednali	žádost	pana	Petera	Bumbery,	Pod	Vo-
dárnou	 571,	 Otnice	 o	 vyjádření	 k	 projektové	 dokumentaci	
na	akci:	„Přístavba	garáže	na	parc.	č. 994/63 v k.ú.	Otnice“.	
Vyjádření	obce	bude	sloužit pro účely žádosti o stavební	po-
volení.	 Jedná	se	o	přístavbu	zděné	garáže	pro	 jeden	osobní	
automobil	na	pozemku	stavebníka.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	k	předložené	projektové	dokumentaci	od	

Petera	Bumbery,	Pod	Vodárnou	571	Otnice,	ke	stavebnímu	
záměru	 „Přístavba	 garáže	 na	 parc.č.	 994/63	 v  k.ú.	 Otnice“,	
nemá	připomínky.

17.  Žádost	o	vyjádření	obce	ke	 stavbě	zemědělského	objektu	–	
Zdeněk	Martinásek:

	 Zastupitelstvo	 obce	 projednalo	 žádost	 pana	 RNDr.	 Zdeň-
ka	Martináska,	Školní	349,	Otnice	o	vyjádření	k	projektové	
dokumentaci	 k  záměru	 stavby	 stodoly	 za	 domem	 č.p.	 32	 s	
názvem:	„Zemědělský	objekt	na	parc.č.	55/1	v	k.ú.	Otnice“.	
Vyjádření	obce	bude	sloužit	pro	účely	žádosti	o	stavebního	
povolení.	Stavba	bude	provedena	na	pozemku	stavebníka.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 k  projektové	 dokumentací	 předložené	

RNDr.	 Zdeňkem	 Martináskem,	 Školní	 349	 Otnice,	 ke	 sta-
vebnímu	záměru:	„Zemědělský	objekt	na	parc.č.	55/1	v k.ú.	
Otnice“,	nemá	připomínky.

18.  Žádost o směnu pozemků – Šášek Zdeněk:
	 Obec	obdržela	žádost	pana	Zdeňka	Šáška,	Svinošice	v	zastou-

pení	Miloše	Dvořáčka,	DVL	reality	Brno	o	směnu	pozemků.	
V  předloženém	 návrhu	 výměra	 nově	 vzniklého	 pozemku	
parc.č.	2104/4,	který	vznikne	oddělením	části	pozemku	parc.	
č.	2104/1	(orná	půda)	ve	vlastnictví	žadatele,	se	rovná	součtu	
výměr	vzniklých	pozemků	v návrhu	označených	jako	parc.č.	
2103/3,	 2103/4,	 2103/5,	 2103/6,	 2103/7,	 2103/8,	 2103/9	 a	
2103/10	ve	vlastnictví	obce,	vše	v k.ú.	Otnice.	K	tomuto	bodu	
proběhla	diskuze.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	neschvaluje	žádost	pana	Zdeňka	Šáška,	

Svinošice	o	směnu	pozemků	s obcí	Otnice,	dle	předloženého	
návrhu.

19. Oprava budovy staré hasičky
	 Místostarosta	 obce	 informoval	 zastupitele	 o	 probíhající	 vý-

měně	 elektroinstalace	 v  budově	 staré	 hasičky.	 Celkový	 stav	
budovy	je	špatný.	Zastupitelé	diskutovali	nad	záměrem	opra-
vit	 též	 zázemí	 pracovní	 čety	 obce	 (šatna,	 sprcha	 s  teplou	
vodou,	WC),	celkovou	opravou	betonové	podlahy	v	garáži,	
výměny	železných	vrat	a	pořízení	zabezpečovacího	zařízení.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s realizací	rekonstrukce	budovy	

staré	hasičky,	která	je	ve	špatném	stavu,	včetně	opravy	zázemí	
pracovní	čety,	opravy	podlah,	instalaci	nových	vstupních	vrat	
a	pořízení	zabezpečovacího	zařízení	k ochraně	majetku.

20.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Vítání	občánků	narozených	v	roce	2020	se	uskuteční	pravdě-

podobně	až	v	měsíci	dubnu.	Po	částečném	rozvolnění	vlád-
ních	nařízení.

-	 TK	Praktik	s.r.o.	ve	spolupráci	s	obcí	Otnice	–	registrace	se-
niorů	k	očkování.	V	týdnu	1.	-	5.	3.	registrace	seniorů	80+,	
od	 8.	 3.	 2021	 probíhá	 registrace	 seniorů	 70+.	 Obec	 nabíd-
ne	MUDr.	Karbulovi	provést	očkování	seniorů	v	prostorách	
místní	knihovny.	Kdy	však	budou	k	dispozici	vakcíny	Astra	
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Zeneca	není	dosud	zřejmé.
-	 Plátno	na	Letní	kino	v	Otnicích	je	rezervováno	na	dny	2.	8.	-	

6.	8.	2021.	Zda	se	uskuteční,	není	dosud	zřejmé.
-	 Dne	 1.	 3.	 2021	 bylo	 vyhlášeno	 výběrové	 řízení	 na	 dodava-

tele	projektu	komunikace	Pod	vodárnou	–	Milešovská.	Bylo	
osloveno	5	firem.	Datum	podání	nabídek	26.	3.	2021.	Termín	
realizace	1.	7.	-	31.	8.	2021.

-	 Bohumil	Veselý,	který	vlastní	Licenci	na	provozování	kabe-
lové	 televize	v	Otnicích	ukončuje	svoji	činnost	ke	konci	roku	
2022.	Tím	se	též	ukončí	provoz	kabelové	televize	v	Otnicích.

-	 Dne	22.	2.	2021	byla	na	Krajském	úřadě	 JMK	podaná	žádost	
o	finanční	podporu	v	dotačním	programu	„Podpora	jednotek	
sborů	dobrovolných	hasičů	v	roce	2021“.

-	 Zastupitelé	 diskutovali	 o	 záměru	 celkové	 opravy	 6BJ	 na	 ulici	
Školní.

-	 Předání	odměny	a	diplomu	účastníkům	Cykloakce	v	roce	2020,	
se	uskuteční	individuálně	po	distribuci	do	jednotlivých	obcí.

-	 Na	budově	hasičské	zbrojnice	byla	vyměněna	stará	okna	za	
nová	plastová,	ze	strany	od	areálu	Mateřské	školky.

29. 3. 2021 
4.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Pavel	 Jochman,	Jitka	Jochmanová,	 Josef	 Jochman,	Otnice	–	

rozhodnutí	o	povolení	změny	stavby:	„Půdní	vestavba	a	sta-
vební	úpravy	rodinného	domu	Otnice,	č.p.	10“,	na	pozemku	
parc.	č.	125	v	k.ú.	Otnice,	před	jejím	dokončením.

b)	 Římskokatolická	 farnost	 Otnice	 –	 rozhodnutí	 o	 povolení	
změny	stavby	před	dokončením:	„Rekonstrukce	technického	
a	společenského	zázemí	k	občanské	vybavenosti	FARA-Otni-
ce“	na	pozemku	parc.č.	358	v	k.ú.	Otnice.

c)	 Mohammed	Khalid	Sail,	Brno	–	usnesení	o	zastavení	řízení	o	
nařízení	odstranění	stavby:	„Stavební	úpravy	a	nástavba	ro-
dinného	domu,	č.p.18	Otnice“.

d)	 Eva	Holoubková,	Otnice	–	společný	územní	souhlas	a	sou-
hlas	s	provedením	ohlášeného	stavebního	záměru:	„Stavební	
úpravy	 a	 nástavba	 rodinného	 domu	 č.p.	 166“	 na	 pozemku	
parc.č.	423/1	v	k.ú.	Otnice.

e)	 Josef	Kolář,	Polešovice	a	Žaneta	Volentierová,	Újezd	u	Brna	
–	sdělení	k	dělení	pozemků,	kterým	se	schvaluje	navrhovaný	
záměr	dělení	pozemku	parc.č.	2104/3	v	k.ú.	Otnice,	dle	geo-
metrického	plánu	č.	884-10138/2019.

5.  Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní 
správy:

	 MŽP	obdrželo	dne	10.	3.	2021	oznámení	organizace	MND	
a.s.	Hodonín,	kterým	se	vzdává	stanovení	části	průzkumné-
ho	území	Svahy	Českého	masívu	pro	vyhledávání	a	průzkum	
ložisek,	vyhrazených	nerostů	ropy	a	hořlavého	zemního	ply-
nu	stanoveného	na	území	Jihomoravského	kraje	a	Zlínského	
kraje.	Z	plochy	průzkumného	území	se	MND	a.s.	rozhodlo	
vypustit	ta	území,	která	jsou	pro	provádění	dalších	průzkum-
ných	prací	neperspektivní,	a	provádění	prací	na	nich	je	neú-
čelné.	Celková	plocha,	které	se	vzdává,	je	330	184	878	m².

6.  Faktura ke schválení:   
	 Respono	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21200567	ve	výši	84	203,40	Kč	–	

sběr,	 svoz	a	odstranění	komunálního	odpadu	za	únor	roku	
2021.	

	Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktury	dle	bodu	č.	

6,	zápisu.																		
7.  Základní a Mateřská škola Otnice:
	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	 informaci	o	rozhodnutí	Minis-

terstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	ČR,	kterým	se	s	účin-
ností	od	1.5.2021	stanovuje	nejvyšší	povolený	počet	žáků	v	
Základní	škole	a	Mateřské	škole	Otnice,	p.o.	na	420.

8.  Roční účetní závěrka obce za rok 2020:
	 Zastupitelé	 projednali	 předloženou	 roční	 účetní	 závěrku	

obce	Otnice	za	rok	2020:

	 Náklady	celkem:		 24	142	776,68	Kč
	 Výnosy	Celkem:		 38	315	918,03	Kč
	 Výsledek	hospodaření:		 +14	173	141,35Kč
Usnesení: 
Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 roční	 účetní	 závěrku	 obce	 za	 rok	

2020.
9.  Delegování zástupce na Valnou hromadu Vak Vyškov, a.s:
	 Zastupitelstvo	obce	projednalo	návrh	postupu	při	delegování	

zástupce	na	jednání	valné	hromady	společnosti	Vodovody	a	
kanalizace	Vyškov,	a.s.,	s	ohledem	na	aktuální	vývoj	epidemi-
ologické	situace	v	ČR	a	přijatá	vládní	opatření.	Zastupitelstvo	
obce	 deleguje	 zástupce,	 který	 se	 zúčastní	 jednání	 valných	
hromad	v	době	do	31.	12.	2021.	Jako	delegát	byl	navržen	sta-
rosta	obce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	deleguje	v	souladu	s	ustanovením	§	84	

odst.2.	písm.	f)	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	starostu	
obce	Pavla	Mezuláníka,	k	zastupování	obce	Otnice	na	val-
ných	hromadách	společnosti	Vodovody	a	kanalizace	Vyškov,	
a.s.,	konaných	v	průběhu	roku	2021.

10. Žádost o finanční dar – Centrum pro dětský sluch Tamtam 
o.p.s, Olomouc:

Zastupitelé	projednali	žádost	od	společnosti	Centrum	pro	dětský	
sluch	Tamtam,	o.p.s.	Olomouc	o	finanční	příspěvek	ve	výši	
10	000,-	Kč	na	sociální	terénní	službu	rané	péče,	kterou	po-
skytuje	dětem	od	0-7	let	v	naší	obci.	Příspěvek	bude	použit	
na	úhradu	mzdy	poradce	rané	péče,	pohonných	hmot	a	na	
úhradu	telefonních	poplatků.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	finanční	příspěvek	ve	výši	10	000,-	

Kč	pro	společnost	Centrum	pro	dětský	sluch	Tamtam,	o.p.s.	
Olomouc	na	sociální	terénní	službu,	kterou	poskytuje	v obci	
a	pověřuje	starostu	obce	podpisem	darovací	smlouvy.																														

11.  Komunikace Milešovská – Pod Vodárnou – informace z 
výběrového řízení dodavatele:

	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	informace	z výběrového	řízení	
na	 dodavatele	 akce:	 „Komunikace	 Milešovská	 –	 Pod	 Vo-
dárnou“.	 Bylo	 osloveno	 celkem	 5	 firem.	 Cenové	 nabídky	
předložili	pouze	3	firmy.	Podané	cenové	nabídky:

 1. Drakem	s.r.o.	Brno	–	2	352	646,54	Kč	bez	DPH
 2. Swietelsky	 stavební	 s.r.o.	 Brno	 –	 2	 438	 679,66	 Kč	 bez	

DPH
 3. Prostavby	a.s.	Otnice	–	2	466	775,31	Kč	bez	DPH
	 Firma	Drakem	s.r.o.	Brno	byla	hodnotící	komisí	vyzvána	k	

dodání	doplňujících	dokumentů	do	7.	4.	2021.	Vyhodnocení	
výběrového	řízení	a	schválení	dodavatele	akce	bude	projed-
náno	na	příštím	zasedání	zastupitelstva	obce.

12.  Rekonstrukce obecní 6BJ – informace:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 informace	 o	 přípravě	 in-

vestičního	 záměru	 obce,	 týkající	 se	 celkové	 opravy	 budovy	
obecní	bytovky	v ulici	Školní	v roce	2022.	Stávající	projektová	
dokumentace	na	zateplení	bytovky	bude	aktualizována	o	dal-
ší	požadavky	obce	na	rekonstrukci	celkového	stavu	budovy.	
Zastupitelé	 diskutovali	 o	 návrhu	 časového	 harmonogramu	
rekonstrukce	bytovky.	Nájemníkům	bude	zasláno	oznámení	
k	ukončení	nájmu.

13.  Cenová nabídka na vypracování dokumentace pro prová-
dění stavby – obecní 6BJ:

	 Zastupitelé	 projednali	 cenovou	 nabídku	 od	 Ing.	 Martina	
Němce	Brno,	na	aktualizaci	a	rozšíření	projektové	dokumen-
tace	pro	provádění	stavby:	„Stavební	úpravy	BD	Školní	480	
Otnice“	ve	výši	212 960	Kč	včetně	DPH.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	nabídku	aktualizace	a	rozšíře-

ní	 projektové	 dokumentace	 záměru:	 „Stavební	 úpravy	 BD	
Školní	 480	 Otnice“,	 od	 Ing.	 Martina	 Němce	 Brno,	 za	 cenu	
212 960,-	Kč.
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14. Rekonstrukce tenisových kurtů – informace:                                                                                          
		 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	informace	z	jednání	zástupců	

obce,	TJ	Sokol	Otnice,	projektové	kanceláře	JanSport	Ot-
nice	a	Husák	 invest	management,	s.r.o.	Telnice	k	záměru	
obce	 „Rekonstrukce	 tenisových	 kurtů“.	 Možnost	 prove-
dení	rekonstrukce	tenisových	kurtů	za	pomoci	dotačního	
titulu	Národní	sportovní	agentury.	Žádost	o	dotaci	ve	výši	
70	 %	 a	 veškerou	 administrativní	 agendu	 zajistí	 TJ	 Sokol	
Otnice,	 obec	 dofinancuje	 zbylých	 30%	 nákladů.	 V  letoš-
ním	roce	jsou	však	dotační	prostředky	Národní	sportovní	
agentury	vyčerpány.	Pravděpodobný	 termín	 realizace	 re-
konstrukce	tenisových	kurtů	je	až	v roce	2022.

15.  Oprava budovy staré hasičky – informace:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informace	 přednesené	 mís-

tostarostou	 obce	 o	 pokračování	 celkové	 opravy	 budovy	
staré	 hasičky.	 V	 budově	 bude	 opraveno	 sociální	 zařízení	
pro	zaměstnance	+	instalace	sprchy,	celková	oprava	pod-
lahy	v	garáži	budovy,	výměna	železných	vrat,	pořízení	za-
bezpečovacího	zařízení,	výměna	2	ks	oken	v	garáži.	Větši-
nu	stavebních	prací	zajišťují	zaměstnanci	obce.

16.  Oprava budovy staré hasičky – porovnání cenových nabí-
dek na vstupní vrata:

	 Zastupitelstvo	obce	se	zabývalo	porovnáním	předložených	
cenových	nabídek	na	výrobu	a	montáž	vstupních	vrat	do	
budovy	staré	hasičky.	Nabídkové	ceny	jsou	za	1	ks.	Na	bu-
dově	staré	hasičky	bude	montáž	2	ks	vrat.

1.		 TRIDO	s.r.o.	Blansko	–	celkem	s	DPH	45	617	Kč/1	ks	tj.	
91 234	Kč	s DPH/2	ks.

2.		 Lomax	 s.r.o.	 Bořetice– celkems	 DPH	 48	 908	 Kč/1	 ks	 tj.	

97 816	Kč	s DPH/2	ks.	K  tomuto	bodu	se	vedla	diskuze.	
I	 když	 nabídnutá	 cena	 není	 nejnižší,	 zastupitelé	 doporu-
čili	oslovit	firmu		Lomax	s.r.o.	Bořetice,	z	důvodu	znalosti	
kvality,	zajištění	servisu	a	záruky	výrobku	a	doporučení	od	
jiných	zadavatelů	již	realizovaných	zakázek.	S firmou	bude	
dojednáno	dodání	silnějšího	motoru	na	pohon.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 oslovit	 firmu	 Lomax&	 Co,	

s.r.o.	Bořetice	na	výrobu	a	montáž	vstupních	vrat	do	bu-
dovy	staré	hasičky	za	cenu	97	816	Kč	včetně	DPH.

17.  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 
Marie	Pacasová:

	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 paní	 Marie	 Pacasové,	 Pan-
čava	343,	Otnice	o	povolení	vykácení	1	ks	borovice	a	1	
ks	smrku	u	RD	na	pozemku	parc.č.	594/1	v	k.ú.	Otnice.	
Stromy	 jsou	 suché	 a	 přerostlé.	 V	 zahradě	 u	 rodinného	
domu	 již	 byla	 provedena	 náhradní	 výsadba	 mladých	
stromů.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	s vykácením	1	ks	borovice	

a	 1	 ks	 smrku	 u	 rodinného	 domu	 na	 pozemku	 parc.č.	
594/1	v k.ú.	Otnice

 18. Žádost o změnu využití pozemku parc.č. 1193 – Ing. 
Jaroslav Zehnal:

	 Zastupitelstvo	projednalo	žádost	 Ing.	 Jaroslava	Zehna-
la	Otnice	o	změnu	využití	pozemku	ve	vlastnictví	obce	
parc.č.	 1193	 v	 k.ú.	 Otnice.	 Stávající	 způsob	 využití:	
ostatní	plocha,	neplodná	půda.	Navrhovaný	nový	způ-
sob	 využití:	 ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace.	 K  to-
muto	bodu	proběhla	diskuze.	Obec	v současnosti	nemá	
potřebu	měnit	druh	a	využití	uvedeného	pozemku.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 neschvaluje	 žádost	 Ing.	 Jaroslava	

Zehnala	 Otnice,	 o	 změnu	 využití	 obecního	 pozemku	
parc.č.	1193	v k.ú.	Otnice.

19.  Nabídka darování pozemku p.č. 2104/4 – Šášek Zde-
něk:

	 Zastupitelé	 diskutovali	 nad	 návrhem	 Zdeňka	 Šáška,	
Svinošice,	 kterého	 zastupuje	 Miloš	 Dvořáček	 –	 DVL	
Brno	reality,	na	darování	části	pozemku	2104/1	obci,	
tak	aby	vznikl	nový	pozemek	parc.č.	2104/4	v	šíři	8,5	
m,	kterou	požaduje	stavební	úřad	pro	plánovanou	vý-
stavbu	RD.	Tento	bod	byl	přesunut	na	další	zasedání	
zastupitelstva	 obce,	 na	 které	 budou	 pozváni	 Zdeněk	
Šášek	(majitel	pozemku)	a	Miloš	Dvořáček	(DVL	Re-
ality	Brno)	k podání	vysvětlení	jejich	záměru	prodeje	
pozemků	 a	 k	 předložení	 plánu	 výstavby	 rodinných	
domů.

20.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Na	obec	bylo	dodáno	6	ks	paré	projektové	dokumen-

tace	 na	 opravu	 statiky	 ředitelny	 ZŠ	 od	 Ing.	 Bořivoje	
Hložka.	(Cena 19 965 Kč).	Bude	podána	žádost	o	sta-
vební	 povolení	 a	 následně	 bude	 vyhlášeno	 výběrové	
řízení	na	dodavatele	akce.

-	 Dne	 24.	 3.	 2021	 se	 uskutečnila	 kontrolní	 prohlídka	
akce:	 Založení	 krajinných	 prvků,	 Otnice,	 za	 účasti	
zástupců	obce,	společnosti	Atregia	s.r.o.	Brno	a	doda-
vatelské	 firmy	 Kavyl	 Mohelno.	 Oplocenky	 a	 výsadby	
v	nich	jsou	dokončeny,	nyní	probíhá	zásyp	mulčem	a	
setí	trávníku.

-	 Obec	obdržela	2	výtisky	březnového	čísla	celorepub-
likového	 odborného	 časopisu	 Čtenář,	 kde	 je	 uveřej-
něn	 článek	 o	 místní	 knihovně.	 Oba	 výtisky	 budou	 k	
dispozici	k	nahlédnutí	v	místní	knihovně.

-	 Poděkování	otnickým	maminkám	za	velikonoční	výzdo-
bu	před	radnicí	a	za	organizaci	Pohádkové	cesty.	Současně	
i	 poděkování	 členům	 MS	 Hubert	 za	 pomoc	 při	 instalaci	
dekorací	před	radnicí.

-	 Poděkování	též	SDH	Otnice	za	organizaci	různých	aktivit,	
her	a	malování	pro	děti	i	soutěže	o	model	hasičského	auta.	

-	 Starosta	obce	popřál	zastupitelům	mnoho	zdraví	a	klidné	
prožití	velikonočních	svátků.

-	 Vypnutím	 veřejného	 osvětlení	 se	 obec	 dne	 27.	 3.2	 021	
připojila	 k  celonárodní	 akci	 vedoucí	 ke	 zlepšení	 klimatu	
„Hodina	země“.		

-	 Dne	22.	4.	2021	se	uskuteční	akce	„Úklid	obce	a	okolí“.
-	 Dne	23.4.2021proběhne	spolu	s otnickými	vodníky	on-li-
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ne	akce	„Otevření	pramene	před	radnicí“.
-	 Dne	 24.	 4.	 2021	 se	 uskuteční	 on-line	 relace	 k  osvobození	

obce.

19. 4. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	14)	doplňující	informace	k	rekonstrukci	tenisových	kur-

tů.	Na	doporučení	projektantů	se	nebude	realizovat	lajnování	
na	florbal.	Dne	16.	4.	2021	firma	JanSport	s.r.o.	Otnice	dodala	
projektovou	dokumentaci.	TJ	Sokol	Otnice	zahájí	jednání	
s	firmou	Husák	invest	management	s.r.o.	Telnice	k	podání	
žádosti	o	dotaci.

5.  Výstavba 9RD na pozemku parc.č. 2104/1 – Šášek Zdeněk:
	 Zastupitelé	diskutovali	s	přítomným	zástupcem	DVL	Brno	

reality	 s.r.o.,	panem	Milošem	Dvořáčkem,	který	zastupu-
je	 majitele	 pozemku	 parc.č.	 2104/1	 pana	 Zdeňka	 Šáška,	
Svinošice,	o	nabídce	darování	pozemku	parc.č.	2104/4	vše	
v  k.ú.	 Otnice,	 související	 s	 výstavbou	 9	 RD	 a	 s	 tím	 spo-
jené	vybudování	 inženýrských	sítí.	K posouzení	plánova-
né	výstavby	zastupitelstvo	požaduje	od	majitele	pozemku	
předložení	 celkové	 zastavovací	 situace	 s	 umístěním	 inže-
nýrských	sítí	a	návrh	plánovací	smlouvy.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	nedá	souhlas	k	výstavbě	9	rodinných	

domů	na	parc.č.	2104/1	v k.ú.	Otnice,	dokud	nebude	ma-
jitelem	 pozemku,	 předložena	 a	 odsouhlasena	 zastavovací	
situace	stavebního	záměru	a	plánovací	smlouva.

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Lukáš	Tichý,	Otnice	–	souhlas	s	ohlášením	změny	před	do-

končením	stavby:	„Novostavba	rodinného	domu,	vč.	Inže-
nýrských	sítí“	na	pozemku	parc.č.	287/2,	305,307/2	v	k.ú.	
Otnice.

b)	 Adam	Mrázek,	Holubice	–	výzva	k	poskytnutí	součinnosti	
při	kontrolní	prohlídce:	„Prověření	stavu	stavby	rodinné-
ho	 domu	 č.p.	 98,	 Otnice“,	 na	 pozemku	 parc.č.	 664	 v	 k.ú.	
Otnice.	

c)	 Miloslav	Hloušek,	Brno–	rozhodnutí,	kterým	se	stanovuje	
povinnost	 zaplatit	 odvod	 za	 trvalé	 odnětí	 156	 m²	 země-
dělské	půdy	ze	zemědělského	půdního	fondu	na	pozemku	
parc.č.	 1192/2	 v	 k.ú.	 Otnice,	 pro	 stavbu	 „Novostavba	RD	
včetně	zpevněných	ploch“.

d)	 Obec	Otnice	–	oznámení	o	návrhu	opatření	obecné	povahy	
formou	 veřejné	 vyhlášky,	 ve	 věci:	 Stanovení	 místní	 úpravy	
provozu	na	místní	komunikaci	ul.	Pančava	před	vstupem	do	
Dělnického	domu,	ul.	Školní	a	ul.	Boženy	Němcové	u	č.p.	351	
v	obci	Otnice.

7.  Krajský úřad JMK – Zpráva o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2020:

	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	Zprávu	o	výsledku	přezkoumání	
hospodaření	obce	za	rok	2020.	Dílčí	přezkoumání	hospoda-
ření	 proběhlo	 fyzicky	 v	 budově	 obecního	 úřadu	 Otnice	 ve	
dnech	14.	-	15.	10.	2020.	Konečné	přezkoumání	hospodaření	
obce	 bylo	 vedeno	 ve	 dnech	 12.	 -	 13.	 4.	 2021	 elektronickou	
komunikací	Krajského	úřadu	JMK	a	obce	Otnice.	Přezkou-
mání	obce	se	zúčastnily	pověřené	pracovnice	JMK,	účetní	a	
starosta	obce.	Při	přezkoumání	hospodaření	obce	Otnice	za	
rok	 2020	 –	 nebyly	 zjištěny	 chyby	 a	 nedostatky.	 Tato	 zpráva	
bude	přílohou	Závěrečného	účtu	obce	za	rok	2020.

8.  Faktury ke schválení:   
a)	 Respono	a.s.	Vyškov	–	Fa.	č.	21200875	ve	výši	84	151,46	Kč	–	

sběr,	svoz	a	odstranění	komunálního	odpadu	za	březen	roku	
2021.	

b)	 DEVA	s.r.o.	Frýdek	–	Místek	–	Zál.	Fa.č.	1402000028	ve	výši	
51	508,49	Kč	-	3	ks	hasičského	ochranného	oděvu	včetně	na-
žehlovacího	nápisu	+	3	ks	hasičská	kukla.

c)	 Ladislav	Viliš,	Bošovice–	Fa.č.	2021002	ve	výši	68	104	Kč	–	
oprava	elektroinstalace	v	budově	„bývalé	hasičky“.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	faktury	dle	bodu	č.	

8,	zápisu.																		
9.  Rozpočtové opatření č. 01/2021:
	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	předložené	rozpočtové	opat-

ření	č.	1/2021.	
	 Příjmy:												+			169	700	Kč								
	 Výdaje:												+			530	000	Kč
	 Financov.:							-	360	300	Kč
10.  Výsledky hospodaření obce za I.Q. roku 2021:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 výsledky	 hospodaření	 obce	 za	

I.Q.	roku	2021.
	 Příjmy:	7 875 848,08	Kč	(22,23	%)
	 Výdaje:	5 595 596,07	Kč	(13,73	%)
11.  Delegování zástupce na Valnou hromadu Respono, a.s. Vyš-

kov:
	 V	 souladu	 s	 ustanovením	 §	 84	 odst.	 2.	 písm.	 f)	 zákona	 č.	

128/200	Sb.,	zastupitelstvo	obce	projednalo	návrh	na	delego-
vání	zástupce,	který	se	zúčastní	jednání	Valné	hromady	spo-
lečnosti	Respono,	a.s.	Vyškov	dne	22.	6.	2021.

	 Jako	delegát	byl	navržen	starosta	obce.
Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	deleguje	v	souladu	s	ustanovením	§	84	

odst.	2.	písm.	f)	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	starostu	
obce	Pavla	Mezuláníka,	k	zastupování	obce	Otnice	na	Valné	
hromadě	společnosti	Respono,	a.s.	Vyškov	dne	22.	6.	2021.

12.  Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2020:
	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	„Zprávu	o	bezpečnostní	situaci	

v obci	Otnice	za	rok	2020“,	zpracovanou	Policií	ČR	Slavkov	
u	Brna.	V uplynulém	roce	bylo	na	území	obce	spácháno13	
přečinů	a	43	přestupků.	

13.  Žádost o finanční dar – Linka bezpečí, z.s:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 ředitelky	 Linky	 bezpečí,	 z.s.	

Praha,	o	finanční	příspěvek	obce	Otnice	na	zabezpečení	pro-
vozu	Linky	bezpečí	ve	výši	7 500	Kč.	Tato	částka	je	již	zanese-
na	v rozpočtu	obce	na	rok	2021.

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

Linku	bezpečí,	z.s.	Praha,	na	provoz	linky.	
14.  Komunikace Milešovská – Pod Vodárnou – schválení doda-

vatele:
	 Zastupitelé	projednali	výsledek	výběrového	řízení	na	dodava-

tele	akce:	„Komunikace	Milešovská	–	Pod	Vodárnou“.	Ceno-
vé	nabídky	podaly	3	firmy:

	 Drakem	s.r.o.	Brno	–	2	352	646,54	Kč	bez	DPH
	 Swietelsky	stavební	s.r.o.	Brno	–	2	438	679,66	Kč	bez	DPH	
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	 Prostavby	a.s.	Otnice	–	2	466	775,31	Kč	bez	DPH	
	 Hodnocení	 nabídek	 se	 uskutečnilo	 dne	 29.	 3.	 2021.	 Firma	

Drakem	s.r.o.	Brno	byla	vyzvána	k	dodání	doplňujících	do-
kumentů	týkajících	se	splnění	kvalifi	kace	a	návrhu	smlouvy	
o	dílo.	Termín	dodání	doplňujících	dokumentů	byl	stanoven	
do	7.	4.	2021.	Dokumenty	byly	dodány	dne	6.	4.	2021.	Hod-
notící	komise	provedla	kontrolu	doplnění	všech	příslušných	
dokumentů.	 	 Jako	dodavatel	 stavby:	„Komunikace	Milešov-
ská	–	Pod	Vodárnou“	s	cenovou	nabídkou	2	352	646,54	bez	
DPH	byla	vybrána	společnost	Drakem	s.r.o.	Brno.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	pořadí	výběrového	řízení	a	zmocňu-

je	starostu	obce	podpisem	Smlouvy	o	dílo	s	vítěznou	fi	rmou	
Drakem	s.r.o.	Brno.

15.  Příkazní smlouva na technický dozor akce Komunikace Mi-
lešovská – Ing. Bohdan Tišer:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 příkazní	 smlouvy	 s	 Ing.	 Boh-
danem	 Tišerem,	 Milešovice	 k	 zajištění	 inženýrské	 činnosti	
Technického	 dozoru	 investora	 (TDI)	 při	 realizaci	 stavby:	
„Komunikace	Milešovská	–	Pod	Vodárnou“.	Předpokládaný	
termín	realizace	1.	7.	-	31.	8.	2021.	Odměna	za	inženýrskou	
činnost	je	dohodnuta	ve	výši	8	000	Kč	bez	DPH.				

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Příkazní	 smlouvu	s  Ing.	Boh-

danem	Tišerem,	Milešovice,	na	zajištění	inženýrské	činnosti	
technického	dozoru	při	realizaci	stavby:	„Komunikace	Mile-
šovská	–	Pod	Vodárnou“,	za	cenu	8 000	Kč	bez	DPH.

16. Rekonstrukce obecní 6BJ – informace:                                                                                          
	 Zastupitelstvo	vzalo	na	vědomí	informace	advokátní	kance-

láře	Továrek,	Horký	a	partneři	s.r.o.	Brno,	ohledně	oznámení	
nájemníkům	o	ukončení	nájemních	smluv	v	budově	obecní	
6BJ,	z důvodu	celkové	rekonstrukce	budovy.

17.  Oprava budovy staré hasičky – informace:
	 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	přednesené	informace	o	pokra-

čování	celkové	opravy	budovy	staré	hasičky.	V	budově	je	již	
dokončena	rekonstrukce	elektroinstalace,	nová	podlaha	v ga-
ráži,	výměna	oken.	Bude	opraveno	sociální	zařízení	pro	za-
městnance,	po	zaměření	bude	provedena	výměna	železných	
vrat	a	pořízení	zabezpečovacího	zařízení.

18.  Žádost	o	povolení	zpevnění	cesty	–	Tomáš	Voráč:
	 Zastupitelé	projednali	žádost	pana	Tomáše	Voráče,	Pančava	

172	 Otnice,	 o	 povolení	 zpevnění	 části	 obecního	 pozemku	
parc.č.	568	v	k.ú.	Otnice.	Jedná	se	o	zpevnění	přístupové	cesty	
na	pozemky	žadatele	parc.č.	1180,	1179	v	k.ú.	Otnice,	na	kte-
rých	má	zahradu.	Zpevnění	bude	pouze	 štěrkovou	vrstvou.	
Náklady	uhradí	žadatel.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	souhlasí	se	zpevněním	přístupové	cesty-

na	obecním	pozemku	parc.č.	568	k pozemkům	parc.č.	1180,	
1179,	 vše	 v  k.ú.	 Otnice.	 Zpevnění	 bude	 provedeno	 pouze	
násypem	štěrkové	vrstvy	na	vlastní	náklady	Tomáše	Voráče,	
Otnice.

19.  Darovací smlouva parc.č. 6130, 6374 – Zámoravec Zdeněk:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	Darovací	smlouvy	s	panem	

Zdeňkem	 Zámoravcem,	 Nemotice	 č.p.	 118,	 k	 darování	 po-
zemků	obci	parc.č.	6130	o	výměře	400	m²	a	parc.č.	6374	o	
výměře	500	m²	v	k.ú.	Otnice.	Druh	pozemků:	ostatní	plocha,	
neplodná	půda.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	Darovací	 smlouvu	na	darování	po-

zemků	obci	parc.č.	6130	o	výměře	400	m²	a	parc.č.	6374	o	
výměře	500	m²	v	k.ú.	Otnice,	od	pana	Zdeňka	Zámoravce,	
Nemotice	č.p.118.

20.  Kupní smlouva parc.č. 6324 – Zámoravec Zdeněk:
		 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s  panem 

Zdeňkem Zámoravcem,	Nemotice	č.p.	118,	na	koupi	pozem-

ku	 parc.č.	 6324	 o	 výměře	 590	 m²v	 k.ú.	 Otnice,	 za	 cenu	 35	
Kč/m².	Pozemek	je	odkupován	za	účelem	budoucích	záměrů	
obce	–	naučná	stezka,	nový	mokřad.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	úplatné	nabytí	pozemku	parc.č.	6324	

v k.ú.	Otnice,	o	výměře	590	m2,	od	Zdeňka	Zámoravce,	Ne-
motice	118,	za	cenu	35	Kč/m2.	

21.  Kupní smlouva parc.č. 6325 – Leukertová Jana:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s  paní Ing. 

Janou Leukertovou,	Brno,	na	koupi	pozemku	parc.č.	6325	o	
výměře	130	m²v	k.ú.	Otnice,	za	cenu	35	Kč/m².	Pozemek	je	
odkupován	za	účelem	budoucích	záměrů	obce	–	naučná	stez-
ka,	nový	mokřad.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	úplatné	nabytí	pozemku	parc.č.	6325	

v  k.ú.	 Otnice,	 o	 výměře	 130	 m2,	 od	 Ing.	 Jany	 Leukertové,	
Brno,	za	cenu	35,-	Kč/m2.	

22.  Kupní smlouva parc.č. 6332, 6492, 6690 – Vojáček Franti-
šek:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s  panem	
Františkem	 Vojáčkem,	 Otnice,	 na	 koupi	 pozemků	 parc.č.	
6332	 o	 výměře	 1100	 m²,	 parc.č.	 6492	 o	 výměře	 8335	 m²,	
parc.č.	 6690	 o	 výměře	 8900	 m²,	 vše	 v	 k.ú.	 Otnice,	 za	 cenu	
35,-	Kč/m².	Pozemky	jsou	odkupovány	za	účelem	budoucích	
záměrů	rozvoje	obce.		

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	úplatné	nabytí	pozemků	parc.č.	6332	

o	 výměře	 1100	 m²,	 parc.č.	 6492	 o	 výměře	 8335	 m²,	 parc.č.	
6690	o	výměře	8900	m²,	vše	v	k.ú.	Otnice,	od	Františka	Vo-
jáčka,	Otnice,	za	cenu	35	Kč/m².

23.  Žádost o bezplatné umístění mysliveckých zařízení na obec-
ních pozemcích:

	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 Mysliveckého	 spolku	 „Hu-
bert“	 Otnice,	 o	 bezplatné	 umístění	 mysliveckých	 zaříze-
ní	na	obecních	pozemcích	parc.č.	5685,	5898,	6538,	6412	
v k.ú.	Otnice.

Usnesení: 
	 V	 rámci	 společné	 povinnosti	 péče	 o	 faunu,	 souhlasí	 Za-

stupitelstvo	obce	s bezplatným	umístěním	zařízení	Mysli-
veckého	spolku	„Hubert“	Otnice,	na	obecních	pozemcích	
parc.č.	5685,	5898,	6538,	6412	v k.ú.	Otnice.	

 24.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 Ve	 dnech	 19.	 a	 20.4	 se	 uskutečnilo	 vítání	 občánků	 v	 ob-

řadní	síni	Obecního	úřadu	formou	individuálního	setkání	
rodičů	a	nových	občánků	se	zástupci	obce.		

-	 Dne	10.	4.	2021	se	uskutečnila	charitativní	sbírka	oblečení	
pro	Diakonii	Broumov.	Velký	ohlas	dárců.	Poděkování	pa-
tří	Dagmar	Stejskalové	za	organizaci	sbírky.

-	 Dne	17.	4.	2021	uspořádal	SDH	Otnice	sběr	starého	železa.	
Opět	 velký	 ohlas	 občanů.	 Poděkování	 patří	 členům	 SDH	
Otnice.

-	 Od	19.	4.	do	25.	4.	bude	probíhat	akce	„Ukliďme	Otnice“.	
Poděkování	knihovnici	Mgr.	Jitce	Bublové	za	organizaci	a	
přípravu.

-	 Firma	LB	2000	s.r.o.	Olomouc	zaslala	Změnový	list	k	pro-
jektu	„Hospodaření	se	srážkovou	vodou	v	ZŠ	Otnice“.	Fir-
ma	má	záměr	instalovat	prefabrikovanou	nádrž.	Změnový	
list	byl	zaslán	k	posouzení	poskytovateli	dotace	na	SFŽP.	V	
případě	kladného	posouzení	bude	zapotřebí	schválit	i	ZO.

10. 5. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	16)	Rekonstrukce	obecní	6BJ	–	bude	řešeno	samostat-

ným	bodem.
5.  Rekonstrukce obecní 6BJ – schůzka s nájemníky:
	 Zastupitelé	diskutovali	 s	přítomnými	zástupci	nájemníků 

6BJ	ohledně	rekonstrukce	budovy	na	ulici	Školní	č.p.	480.
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Zástupcům	 nájemníků	 byla	 podána	 informace	 o	 záměru	
obce	na	celkovou	opravu	bytovky	s	tím,	že	je	nutné,	aby	z	
důvodu	 bezpečnosti	 při	 provádění	 rekonstrukce	 budovy,	
byly	 vyklizeny	 byty	 a	 s  tím	 spojené	 ukončení	 stávajících	
nájemních	 smluv.Během	 diskuze	 zazněla	 i	 otázka	 mož-
nosti	 odkupu	 bytovky.	 Zástupci	 nájemníků	 navrhli,	 že	 si	
pro	 svoji	 potřebu,	 zadají	 nezávazné	 vypracování	 odhadu	
orientační	ceny	jednotlivých	bytů.			

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
e)	 Obec	Otnice	–	koordinované	stanovisko	jednotlivých	úse-

ků	 odboru	 stavebního	 úřadu,	 územního	 plánování	 a	 ži-
votního	prostředí	k	projektové	dokumentaci	pro	stavební	
řízení	akce:	„Statické	zajištění	a	opatření	části	objektu	ZŠ“	na	
pozemku	parc.č.	368	v	k.ú.	Otnice.

f)	 Martin	 Rozbořil,	 Kamila	 Rozbořilová,	 Otnice	 –	 souhlasné	
stanovisko	k	umístění	a	užívání	1	spalovacího	stacionárního	
zdroje	znečišťování	ovzduší	ve	věci	záměru:	„Stavební	úpravy	
skladovací	haly“	na	pozemku	parc.č.	536	v	k.ú.	Otnice.	

g)	 Krajský	pozemkový	úřad,	pobočka	Vyškov	–	oznámení	o	
zahájení	 vodoprávního	 řízení	 a	 shromáždění	 podkladů	
pro	vydání	rozhodnutí	stavebního	povolení	ke	stavbě	vod-
ního	díla	„Vodní	nádrž	MVN1	Na	Zumru“,	na	pozemcích	
parc.č.	5614,	5597,	5588	v	k.ú.	Otnice.

h)	 Obec	Otnice	–	oznámení	o	zahájení	stavebního	řízení	pro	
povolení	stavby:	„Statické	zajištění	části	objektu	Základní	
školy	v	Otnicích“	na	pozemku	parc.č.	368	v	k.ú.	Otnice.

7.  Materiály ZŠ a MŠ Otnice:
	 Z důvodu	softwarové	změny	vedení	účetnictví	v Základní	

škole	a	Mateřské	škole	Otnice,	zastupitelé	projednali	před-
ložený	 návrh	 upraveného	 ročního	 odpisového	 plánu	 na	
rok	2021.		Roční	odpis	pro	rok	2021	bude	činit	151	404	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 roční	 odpisový	 plán	 Základní	 a	

Mateřské	školy	Otnice	na	rok	2021,	ve	výši	151	404,-	Kč.	
8.  Faktury ke schválení:   
a)	 Respono	a.s.	Vyškov	–	Fa.	 č.	21201187	ve	výši	53	535,78	

Kč	–	sběr,	svoz	a	odstranění	komunálního	odpadu	ze	Sběr-
ného	dvora	za	březen	roku	2021.	

b)	 Kavyl,	spol.	s	r.o.	Mohelno	–	Fa.č.	2101077	ve	výši	4	753	
583,-	Kč	–	faktura	za	provedené	práce	na	akci:	„Založení	
vybraných	krajinných	prvků	Otnice“	–	2	část.	prací	v	ob-
dobí	od	20.	11.	2020	do	31.	3.	2021.

c)	 AGROZET	 České	 Budějovice,	 a.s.	 –	 Fa.č.	 1614200032	 ve	
výši	171	753,45	Kč	–	dodávka	mulčovače	HF	200,	dle	ce-
nové	nabídky.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	 schvaluje	proplacení	 faktur	dle	bodu	

č.	8,	zápisu.																		
9.  Příloha č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu – Rostěni-

ce, a.s. :
	 Zastupitelé	projednali	Přílohu	č.	2	ke	Smlouvě	o	zeměděl-

ském	pachtu	s firmou	Rostěnice	a.s.,	kterou	se	na	základě	
změn	 v	 katastru	 nemovitostí	 upravuje	 předmět	 pachtu,	
ohledně	nabytí	části	pozemku	id.	17/36	parc.č.	5963,	na-
bytí	pozemku	parc.č.	6657	a	úpravu	užívané	výměry	po-
zemku	 parc.č.	 6340/1	 po	 rozdělení	 v	 KN.	 Záměr	 změny	
předmětu	pachtu	by	zveřejněn	na	úřední	desce	od	19.	4.	
2021	do	7.	5.	2021.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	Přílohu	č.2	ke	Smlouvě	o	ze-

mědělském	pachtu	s firmou	Rostěnice,	a.s.,	kterou	se	upra-
vuje	předmět	pachtu.

10.  Hospodaření se srážkovými vodami v ZŠ Otnice – změna 
v projektu:

	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Změny	 v	 projektu	 „Hospoda-
ření	se	srážkovými	vodami	v	ZŠ	Otnice“,	od	firmy	LB	2000	
s.r.o.	 Olomouc.	 Předmětem	 změny	 v	 projektu	 je	 záměna	

monolitické	 nádrže	 na	 dešťovou	 vodu	 za	 prefabrikovanou.	
Umístěním	 prefabrikované	 nádrže	 se	 sníží	 celkové	 náklady	
akce,	prašnost	i	hluk	při	realizaci.	Změna	byla	odsouhlasena	
poskytovatelem	 dotace	 (SFŽP),	 projektantem	 i	 technickým	
dozorem.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 souhlasí	 s  předloženým	 návrhem	 Změny	

v projektu	„Hospodaření	se	srážkovými	vodami	v ZŠ	Ot-

nice“,	 jehož	 předmětem	 je	 záměna	 umístění	 monolitické	
nádrže	za	prefabrikovanou.

11. Porovnání nabídek radarových ukazatelů rychlosti:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 předložené	 cenové	 nabídky	 na	

dodávku	a	montáž	měřičů	rychlostí	k	umístění	na	vjezdy	
do	obce	(ul.	Na	Konci,	Milešovská).	Byly	porovnány	2	ce-
nové	 nabídky.	 Výhodnější	 nabídka	 od	 firmy	 Trasig	 s.r.o.	
Vyškov,	 na	 dodávku	 a	 montáž	 měřiče	 rychlostí	 je	 ve	 výši	
60 766,-	Kč	bez	DPH	za	1	kus.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 souhlasí	 s  cenovou	 nabídkou	 na  do-

dávku	a	montáž	2	ks	měřičů	rychlostí	na	vjezdech	do	obce,	
od	firmy	Trasig	s.r.o.	Vyškov,	za	cenu	60 766	Kč	bez	DPH/
kus.

12.  Dodatek ke smlouvě TopGis online – pasporty obce:
	 Zastupitelé	 projednali	 Dodatek	 č.1	 k	 Licenční	 smlouvě	 s	

firmou	 TopGis,	 s.r.o.	 Brno,	 jehož	 předmětem	 je	 přechod	
z  částečné	 na	 plnohodnotnou	 verzi	 mapové	 aplikace	 Gis	
online,	v	níž	bude	umožněn	dálkový	přístup	ke	všem	pas-
portům	obce	(hřbitov,	místní	komunikace,	veřejné	osvět-
lení,	dopravní	značení).	Výše	ročního	poplatku	za	přístup	
a	správu	plnohodnotné	aplikace	a	dat	je	ve	výši	11	500	Kč	
bez	DPH.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 Dodatek	 č.1	 k  Licenční	

smlouvě	 s  firmou	 TopGis,	 s.r.o.	 Brno,	 jehož	 předmětem	
je	přechod	na	verzi	mapové	aplikace	Gis	online	za	 roční	
poplatek	11 500,-	Kč	/rok.

13.  Statické zajištění ředitelny ZŠ – výběr dodavatele:
	 Zastupitelé	projednali	výsledek	výběrového	řízení	na	do-

davatele	akce:	„Statické	zajištění	části	objektu	ZŠ	Otnice“. 
Cenové nabídky podaly 3 firmy:
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	 JS	–	abacus	s.r.o.	Hustopeče	-	1	235	219,02	Kč	bez	DPH.
	 SASTA	CZ,	a.s.	Brno	-		1	191	423,68	Kč	bez	DPH.
	 StatiCAL	 s.r.o.	 Dolany	 u	 Olomouce	 – elektronicky	 se	

omluvila	z	účasti	na	VŘ.
	 Hodnocení	 nabídek	 se	 uskutečnilo	 dne	 10.	 5.	 2021.	 Jako	

dodavatel	 stavby:	 „Statické	zajištění	 části	objektu	ZŠ	Ot-
nice“	s	cenovou	nabídkou	1	191	423,68	Kč	bez	DPH	byla	
vybrána	společnost	SASTA	CZ,	a.s.	Brno.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	pořadí	výběrového	řízení	a	zmoc-

ňuje	 starostu	 obce	 podpisem	 Smlouvy	 o	 dílo	 s	 vítěznou	
firmou	SASTA	CZ,	a.s.	Brno.

 14. Společenské centrum za Dělnickým domem – jednání s 
majiteli sousedních pozemků:

		 Zastupitelé	vzali	na	vědomí	informace	ze	schůzky,	týkající	
se	 výstavby	 společenského	 centra	 za	 Dělnickým	 domem.	
Obec	má	záměr	vybudovat	na	ploše	za	Dělnickým	domem	
(parc.č.	 615/1)	 společenské	 centrum	 pro	 konání	 kultur-
ních	 akcí	 pod	 širým	 nebem.	 Majitelé	 sousedních	 parcel	
(parc.č.	615/2,	620)	v roce	2019	vznesli	svoje	připomínky	
k projektové	dokumentaci.	Obec	nechala	přepracovat	pro-
jektovou	dokumentaci,	tak	aby	byla	v souladu	s jejich	při-
pomínkami.	Dne	5.	5.	2021	se	uskutečnila	schůzka	s ma-
jiteli	 sousedních	 parcel,	 na	 které	 byli	 seznámeni	 s  touto	
přepracovanou	 projektovou	 dokumentací.	   Majitelé	 sou-
sedních	parcel,	z obav	velkého	hluku	a	nepořádku	při	ko-
nání	akcí,	nesouhlasí	s výstavbou	společenského	centra. 	

15.  Žádost	o	stanovisko	obce	–	Svobodová	Barbora:
	 Zastupitelé	projednali	žádost	paní	Barbory	Svobodové,	Dě-

dina	 33,	 Otnice,	 kterou	 zastupuje	 Ing.	 Petra	 Procházková,	
Tvarožná,	o	stanovisko	obce	k	projektové	dokumentaci	staveb-
ních	úprav	rodinného	domu	s	názvem:	„Přístavba	RD,	parc.č.	
52,	53/1,	k.ú.	Otnice“.	Navržená	stavba	je	v	souladu	s územním	
plánem	a	je	navržena	jako	přístavba	ke	stávajícímu	RD.	Přístav-
ba	bude	připojena	na	stávající	rozvody	sítí	v	RD.	Na	pozemek	
bude	přístup	stávajícím	sjezdem	z	komunikace.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	nemá	připomínky	k projektové	dokumenta-

ci	přístavby	a	stavebních	úprav	rodinného	domu	paní	Barbory	
Svobodové,	Dědina	33,	Otnice,	na	parc.č.	52,	53/1	v k.ú.	Otnice.

16.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Otni-
ce, přel. VN rch architects s.r.o.“:                    

	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	„Smlouvy	o	smlouvě	budoucí	o	
zřízení	věcného	břemene“	č.	1030052687/002,	mezi	obcí	Otnice	
a	EG.D,	a.s.	Brno.	Akce	má	název	„Otnice,	přel.	VN	rch	archi-
tects	 s.r.o.“.	 Věcné	 břemeno	 se	 zřizuje	 do	 obecního	 pozemku	
parc.č.	6811	v	k.ú.	Otnice	a	je	zpoplatněno	částkou	6	700	Kč	+	
DPH.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	„Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	

věcného	 břemene“	 č.	 1030052687/002	 do	 obecního	 pozemku	
parc.č.	6811	v k.ú.	Otnice,	mezi	obcí	Otnice	a	EG.D,	a.s.	Brno.				

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene VN+T-
S+NN, 28xRD+1 rch architects:

	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	„Smlouvy	o	smlouvě	budoucí	
o	zřízení	věcného	břemene“	č.	1030055010/001,	mezi	obcí	Ot-
nice	a	EG.D,	a.s.	Brno.	Akce	má	název	„Otnice,	VN+TS+NN	
lok.	 28xRD+1	 RCH	 architects“. Věcné břemeno se zřizuje do	
obecních	pozemků	parc.č.		171/1,	6811,	202,	1561,	1468/3	v	k.ú.	
Otnice	a	je	zpoplatněno	částkou	23	000	Kč	+	DPH.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	„Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	

věcného	 břemene“	 č.	 1030055010/001	 do	 obecních	 pozemků	
parc.č.	171/1,	6811,	202,	1561,	1468/3	v k.ú.	Otnice,	mezi	obcí	
Otnice	a	EG.D,	a.s.	Brno.

18.  Kupní smlouva parc.č. 6321 – Straková Zdeňka:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 kupní	 smlouvy	 s	 paní	 Zdeňkou	

Strakovou,	Brno,	na	koupi	pozemku	parc.č.	6321	v k.ú.	Otnice,	
o	výměře	91	m2,	za	cenu	35	Kč/m².	Pozemek	je	odkupován	za	
účelem	budoucích	záměrů	obce	–	naučná	stezka,	nový	mokřad.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 úplatné	 nabytí	 pozemku	 parc.č.	

6321	v k.ú.	Otnice,	o	výměře	91	m2,	od	Zdeňky Strakové, Brno, 
za cenu 35	Kč/m2.	

19.  Kupní smlouva parc.č. 6330 – Milan Naď:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	kupní	smlouvy	s	Ing.	Milanem	

Naďem,	Otnice,	na	koupi	pozemku	parc.č.	6330	v k.ú.	Otnice,	o	
výměře	1300	m2,	za	cenu	35	Kč/m².	Pozemek	je	odkupován	za	
účelem	budoucích	záměrů	obce	–	naučná	stezka,	nový	mokřad.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	úplatné	nabytí	pozemku	p.č.	6330	v k.ú.	

Otnice,	o	výměře	1300	m2,	od	Ing.	Milana	Naďe,	Otnice,	za	cenu	
35	Kč/m2.

20. Kupní smlouva parc.č. 6453 – Kovářová Františka:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	kupní	smlouvy	s paní	Františ-

kou	Kovářovou,	Otnice,	na	koupi	pozemku	parc.č.	6453	o	vý-
měře	3	539	m²v	k.ú.	Otnice,	za	cenu	35,-	Kč/m².	Pozemek	 je	
odkupován	za	účelem	budoucích	záměrů	obce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 úplatné	 nabytí	 pozemku	 parc.č.	 6453	

v k.ú.	Otnice,	o	výměře	3	539	m2,	od	Františky	Kovářové,	Otni-
ce,	za	cenu	35	Kč/m2.	

21.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-	 S	vedením	VAK	a.s.	Vyškov	byl	projednán	záměr	instalace	nad-

zemního	hydrantu	pro	potřeby	a	zajištění	požární	vody	v lokali-
tě	ulic	Pod	Vodárnou,	Chaloupky	a	Milešovská.	Nadzemní	hyd-
rant	bude	umístěn	u	komunikace	Milešovská	–	Pod	Vodárnou	při	
výstavbě	nové	komunikace.	Dodávku,	montáž	i	fi	nancování	zajistí	
VAK	Vyškov.	Cena	cca	50	000	Kč.	Poděkování	patří	místostarostovi	
obce	za	jednání	se	zástupci	VAK	Vyškov.

-	 Poděkování	všem	členům	MO	ČSZ	za	uspořádání	velmi	zdařilého	
„Jarního prodejního jarmarku“ v parku před ZŠ, poděkování čle-
nům SDH Otnice za organizaci soutěží pro děti, též za akci „Prů-
let čarodějnic“, poděkování otnickým	vodníkům	a	víle,	a	všem	
organizátorům	za	uspořádání	akcí	„Otvírání pramene“, „Ukliď-
me Otnice“, „Fairtardeová snídaně“.

-	 Petr	Havelka	poděkoval	jménem	MO	ČSZ	za	spolupráci	obce	
a	zahrádkářů	při	organizaci	a	zajištění	akcí.

✔ Poplatky za svoz komunálního odpadu na II. pololetí tohoto roku vybíráme do 31. srpna 2021 na pokladně 
obecního úřadu. 

✔ Firma Respono žádá občany, aby nádoby s komunálním směsným odpadem v den svozu přistavili na viditelné 
místo  poblíž komunikace tak, aby posádky svozových vozidel mohly zajistit pouze  jejich vyprázdnění. 
V případě, že nádoba na směsný komunální odpad nebude včas přistavena u komunikace, nebude proveden 
řádný výsyp. Reklamace svozu z výše uvedených důvodů není možná. 

✔ Upozorňujeme občany, aby pytle s  bioodpadem neukládali vedle hnědých popelnic na bioodpad (bio 
popelnice). Svozová služba vyveze pouze bio popelnice. Pytle s bioodpadem ukládejte prosím na sběrném 
dvoře. Děkujeme za pochopení.
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STAROSTOVY STAROSTI

Vážení	a	milí	spoluobčané,
letošní	jaro	končí	a	přichází	letní,	

prázdninové	a	dovolenkové	období.	
Doufám,	že	si	letos	užijeme	též	slu-
nečného	a	teplého	počasí,	i	když,	dle	
dlouhodobých	 meteorologických	
předpovědí	má	být	léto	spíše	chlad-
nější.	Necháme	se	překvapit,	co	nám	
příroda	 přichystá.	 Již	 druhým	 ro-
kem	se	společně	potýkáme	s pande-
mií	nemoci	Covid-19.	Možná	jste	již	
všichni	 unaveni	 ze	 všech	 vládních	
zákazů	 a	 příkazů.	 Ale	 epidemiolo-
gická	situace	se	neustále	zlepšuje	a	já	
jsem	přesvědčený,	že	se	v brzké	době	
pandemie	zbavíme.	Současná	opat-
ření	se	pomalu	začínají	rozvolňovat,	
takže	naše	děti	mohou	konečně	na-
vštěvovat	 školu	 i	 školku,	 vzdělávat	
se,	sportovat,	setkávat	se	s kamará-
dy	 a	 spolužáky.	 I	 když	 ta	 doba,	 na	
jakou	jsme	byli	zvyklí,	se	asi	nevrátí.	
Děkuji	 vám	 všem	 za	 vaši	 projeve-
nou	 odpovědnost	 při	 ochraně	 své-
ho	zdraví	i	zdraví	sousedů	a	přátel.	
Děkuji	všem	za	ochotu	a	vstřícnost	
pomoci	 druhým.	 Přeji	 vám	 všem	
pevné	 zdraví,	 sílu,	 klid	 a	 pohodu.	
Myslím	též	na	všechny	naše	občany,	
které	nám	tato	nová	nemoc	vzala.	

Mnoho	 známých	 se	 mě	 často	
ptá:	„A	co	nového	je	u	vás	v obci?“		

Pokusím	 se	 vám	 alespoň	 něko-
lika	větami	sdělit	plnění	schválené-
ho	 plánu	 akcí	 na	 tento	 rok.	 Co	 se	
týká	velkých	akcí,	tak	v květnu	byly	
ukončeny	práce	na	realizaci	asi	nej-
větší	 akce,	 co	 do	 objemu	 investic,	
kterou	je	„Založení	vybraných	kra-
jinných	 prvků	 v  k.	 ú.	 Otnice“.	 Při	
výsadbě	 dvou	 nových	 biokoridorů	
a	 biocentra	 v	 Poltni	 bylo	 vysázeno	
celkem	14 503	dřevin,	z toho	10 716	
stromů	a	3 787	keřů.	Celková	inves-
tice	je	ve	výši	19,5	mil.	Kč.	Do	této	

částky	 se	 započítává	 i	 tříletá	 péče		
o	výsadby,	kterou	zajišťuje	realizač-
ní	 firma.	 Celá	 akce	 je	 financována	
z OPŽP	a	fondů	Evropské	unie.	

V  měsíci	 červnu	 byly	 zahájeny	
práce	na	výstavbě	komunikace	Pod	
Vodárnou	–	Milešovská,	která	pro-
pojí	 obě	 ulice.	 Stavbu	 komunikace	
realizuje	 firma	 Drakem	 s.r.o.	 Brno,	
která	zvítězila	ve	výběrovém	řízení.	
Náklady	 na	 výstavbu	 komunikace	
jsou	ve	výši	cca	3,5	milionu	korun.	
Společně	 s  výstavbou	 komunikace	
bude	v této	lokalitě	instalováno	nové	
veřejné	 osvětlení,	 které	 obci	 dodá		
a	montáž	zajistí	Pavel	Pecák.	

Obec	 má	 na	 stavebním	 úřadě	
podanou	žádost	o	 stavební	povole-
ní	 na	 akci:	 „Využití	 prostoru	 Květ-
ná“.	 Na	 tomto	 místě	 bych	 se	 chtěl	
omluvit	za	mé	sliby,	že	již	začneme	
budovat	parkoviště	a	hřiště	na	Květ-
né,	 ale	 stále	 se	 nic	 neděje.	 Projek-
tová	 dokumentace	 ležela	 dlouhou	
dobu	na	stole	projektanta.	Poté	bylo	
nutné	 zajistit	 souhlasná	 stanoviska	
dotčených	orgánů,	a	nakonec	se	vše	
zaseklo	na	stavebním	úřadě,	kde	 je	
již	 od	 března	 tohoto	 roku	 podaná	
žádost	 o	 stavební	 povolení.	 Myslel	
jsem	 si,	 že	 bychom	 realizací	 obou	
investičních	akcí	v této	lokalitě,	za-
jistili	občanům	zvýšení	parkovacích	
míst,	 zajištění	 bezpečnosti	 při	 po-
hybu	aut	v okolí	ulic	Pod	Vodárnou		
a	Milešovská	a	pro	děti	nové	dětské	
a	 workoutové	 hřiště.	 Věřím,	 že	 se	
podaří	ještě	v letních	měsících	získat	
stavební	 povolení,	 abychom	 mohli	
hned	vybrat	dodavatele	a	na	podzim	
začít	s realizací.	

V  červnu	 a	 v	 období	 školních	
prázdnin	 se	 budou	 v	 okolí	 základ-
ní	 školy	 realizovat	 dvě	 velké	 inves-
tiční	 akce.	 První	 „Hospodaření	 se	
srážkovými	 vodami	 v  ZŠ“	 už	 byla	
započata	v květnu.	Na	školním	dvo-
ře	bude	 instalována	prefabrikovaná	
nádrž	 k  zachycení	 dešťové	 vody	 ze	
střechy	školy.	Voda	bude	využívána	
k  zalévání	 okolní	 zeleně	 a	 stromů.	
Investiční	 částka	 ve	 výši	 1,5	 milio-
nu	korun	bude	z 85	%	financována	
z	dotace	ze	SFŽP	a	z	 fondů	Evrop-
ské	unie.	Další	akcí,	která	se	přímo	

dotkne	 budovy	 školy,	 zvláště	 kan-
celáře	 účetní	 a	 ředitelny	 je	 vedena	
pod	názvem	„Statické	zajištění	části	
objektu	ZŠ“.	Z	důvodu	nestabilního	
podloží	je	zapotřebí	zajistit	tuto	část	
budovy	injektáží	betonových	pilotů	
a	celkovým	zpevněním	nosných	zdí.	
Obec	zafinancuje	celou	akci	ve	výši	
1,4	milionu	korun.	

S radostí	mohu	sdělit,	že	po	ně-
kolika	 jednáních	 se	 zástupci	 Stát-
ního	 pozemkového	 úřadu,	 resp.		
Krajského	 pozemkového	 úřadu,	
pobočka	Vyškov,	 se	 začíná	naplňo-
vat	další	bod	Plánu	společných	zaří-
zení	 po	 ukončených	 pozemkových	
úpravách.	 Tím	 je	 výstavba	 dalšího	
rybníku	a	cesty.	Obec	již	v roce	2019	
nechala	 vypracovat	 projektovou	
dokumentaci	 na	 výstavbu	 rybníku	
Na	 Zumru,	 společně	 s  přístupovou	
cestou.	Pozemkový	úřad	má	v	násle-
dujících	 letech	 vyčleněny	 finanční	
prostředky	 na	 zajištění	 financování	
výstavby	 nového	 rybníku	 i	 přístu-
pové	 cesty.	 Žádosti	 o	 stavební	 po-
volení	 jsou	 podané	 na	 stavebním		
a	 vodoprávním	 úřadě	 a	 já	 pevně	
doufám,	že	v době,	kdy	budete	číst	
tyto	řádky,	bude	již	stavební	povole-
ní	vydáno	a	Pozemkový	úřad	bude	
vybírat	dodavatelskou	firmu.	V plá-
nu	je	v letošním	roce	výstavba	pod-
loží	přístupové	cesty	a	realizace	ně-
kterých	stavebních	prací	na	rybníku,	
který	by	se	v příštím	roce	dokončil.	
Celkové	náklady	ve	výši	28	milionu	
korun	bude	zajišťovat	Státní	pozem-
kový	úřad.	Po	kolaudaci	bude	stavba	
rybníku	a	přístupové	cesty	předána	
do	majetku	obce	Otnice.	

To	bylo	několik	vět	o	realizaci	či	
přípravě	 větších	 investičních	 akcí.	
Na	 srdci	 mám	 však	 jednu	 starost,	
která	 mě	 mrzí	 a	 která	 se	 týká	 vý-
stavby	společenského	centra	za	děl-
nickým	 domem.	 V  roce	 2019	 obec	
požádala	 Stavební	 úřad	 ve	 Slavko-
vě	 o	 stavební	 povolení	 k  výstavbě	
společenského	centra	v	prostoru	za	
dělnickým	domem.	V územním	ří-
zení	však	občané	z okolí	dělnického	
domu	 připomínkovali	 projektovou	
dokumentaci	 a	 některá	 stanovis-
ka	 dotčených	 orgánů.	 V  důsledku	
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toho	 podala	 obec	 zpětvzetí	 žádosti	
o	 stavební	 povolení	 a	 nechala	 pře-
pracovat	 projektovou	 dokumentaci	
v souladu	s připomínkami	účastní-
ků	řízení.	Po	dohodě	byli	účastníci	
opět	 seznámeni	 s  projektovou	 do-
kumentací,	vypracovanou	dle	jejich	
požadavků.	 Občané,	 žijící	 v  okolí	
dělnického	 domu	 mají	 však	 stále	
velké	 obavy	 z	 hluku	 a	 nepořádku	
při	 konání	 kulturních	 akcí,	 a	 s  vý-
stavbou	 společenského	 centra	 ne-
souhlasí.	 Obec	 má	 záměr	 prostor	
za	dělnickým	domem	využít	pouze	
na	 konání	 hodových	 zábav,	 letní-
ho	kina	a	letních	nocí,	a	proto	opět	
podá	 novou	 žádost	 o	 stavební	 po-
volení	na	Stavební	úřad	ve	Slavkově	
u	Brna.

O	realizaci	menších	investičních	
akcí	 obce	 bych	 vás	 chtěl	 též	 infor-
movat.	Byla	dokončena	celková	re-
konstrukce	 bývalé	 budovy	 hasičky,	
kde	 mají	 nyní	 zaměstnanci	 obce	
své	zázemí.	V důsledku	stáří	a	čas-
té	poruchovosti	kabelů	elektrického	
vedení,	 byla	 kompletně	 revidována	
a	 opravena	 elektroinstalace	 v  celé	
budově.	 Zaměstnancům	 obce	 byla	
zřízena	 nová	 šatna	 a	 sociální	 míst-
nost	se	sprchou.	Byla	též	rekonstru-
ována	podlaha	v garáži	a	instalová-
na	nová	vrata.	Chtěl	bych	poděkovat	
místostarostovi	 obce	 Pavlu	 Muri-
covi	 a	 také	 zaměstnancům	 obce	 za	
velmi	 aktivní	 přístup	 při	 realizaci	
oprav,	kdy	většina	prací	byla	prove-

dena	 vlastními	 silami.	 Poděkování	
patří	 též	 Vladimíru	 Bláhovi,	 Jaro-
slavu	Smetanovi,	Ladislavu	Vilišovi	
a	Antonínu	Nechvátalovi.	

Na	 budově	 mateřské	 školy,	
v  prostorách	 nové	 hasičky	 a	 býva-
lého	obecního	úřadu,	byla	vyměně-
na	 stará	 okna	 za	 nová,	 plastová.	 U	
zdravotního	střediska	byl	instalován	
zpomalovací	 pás.	 Před	 budovou	
dělnického	 domu	 a	 hasičkou	 bylo	
vyznačeno	žluté	vodorovné	doprav-
ní	značení.	To	vše	pro	zvýšení	bez-
pečnosti	občanů	a	obecního	majet-
ku.	Stará	autobusová	zastávka	před	
dělnickým	 domem	 byla	 z  důvodu	
velkého	 poškození	 demontována	 a	
místo	ní	bude	zřízeno	nové	zastře-
šení	 části	 výklenku	 u	 dělnického	
domu	 a	 pro	 cestující	 bude	 instalo-
vána	 lavička	 a	 odpadkový	 koš.	 Pro	
zajištění	 bezpečnosti	 cestujících,	
kteří	nastupují	do	autobusu,	 je	celý	
prostor	 označen	 vodorovným	 do-
pravním	značením.	

Obec	 má	 záměr	 opravit	 starou	
komunikaci,	 vedoucí	 přes	 kopec	
od	 dělnického	 domu.	 Projektant	 již	
začal	 zpracovávat	 projektovou	 do-
kumentaci	 na	 výstavbu	 nové	 ko-
munikace	 na	 parcele	 č.	 479,	 od	 děl-
nického	 domu	 k  Hudečkovému.	
V	průběhu	zpracování	dokumentace	
bude	uskutečněna	schůzka	dotčených	
majitelů	 nemovitostí	 s  projektantem,	
k zapracování	jejich	požadavků.	

Ve	spolupráci	Vladimíry	Ferino-

vé	z Těšan,	Dagmar	Holubové	a	Jit-
ky	Brtníkové,	je	pro	obec	ušito	šest	
dámských	 a	 šest	 mužských	 nových	
otnických	krojů.	

Na	tomto	místě	bych	chtěl	vel-
mi	 poděkovat	 všem	 aktivním	 ob-
čanům	 obce,	 také	 členům	 zájmo-
vých	organizací	hasičů,	zahrádká-
řů,	rybářů	i	„aktivních	maminek“,	
kteří	se	v době	rozvolňování	vlád-
ních	 opatření	 snažili	 organizovat	
různé	 hry	 a	 soutěže	 pro	 děti,	 on-
line	 přenosy,	 farmářské	 trhy.	 Po	
dlouhé	 době	 jsme	 se	 opět	 mohli	
setkat	 alespoň	 v  malých	 skupin-
kách	 na	 krásně	 vyzdobeném	 ná-
městí,	 kde	 dominoval	 slámový	
zajíc	 a	 velikonoční	 výzdoba.	 Též	
jsme	 mohli	 být	 přítomni	 setkání,	
ať	už	on-line	nebo	osobně,	s nad-
přirozenými	 bytostmi,	 jako	 jsou	
vodníci,	 víly,	 čarodějnice.	 Za	 to	
patří	všem	ochotným	a	obětavým	
občanům	 naší	 obce	 mé	 velké	 po-
děkování	a	úcta.		

Milí	 spoluobčané,	 dovolte	 mi,	
abych	 vám	 všem	 popřál	 krásné	
a	 klidné	 prožití	 času	 dovolených	
a	prázdnin.	Prožijte	tuto	dobu	v od-
počinku,	 čerpání	 síly	 a	 radosti,	 při	
společných	 výletech	 s  rodinou	 či	
přáteli.	 Přeji	 vám	 všem	 šťastný	 ná-
vrat	 domů,	 též	 mnoho	 sluníčka	
a	lásku	v rodinách.

V Otnicích 1. června 2021                                                                                                                                     
Pavel Mezuláník, starosta obce

ZPRAVODAJ NA CESTÁCH. Milé čtenářky a milí čtenáři, těšíme se na Vaše fotografi e 
z výletů či dovolených s letním vydáním Otnického zpravodaje. 
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O Ú  I N F O R M U J E

Upozorňujeme	 majitele	 vozidel,	 převážně	 rodiče,	
kteří	 vozí	 svoje	 ratolesti	 do	 základní	 a	 mateřské	
školy,	 aby	 neparkovali	 svá	 vozidla	 před	 hasičkou.	
Dopravní	 značka	 jasně	 vystihuje,	 kdo	 do	 prostoru	
může	zajíždět.	

Zásahová	 jednotka	 hasičů,	 které	 byl	 od	 integrova-
ného	 záchranného	 systému	 přidělen	 přístroj	 AED	
(Automatizovaný Externí Defibrilátor),	 určený	
k obnovení	normálního	srdečního	rytmu	v případě	
srdeční	 zástavy,	 musí	 k	 záchraně	 života	 vyrazit	 co	
nejdříve.	Děkujeme	za	vaši	toleranci	a	pochopení.

Z	důvodů	větší	bezpečnosti	chodců,	převážně	dětí,	
byl	v	měsíci	květnu	u	zdravotního	střediska	nainsta-
lován	nový	příčný	práh,	tzv.	retardér.

V	rámci	ozeleňování	naší	obce	bylo	vysázeno	pět	sa-
zenic	lípy	srdčité	u	příjezdové	cesty	k	firmám	HDP	
Trading	a	Rostěnice	a.	s..

Na	břehu	rybníka	Na	Sadkově	jsme	vysadili	tři	saze-
nice	dubu	a	jeden	javor.	
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Jelikož	byla	neznámými	výtržníky	zdemolována	če-
kárna	na	autobusové	zastávce	v	ulici	Pančava,	roz-
hodlo	 zastupitelstvo	 naší	 obce	 o	 jejím	 odklizení.	
Nové	místo,	které	mohou	cestující	využívat	při	če-
kání	na	příjezd	autobusu,	bude	zřízeno	v	podloubí	
dělnického	domu.

Z	důvodů	neustálého	parkování	osobních	automo-
bilů	 před	 hlavním	 vstupem	 do	 dělnického	 domu	
a	 v	 prostoru	 autobusové	 zastávky	 na	 Pančavě	 do-
šlo	 po	 schválení	 Policií	 ČR	 a	 odborem	 dopravy	
ve	 Slavkově	 u	 Brna	 ke	 změnám	 v	 parkování	 před
dělnickým	 domem.	 Upozorňujeme,	 že	 v	 případě	
parkování	 ve	 vodorovném	 dopravním	 značení	 bu-
dou	majitelé	vozidel	pokutováni.

Obec	 Otnice	 na-
bízí	 svým	 obča-
nům	možnost po-
přát rodinným 
jubilantům k na-
r o z e n i n á m 
v  obecním roz-

hlase	 s  dechovou	 písničkou.	 Svá	 přá-
ní	 zasílejte	 na	 e-mail:	 starosta@otnice.cz
nebo	 na  stepankova@otnice.cz	 vždy	
do  pátku  do	 10.00	 hodin.	 Vaše	 gratula-
ce	 zazní	 v  obecním	 rozhlase	 následující	
neděli	v 17	hodin.

Hledáme řidiče dobrovolníky, kteří by byli ochotni 
pomoci otnickým seniorům při dopravě k lékařům 
v lokalitách Brno a Vyškov. Budeme rádi za jakoukoli 
řidičskou pomoc – i krátkodobou a příležitostnou. 
Žádné podmínky, žádné závazky a případnou cenu 
za dopravu si spolu se seniory domluvíte sami.

Zájemci se mohou nahlásit na obecním úřadě. 
Buď osobně, anebo 
na tel. 602 195 676 či 606 044 260. 

 Všem dobrovolníkům moc děkujeme. 
OÚ Otnice

jubilantům k na-

v  obecním roz-

V přízemí	radnice	je	umístěn	monitor	s aktuálními	in-
formacemi	z	otnického	infokanálu.	
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2020
Na základě nařízení vlády ČR zasílám obecní radě 

OÚ Otnice zprávu o bezpečnostní situaci v obci za 
rok 2020.
Celkový nápad Obvodního oddělení Policie České 
republiky ve Slavkově u Brna za rok 2020 činil 153 
přečinů, z čehož 54,90 % se podařilo objasnit.
Ve vaší obci bylo v roce 2020 spácháno 43 přestupků 
a 13 přečinů. 

V porovnání s rokem 2019, kdy bylo šetřeno 8 pře-
činů, došlo k mírnému nárůstu nápadu přečinů.

Ačkoliv ve Vaší obci v roce 2020 nebyl zazna-
menán případ krádeže na seniorech, je třeba stále 
preventivně upozorňovat seniory na tuto proble-
matiku, zejména, aby si dávali pozor na osoby vy-
dávající se za pracovníky pojišťoven, bankovních 
ústavů či energetických společností, kteří po vpuš-
tění do domů lstivým jednáním zjistí místo úscho-
vy finančních úspor občanů a poté je o ně v nestře-
ženém okamžiku připraví.

Za účelem eliminace majetkové trestné činnosti, 
by bylo vhodné příležitostně upozorňovat občany, 

aby si všímali svého okolí např. cizích osob, dále aby 
si vhodným způsobem chránili svůj majetek (např. 
pořízením elektronického či kamerového zabezpe-
čení). Stejně je také potřeba upozorňovat občany na 
podvodné jednání v kybernetickém prostoru, zejména 
na sociálních sítích, při nakupování zboží v interneto-
vých obchodech aj.

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

V roce 2021 bude snahou policie nadále snížit 
nápad přečinů a přestupků. Věříme, že ve větší 
spolupráci s Vámi a občany Vaší obce se tento úkol 
podaří realizovat. Celkově lze bezpečnostní situaci 
v obci Otnice hodnotit jako dobrou.

Npor. Ing. Bc. Jindřich Fiala, 
vedoucí oddělení

Již více než 10 let náš obecní 
úřad pořádá humanitární sbírky 
použitých oděvů a dalších mate-
riálů. Vždy na jaře a na podzim 

tak máme možnost ulehčit svým 
šatníkům, udělat prostor pro nové 
kousky oblečení, a hlavně pomoci 
potřebným! Textil z naší otnické 
sbírky putuje do Diakonie Brou-

mov, neziskové organizace, kte-
rá zprostředkovává pomoc lidem 
s nízkým příjmem, sociálně sla-
bým rodinám či obětem živelních 

pohrom a jiných krizových situací. 
Vytříděný textil je rozesílán jako 
materiální pomoc právě těmto li-
dem žijícím v České republice, ale 
i v zemích východní Evropy či tře-

tího světa. Pro Diakonii je důležitá 
také ochrana životního prostředí,  
a proto smysluplně využívá až  
90 % darovaného textilu – buď 
k přímé materiální pomoci či 
k další recyklaci, například na vý-
robu čisticích plachetek.

Přispět do humanitární sbírky 
Diakonie Broumov tak určitě dává 
smysl a je skvělé, že otničtí ob-
čané této možnosti využívají čím 
dál více – někteří se sbírky účastní 
pravidelně, přidávají se však také 
noví dárci z Otnic i blízkého okolí. 
Při poslední dubnové sbírce balíky 
s použitým šatstvem zaplnily už 
celý vestibul dělnického domu!

V naší obci jsou mimo jiné 
také trvale umístěny kontejnery 
na textil, do nichž můžete vyřa-
zené oblečení rovněž odvézt. Tyto 
kontejnery jsou však vyváženy ne-
pravidelně, a proto se v poslední 
době často stává, že jsou přeplně-
ny a pytle s darovaným oblečením 
jsou odloženy do okolí kontejnerů, 
kde jsou zbytečně znehodnocová-
ny. Prosíme proto občany, pokud 
mají možnost vyřazené oblečení 
uskladnit, aby raději vyčkali na vy-
hlášení humanitární sbírky a textil 
tak mohl být v dobrém stavu pře-
dán potřebným.

Dagmar a Miroslava Stejskalovy

Otnická humanitární sbírka aneb Nepotřebné věci potřebným lidem
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Letos	v	dubnu	jsme	v Otnicích	otevřeli	výdejní	místo	on-line	farmářských	
trhů	Scuk.cz.	Že	jste	ještě	o	Scuku	neslyšeli?	Jedná	se	o	projekt,	který	vznikl	
v roce	2017	s	posláním	pomáhat	malým	a	středním	farmářům,	kteří	nabízejí	
kvalitní	produkty.	Seženete	zde	čerstvé	pečivo,	mléčné	výrobky,	maso,	ovoce,	
zeleninu,	 ale	 i	 trvanlivé	 zboží,	 eko-drogerii	 či	 kosmetiku.	 Najdete	 tu	 zboží	
s certifi	kacemi	Fairtrade,	 IPZ,	BIO,	SISPO	a	další.	Líbí	 se	mi,	že	na	Scuku	
jsou	 farmáři	 za	 svoje	 zboží	 férově	 odměněni.	 Ceny	 si	 totiž	 nastavují	 sami.	
Další	důležitou	vizí	Scuku	je	udržitelnost	a	podpora	lokální	ekonomiky.	Díky	
konceptu	společných	nákupů	snižujeme	náklady	na	objednávku,	chováme	se	
šetrněji	k	přírodě	a	vytváříme	kolem	sebe	komunitu	lidí,	kteří	mají	rádi	lo-
kální	produkty.	

Jak	si	můžete	nákup	na	Scuku	vyzkoušet?	Podívejte	se	na	celou	nabídku	na	
webu:	www.scuk.cz/otnicky.	Nákupy	probíhají	od	pondělí	do	nedělní	půlnoci	
a	výdej	je	vždy	v úterý	od	17.30	do	19.00	hodin	na	výdejním místě	Dědina	60,	
Otnice.		 Andrea Tichá

Scukněte se 
s námi 
a vychutnejte si 
kvalitní 
potraviny 
přímo 
od farmářů

Dobrovolníci docházejí. Pro chod očkovacího centra jsou ale důležití
Práci	 dobrovolníka	 v  očkova-

cím	 centru	 v  Hustopečích	 si	 na	
čas	už	vyzkoušela	třeba	kadeřnice,	
cvičitelka	 jógy,	zaměstnanci	 infor-
mačního	centra,	a	 také	starostové,	
starostky	 a	 zaměstnanci	 okolních	

obcí.	 Právě	 posledně	 jmenova-
ní	 byli	 velkou	 oporou	 pro	 město	
Hustopeče,	 které	 centrum	 ve	 spo-
lupráci	 s  Jihomoravský	 krajem	
a	 Fakultní	 nemocnicí	 u	 sv.	 Anny	

provozuje.	 Svou	 pomoc	 nabíd-
li	 také	 představitelé	 obcí	 Blučina,	
Nikolčice,	 Otnice,	 Újezd	 u	 Brna	
z	Regionu	Cezava.

Starostka	 Hustopečí	 si	 všech	
dobrovolníků	velmi	váží	a	je	jim	za	
jejich	práci	opravdu	vděčná.	„Dob-
rovolníci jsou pro zajištění chodu 
očkovacího centra moc důležití. 
Chod centra představuje pro město 
fi nanční i organizační zátěž. Zajiš-
tění dobrovolníků máme na starosti 
čistě my, a zatím se nám to daří. To 
se ale zkomplikuje postupným roz-
volňováním a samozřejmě prázd-
ninami a dovolenými,“ popisuje	
Hana	Potměšilová,	starostka	města	
Hustopeče.

Za	Region	Cezava	si	práci	dob-
rovolníka	vyzkoušel	i	místostaros-
ta	 Blučiny	 Petr	 Závodník.	 Svou	
zkušenost	 popisuje	 celkem	 pozi-
tivně.	„Jsem rád, že jsem se během 
dne nesetkal s  nikým, kdo by byl 
negativně naladěn vůči očkování. Je 
tu dobrý kolektiv a těší mě, že mohu 

pomoci tam, kde je to potřeba. 
Dobrovolnická práce není složitá 
a zvládne ji opravdu každý,“ dodá-
vá	Petr	Závodník.

Také	starostka	z Újezdu	u	Brna	
a	starostové	z Nikolčic	a	Otnic	po-
tvrzují,	že	práce	není	nijak	nároč-
ná.	 Několik	 zátěžových	 chvil	 však	
při	 největším	 náporu	 také	 zažili,	
především	 ráno,	 a	 potom	 po	 obě-
dě.	Všichni	se	ale	shodují,	že	silnou	
motivací	jim	je	pocit	smysluplnos-
ti	 a	 pomoci.	 Svou	 pomoc	 nabíd-
ly	 některé	 obce	 Regionu	 Cezava	
i	očkovacímu	centru	na	brněnském	
výstavišti.		 Radka Rafl ová

Obecní úřad inform
uje
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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Přírodní zahrada

To	je	motto	projektu	„Přírodní	
zahrada“.	 Co	 je	 to	 „přírodní	 za-
hrada“?	 	 Je	 to	 zahrada,	 která	 není	
jen	 přírodně	 utvářeným	 místem	
k  užitku,	 odpočinku	 a	 relaxaci.	 Je	
také	životním	prostorem	a	domo-
vem	 pro	 mnoho	 rostlin	 a	 živoči-
chů.	V přírodní	zahradě	se	člověk	
cítí	 jako	 v  ráji.	 V  takové	 zahradě	
najdete	velkou	rozmanitost	rostlin	
i	 živočichů.	 Je	 to	 zahrada	 plná	 ži-
vota.	V přírodní	zahradě	se	nepo-
užívá	 rašelina,	 nepoužívají	 se	 v  ní	
lehce	rozpustná	minerální	hnojiva,	
ani	pesticidy.	

Jablka z Nového Zélandu?
Jsme	 zvyklí	 nakupovat	 v  su-

permarketu	 krásná	 jablka,	 jedno	
jak	 druhé.	 Zamysleli	 jsme	 se	 ně-
kdy	 na	 tím,	 jaká	 byla	 jeho	 cesta	
až	 k  nám	 do	 košíku?	 	 Má	 hodně	
prazvláštní	cestu.	Vyrůstá	v	sadu,	
který	je	založený	na	principu	mo-

nokultury.	 Základem	 půdy	 jsou	
umělá	 hnojiva,	 která	 brání	 mno-
hým	 organizmům	 v	 její	 osídlení	
a	pesticidy	zabraňují	růstu	pleve-

le.	 Od	 brzkého	 jara	 do	 pozdního	
podzimu	 je	 jabloň	 postřikována	
i	 více	 než	 dvacetkrát.	 Následné-
mu	 uskladnění	 plodů	 předchází	
postřik	 zabraňující	 odpařování	
vody.	 Bylo	 by	 zajímavé	 zkoumat	
vliv	 tohoto	 chemického	 koktejlu	
na	 lidský	 organizmus.	 A	 to	 ještě	
nepíšeme	o	tom,	jak	se	ovoce	a	ze-
lenina,	které	se	k nám	dováží	přes	
půl	 světa,	podílí	na	znečištění	ži-
votního	prostředí.	

Je libo anglický trávník?
Máme	 štěstí,	 že	 žijeme	 na	 ves-

nici,	tudíž	máme	příležitost	si	část	
potravin	 vypěstovat	 a	 sobě	 i	 dě-
tem	dopřát	zdravější	ovoce	a	zele-
ninu.	Bohužel	městská	„architek-
tura“	 stihla	 doběhnout	 i	 vesnice.	
Anglický	trávník	patří	do	Anglie,	
ve	 které	 prší	 několikrát	 denně	
a	 nemusí	 být	 pravidelně	 zaléván.	
Voda,	která	je	v	létě	v	posledních	

letech	 stále	 vzácnější	 by	 měla	 v	
našich	 zeměpisných	 pásmech	 ur-
čitě	 užitečnější	 využití.	 Někteří	
lidé,	 založením	 anglického	 tráv-

níku,	 lezou	s	nožíkem	po	čtyřech	
a	 vybírají	 vše,	 co	 má	 jiný	 původ.	
Sedmikrásky,	 pampelišky,	 jitrocel	
a	další	klenoty	přírody	pak	končí	
v	popelnicích.	A	přitom	jsou	roz-
kvetlé	 trávníky	 nejen	 krásné,	 ale	
i	 užitečné.	 Každý	 metr	 čtvereč-
ní	 lze	 využít	 tak,	 aby	 prospíval	
přírodě	 i	 lidem,	 bohužel	 je	 to	
v	mnoha	případech	naopak.	Na-
štěstí	se	stále	více	lidi	začíná	ob-
racet	 na	 zahradničení	 přírodní	
a	 permakulturní,	 které	 nemá	 nic	
do	 činění	 s	 chemií	 a	 snaží	 se	 vy-
užít	 všechno,	 co	 příroda	 nabízí	
a	být	s	ní	v	harmonii.	

Naučíme se hospodařit 
v souladu s přírodou?

S	přírodou	tvoříme	celek,	kte-
rý	 nelze	 od	 sebe	 oddělit.	 Je	 naší	
součástí	 a	 my	 jsme	 součástí	 její.	
Všechno,	 co	 do	 ní	 vkládáme	 se	
nám	 na	 opačném	 konci	 vrátí.	
Bohužel	 jsme	 došli	 do	 bodu,	 kdy	
chemické	znečištění	vody	čističky	
nezvládají,	 a	 tak	 se	 některé	 lát-
ky,	včetně	hormonů,	dostávají	do	
pitné	 vody.	 Stav	 půdy,	 především	
obdělávané	 zemědělci,	 je	 na	 tom	
podobně.	Regenerační	síla	přírody	
je	 značná,	ale	 stíháme	 ji	 likvidovat	
rychleji,	 než	 jsou	 schopnosti	 její	
obnovy.	 Zákonitě	 tomu	 odpovídá	
zdravotní	 stav	 populace.	 Učit	 se	
hospodařit	v	souladu	s	přírodou	je	
dnes	 nanejvýš	 aktuální.	 Ostrůvky	
zeleniny,	kytek	a	keřů	tvoří	zajímavé	
společenství,	které	se	hezky	doplňu-
jí.	Záhony	zeleniny	se	můžou	prolí-
nat	s	afrikány	a	léčivým	měsíčkem,	
které	pomáhají	nejenom	odpuzovat	
škůdce,	 ale	 krásně	 barevně	 prozá-
ří	 zahradu.	 Kopky	 starého	 dřeva	
tvoří	úkryt	pro	mnohé	bezobratlé	
i	 slepýše.	 Kopřivový	 zákvas	 ředě-
ný	 vodou	 je	 ideálním	 přírodním	
hnojivem	pro	rostoucí	zeleninu.	Ne	
všechno	 se	 napoprvé	 povede,	 ale	
systém	pokus-omyl	nás	také	posou-
vá	kupředu.	

Těší	mě,	že	je	v naší	obci	zájem	o	
přírodní	 zahradničení.	 Máme	 u	 nás	
již	tři	zahrady,	které	obdržely	plaketu	
„Přírodní	zahrada“.

		 Jitka Bublová

Spolupracujme s přírodou – ona bude spolupracovat s námi
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Zaujal	mě	jeden	pořad	v televizi	a	názvem	Restart.	
Jistě	i	my,	co	nepracujeme	tolik	s počítačem,	tušíme,	
kam	směřoval.	Určitě	i	proto,	že	všichni	navazujeme	
na	týdny	a	měsíce	„uzávěry“	našich	životů,	povolání,	
vztahů	a	tak	podobně.	

Nevím	 přesně,	 kolik	 jsem	 si	 já,	 anebo	 kterýkoliv	
divák,	z toho	odnesl,	ale	myslím,	že	mířil	dobře.	Chtěl	
být	nápomocen	tomu,	že	se	dá	vždy,	i	teď	jít	dál	a	po-
kračovat.	A	možná	i	proto,	že	to	člověk	nedělá	jenom	
pro	sebe.	Jako	skoro	vždy,	pomozme	si	k tomu	příbě-
hem.	Dnes	je	z knížky	úvah	kněze	Jamese	A.	Feeha-
na	 Na	 straně	 andělů	 a	 z  kapitoly	 Výmluvné	 příběhy	
o	lásce.

Daniel	Corkery	má	půvabnou	historku	o	chudém	
staříkovi	v omšelém	městském	činžáku.	Lidé	mu	pře-
zdívali	buď	Děcko	nebo	Svatý.	Obě	 jména	mu	sedla	
jako	ulitá,	protože	navzdory	zanedbanému	a	nečisté-
mu	prostředí,	ve	kterém	žil,	byl	skutečným	světcem	a	
zároveň	bez	ohledu	na	vysoký	věk	také	dítětem.	Pokoj	
měl	plný	devocionálií	–	jiného	zařízení	tam	bylo	pra-
málo.	Vlastnil	několik	obrazů	Panny	Marie,	pár	ob-
rázků	svaté	rodiny,	a	ještě	spoustu	známějších	svatých	
–	svatého	Patrika,	svatého	Josefa,	svatého	Antoníčka.	
Měl	 i	 pár	 sošek	 a	 svěcenou	 vodu	 uchovával	 v  malé	
porcelánové	 kropence,	 kterou	 držel	 v  pozdvižených	
rukou	klečící	porcelánový	anděl.	Mezi	všemi	 těmito	
poklady	žil	úplně	sám	a	v tichém	vytržení	příležitost-
ně	rozprávěl	buď	s nimi	nebo	sám	se	sebou.

Věděl,	že	Phelanovi,	kteří	bydleli	o	poschodí	níž,	
mají	 potíže.	 Když	 pootevřel	 dveře	 na	 chodbu,	 slyšel	
zezdola	 rozzlobený	 hlas	 výběrčího	 činže,	 který	 paní	
Phelanové	 dával	 okamžitou	 výpověď.	 Pan	 Děcko	 se	
okamžitě	začal	šourat	ze	schodů	a	cestou	naříkavě	ža-
donil:	„Počkejte	jí	do	zítřka…	počkejte	jí	do	zítřka…“	
Po	 chvíli	 úpěnlivých	 proseb	 si	 výběrčí	 dal	 říct,	 ale	
ještě	před	odchodem	zahrozil:	„Ale	jenom	do	zítřka,	
ani	o	den	navíc!“	 	 	Děcko	se	vrátil	do	svého	pokoje,	
vzal	do	rukou	porcelánového	anděla	a	vodu	z kropen-
ky	 přelil	 do	 láhve.	 Pak	 sochu	 oprášil	 a	 dal	 do	 tašky.	
Stoupl	si	na	postel	a	ze	stěny	sňal	svůj	nejoblíbeněj-
ší	obraz	–	půvabnou	Bohorodičku.	Do	kapsy	kabátu	
opatrně	zastrčil	kolorovanou	sádrovou	sošku	svatého	
Antoníčka.	Poté	vzal	obraz	a	jal	se	opatrně	sestupovat	
ze	strmých	schodů.	Leskle	zářivý	anděl	se	zlatými	ku-
čerami	zvědavě	vykukoval	z brašny,	když	Děcko	mířil	
na	tržiště,	kde	z pojízdného	stánku	prodávala	své	zbo-
ží	jeho	přítelkyně	paní	McCarthyová.	Když	se	uvolila	
vzít	do	prodeje	jeho	předměty,	usedl	vedle	ní	na	sto-
ličku	a	čekal.

První	šel	na	odbyt	porcelánový	anděl.	Když	se	chu-
dě	oděná	paní,	která	si	ho	koupila,	užuž	měla	k od-
chodu,	 Děcko	 jí	 položil	 otázku:	 „Promiňte,	 prosím,	
ale	nebydlíte	náhodou	v Blarney	Lane?“	„Ne,	ne,“	od-
pověděla	mu.	„Já	jsem	z Gunpowder	Lane,	jestli	víte,	
kde	to	je.“

„Ale	ano,	jistě,“	odpověděl	pohotově	Děcko.	„Sa-
mozřejmě,	 že	 vím.“	 	 	 	 O	 mnohem	 dražší	 obraz	 se	
sice	zajímalo	víc	lidí,	ale	nakonec	si	ho	koupila	mla-
dá	žena,	která	na	mazaně	položenou	otázku	na	sebe	
prozradila,	 že	 je	 z Rock	Steps.	Kupec	 svatého	Anto-
níčka	byl	z Pouladuffu.	„Daleko,	to	je	moc	daleko…“	

poznamenal	Svatý,	když	se	loučil	se	svým	posledním	
pokladem.	 Šouraje	 se	 zpátky	 domů	 si	 pořád	 dokola	
opakoval,	 aby	 nezapomněl:	 „Anděl	 je	 v  Gunpowder	
Lane,	Bohorodička	v domě	na	Rock	Steps,	svatý	An-
toníček	v Pouladuffu.“

Nazítří	 zaplatil	 činži	 za	 paní	 Phelanovou	 a	 hned	
od	toho	dne	začal	po	drobných	mincích	střádat,	aby	
jednou	 mohl	 vykoupit	 nazpět	 své	 ztracené	 poklady.	
Náramně	 se	 mu	 po	 nich	 stýskalo.	 Jeho	 pokojík	 vy-
padal	prázdný	a	pustý,	 leč	vůbec	nejhorší	byla	velká	
světlá	obdélníková	skvrna	na	zašlé	tapetě	nad	postelí,	
kde	visíval	obraz	božské	Panny.	Ale	protože	náš	hrdi-
na	byl	současně	dítětem	i	světcem,	jeho	úspory	se	ne	
a	ne	rozrůst.	Jakpak	by	mohl	bez	povšimnutí	minout	
slepce,	který	k chodcům	s okoralým	srdcem	natahuje	
prosící	dlaň,	nebo	dítě,	jež	hladově	zírá	do	výlohy	po-
travinářství?	A	tak	mu	nezbylo,	než	se	svými	úspora-
mi	začínat	vždy	znovu	a	nanovo.

Uplynul	rok	od	prodeje	předmětů	a	div	se	světe	–	
peníze	 se	 konečně	 blížily	 částce,	 kterou	 potřeboval.	
Jakmile	 nadešel	 onen	 dlouho	 očekávaný	 den,	 Sva-
tý	vstal	časně	zrána	a	vyšel	z domu.	Když	se	o	jedné	
hodině	vracel,	zavolal	na	invalidní	sousedku,	s níž	se	
přátelil:	„Tak	si	představte,	paní	Mehiganová,	že	toho	
anděla	už	mám	zpátky!“	A	o	páté	znovu:	„Paní	Meh-
iganová,	mám	dalšího	–	svatého	Antoníčka!“	Odešel	
potřetí,	a	protože	se	dlouho	nevracel,	paní	Mehigano-
vá	usoudila,	že	tu	třetí	věc	už	asi	nezískal.	Ale	skoro	o	
půlnoci	ho	slyšela,	jak	těžce	stoupá	do	schodů,	trochu	
vrávorá	a	co	chvíli	klopýtá.

Protože	 následujícího	 jitra	 dlouho	 nevycházel,	
na	 lůžko	 upoutaná	 paní	 Mehiganová	 požádala	 paní	
Phelanovou,	aby	u	něj	zaklepala.	Ta	tedy	vyšla	o	pa-
tro	výš,	zaklepala,	ale	zevnitř	se	nikdo	neozýval.	Tak	
jí	paní	Mehiganová	poslala	 rovnou	pro	kněze.	Když	
vešli	do	místnosti,	Svatý	seděl	na	zemi	a	před	sebou	
měl	nedojedený	krajíc	chleba	a	nedopité	mléko.	Pří-
mo	proti	 jeho	už	nehybným	očím	stál	o	roh	postele	
opřený	obraz	jeho	milované	Madony.	Vpravo	ji	strá-
žil	svatý	Antoníček	a	po	levé	straně	stál	anděl	a	držel	
v rukou	plnou	kropenku.	Svíce,	která	v noci	ozařovala	
znovunalezené	 poklady,	 už	 dohořela.	 Paní	 Phelano-
vá	tvrdí,	že	v pokoji	cítila	vůni	čerstvých	květin.	Paní	
Mehiganová	zase	prý	už	předtím	v noci	slyšela	jakýsi	
vzdálený	zpěv.	Ať	tak	či	onak,	je	příjemné	pomyslet,	
jak	 sladké	 musely	 být	 myšlenky	 starce	 v  okamžiku,	
kdy	 jeho	 pohled	 navždy	 vyhasínal.	 Žádná	 vzdálená	
hudba	 ani	 vůně	 čerstvě	 nařezaných	 květin	 nemohla	
být	líbeznější.

Po	 přečtení	 si	 snad	 můžeme	 navzájem	 přát,	 aby	
něco	z takových	lidí	bylo	aspoň	kousek	i	v nás.

P. Pavel Buchta

PoDěkování
Hlavní	loď	kostela	sv.	Aloise	zdobí	

od	Velikonoc	krásný	koberec.	
Otničtí	farníci	tímto	s	pokorou	děkují	stavební	firmě	

PROSTAVBy,	a.	s.	za	poskytnutý	dar	
Římskokatolické	farnosti	Otnice	

a	Miroslavu	Kaloudovi	za	odborné	položení	koberce.
 

Výmluvné příběhy o lásce
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Můj	 strýček	 byl	 kato-
lický	 kněz.	 S	 nadsázkou	
o	 něm	 mluvím	 jako	 o	 Posledním	
Mohykánovi.	 Protože	 jako	 boho-
slovec	sloužil	Nešverovu	polní	mši	
svatou	v	Jeruzalémě	v	poslední	den	
slavné	 Druhé	 národní	 pouti,	 jak
o	tom	píše	Emil	Procházka.	Byl	po-
sledním	 vysvěceným	 katolickým	
knězem	v	jeho	rodné	Blučině.	Jako	
kněz	působil	v	mnoha	 farnostech.  	
Ale	byl	posledním	knězem	na	faře	
v	Dobročkovicích,	pak	už	tam	žád-
ný	kněz	nebydlil	a	fara	byla	nako-
nec	 prodána.	 Opustil	 pozemskou	
pouť	jako	poslední	z	trojice	„dubů“.	
Josef	 Martínek,	 Karel	 Skoupý	
a	Inocenc	Haňka.	Tito	tři	celoživot-
ní	kamarádi,	od	svých	deseti	let	na	
Prvním	českém	gymnáziu	v	Brně,	
to	 vůbec	 neměli  v	 kněžské	 službě	

lehké.	 Zvláště	 v	 minulém	 režimu.
Působil	také	v	Otnicích.	Velmi	svě-
domitě	 vykonával	 svoje	 poslání.	
Dovolte	mi	 jeden	příklad.	V	době	
stanného	 práva,	 tzv.	 heydrichiá-
dy	 byly	 zakázány	 veškeré	 zábavy,	

shromažďování	a	podobně.	Jednou	
v	neděli	odpoledne,	po	svátostném	
požehnání,	 se	 místní	 mladí	 lidé	

sešli	 v	 hospodě	 k	 zábavě,	 jistě	 v	
touze	se	trochu	pobavit	i	přes	záka-
zy. 	Bohužel,	se	o	zábavě	dozvědělo	
gestapo	 a	 hrozilo	 všem	 nebezpečí.	
A	 byl	 to	 místní	 farář,	 který	 organi-
zaci	 této	akce	vzal	na	sebe	a	všech-

ny	 je	 uchránil.	 Nikdy	
o	 tom	 nemluvil!	 Rodina
se	 o	 jeho	 statečnosti	 do-
zvěděla	až	po	velmi	dlou-
hé	 době,	 při	 náhodném	
setkání,  s	 dnes	 již	 nežijí-
cími	 rodáky	 otnickými.	
A	o	kom	že	mluvím? 	O	
pateru	Inocenci	Haňkovi.
Právě	letos	uplyne	již	110.	
výročí  kněžského	 vysvě-
cení	 těch	 tří	 kamarádů.	

A	že	je,	na	koho	i	na	co	vzpomínat!
	 Marie Černohorská
 neteř otce Inocence

V    dubnu tohoto roku oslavil krásné 
60. narozeniny duchovní správce 

Římskokatolické farnosti Otnice P. Pavel Buchta. 
K významnému životnímu jubileu 
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti 
a mnoho sil v jeho farářské službě. 

Zároveň mu velice děkujeme 
za pravidelné zasílání příspěvků 
do našeho čtvrtletníku. 

redakce	Otnického	zpravodaje

Den	vítězství.	Květiny	k	pomníku	položila	Ludmila	Kaloudová,	která	byla	v	minulosti	kronikářkou	naší	obce.

Poslední Mohykán
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Milujete knihy? 
Choďte do knihovny. 

Mám upřímnou radost, že 
naše obecní knihovna, která ještě 
voní novotou, může být již ote-
vřená nejen čtenářům, ale všem 
návštěvníkům. v  knihovně si 
můžete půjčit knihy i audioknihy. 
kdy jindy můžete ochutnat fair-
tradovou kávu nebo čaj než kaž-
dé pondělí v  knihovně? Zároveň 
si můžete prohlédnout některou 
z aktuálních výstav. 

Jsem	velmi	ráda,	že	jsem	dosta-
la	 nabídku	 zastupovat	 knihovnici	
Zuzku	Sloupovou,	která	je	nyní	na	
mateřské	 dovolené.	 Knihy	 milu-
ji	od	 té	doby,	kdy	 jsem	se	naučila	
číst.	Vzpomínám	si,	jak	jsem	cho-
dila	do	knihovny,	která	byla	v době	
mého	 dětství	 v  prostorách	 nyněj-
šího	 SADu	 nad	 poštou.	 Byla	 tam	
milá	knihovnice,	paní	Daňhelová,	
která	se	vždycky	usmívala	a	poví-
dala	si	se	mnou.	Ráda	jsem	sledo-
vala,	 jak	 zařazovala	 knižní	 lístky	
do	 kapsičky	 příslušného	 čtenáře		
a	potom	jsem	si	taky	dávala	lístky	
do	knížek	a	hrála	si	na	knihovnu.	
Asi	 ve	 třinácti	 letech	 jsem	 měla	
přečtené	 všechny	 knížky,	 které	
jsme	 měli	 doma	 v  knihovničce.	
Od	detektivek	V.	P.	Borovičky	přes	
Jana	Cimburu	od	J.	Š.	Baara	až	po	
Slovácko	sa	nesúdí.	Byla	jsem	teh-
dy	 nemocná,	 nemohla	 jsem	 jít	 do	
knihovny,	 a	 byla	 jsem	 mrzutá,	 že	
nemám,	co	číst.	Teď	mám	opačný	

problém	 –	 je	 spousta	 knih,	 kte-
ré	 bych	 si	 chtěla	 přečíst,	 ale	 chybí	
mně	 čas.	 I	 když,	 jak	 říká	 dcera:	
„Času máme všichni stejně, záleží 
jen na nás, čemu ho věnujeme.“

Máme krásnou knihovnu
Oceňuji	knihovnici	Zuzku	Slou-

povou,	která	udělala	velký	kus	prá-
ce	 během	 rekonstrukce	 knihovny,	
která	probíhala	právě	před	rokem.	
Jen	 si	 představte,	 musela	 všechny	
knihy	 odstěhovat	 do	 dělnického	
domu,	ve	kterém	byla	na	dva	mě-

síce	 otevřená	 náhradní	 knihovna		
a	 potom	 ve	 spolupráci	 se	 zaměst-
nanci	OÚ	všechny	knihy	vrátit	zpět	
do	nové	knihovny.	A	to	vše	zvlád-
la	 v  požehnaném	 stavu.	 Mimo	
jiné	 se	 také	 podílela	 na	 jednáních	
s architektonickou	kanceláří,	která	

připravovala	 návrh	 nové	 knihov-
ny.	A	věřte,	že	můžeme	být	na	naši	
knihovnu	 pyšní.	 Říká	 se	 o	 ní,	 že	 je	
to	nejhezčí	knihovna	v	okresu	Vyš-
kov.	Kdo	do	naší	knihovny	zavítá,	je	
doslova	nadšený.	Za	to	vše	vděčíme	

také	podpoře	obecního	zastupitel-
stva	a	vedení	naší	obce.	Dokonce	se	
naše	knihovna	objevila	i	na	titulní	
straně	časopisu	Čtenář	a	uvnitř	to-
hoto	měsíčníku	byl	o	ní	zveřejněn	
článek	 včetně	 fotografií	 knihovny.	
Tak	je	naše	knihovna	slavná!

Milí spoluobčané, přátelé knihy a obecní knihovny v Otnicích
Asi	 jste	už	 zjistili,	 že	od	 ledna	 to-
hoto	roku	se	v naší	knihovně	změ-
nila	 knihovnice.	 Zuzana	 Sloupová	
odešla	 na	 mateřskou	 dovolenou,	
čímž	jí	tímto	děkujeme	za	vynalo-
ženou	energii	a	za	práci	v knihovně	
a	přejeme	jí	mnoho	zdraví	a	rado-
sti	 se	 svými	 dětmi	 a	 rodinou.	 Za	
Zuzanu	 Sloupovou	 nastoupila	 po	
dobu	 její	 mateřské	 nová	 knihov-
nice,	 Jitka	 Bublová.	 Hned	 po	 pří-
chodu	do	nové	knihovny	byla	plná	
nápadů,	jak	a	co	ještě	vylepšit,	 jak	
oživit	činnost	knihovny,	jak	oslovit	
více	 dětí	 i	 dospělých	 a	 nabídnout	

jim	různé	přednášky,	tvořivé	dílny,	
setkání	 se	 zajímavými	 lidmi.	 Plá-
ny	 do	 budoucna	 má	 velké,	 i	 když	
v  této	 době,	 to	 není	 jednoduché.	
Po	seznámení	se	s knihami,	zjistila,	
že	 výpůjční	 program	 je	 již	 zasta-
ralý	 a	 čtenáři	 si	 například	 nemo-
hou	prohlížet	knižní	tituly	on-line	
z pohodlí	 svého	domova.	Požáda-
la	 tedy	vedení	obce	o	uvolnění	fi-
nančních	prostředků	na	zakoupení	
nového	výpůjčního	programu.	Ve-
dení	obce	schválilo	nákup	nového	
výpůjčního	 systému	 ARL,	 a	 tak	
brzy	bude	obecní	knihovna	nabízet	

svým	 čtenářům	 on-line	 připojení	
do	 systému.	 Díky	 novému	 vyba-
vení,	 se	 knihovna	 může	 ve	 chvíli	
změnit	 v  promítací	 sál,	 tvořivou	
dílničku,	 nebo	 zpět	 v	 knihovnu.	
V  jarních	 měsících	 se	 knihovna	
několikrát	změnila	v očkovací	cen-
trum.	Prostory	knihovny	také	vyu-
žily	 místní	 organizace	 zahrádkářů	
nebo	myslivců	k uspořádání	svých	
schůzí.	 Naše	 nová	 knihovna	 má	
sloužit	 také	 jako	 komunitní	 cent-
rum.	 Věřím,	 že	 tento	 záměr	 bude	
brzy	naplněn.	

Pavel Mezuláník, starosta obce
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Výstavy za sklem
I	 když	 byl	 během	 zimních	

a	částečně	i	jarních	měsíců	provoz	
knihovny	 omezen,	 nebyli	 čtenáři	
o	 možnost	 půjčování	 knih	 ochu-
zeni.	 Kdo	 si	 nemohl	 vyzvednout	
knihy	 osobně,	 mohl	 poslat	 e-mail	
nebo	zavolat	do	knihovny	a	knihy	
si	 objednat.	 Následující	 den	 jim	
byly	knihy	doručeny	do	jejich	do-
movů	a	do	knihovny	vráceny	kni-
hy	dříve	půjčené.	Procházeli	jste	se	
kolem	radnice?	 	Mohli	 jste	si	pro-
hlédnout	výstavu	za	sklem.	Máme	

výhodu,	 že	 je	 knihovna	 v  přízemí	
a	 její	 stěny	 jsou	 z  velké	 části	 pro-
sklené.	A	toho	jsme	využili.	Ze	ško-
ly	jsme	si	půjčili	výstavní	panely,	na	
kterých	 byly	 postupně	 vystaveny	
plakáty	z projektu	Výstavy	na	stro-
mech.	 Témata	 byla	 různá	 –	 Práce	
(bez)budoucnosti,	Poznej	své	boty	
a	Příběh	banánu.	Jsou	vám	tyto	ná-
zvy	povědomé?	S některou	z těchto	
výstav	jste	se	již	dříve	mohli	setkat	
na	stromech	v parku	u	školy.

Burza knih a co dál?
V  současné	 době	 probíhá	

v knihovně	revize	knihovního	fon-
du.	To	znamená,	že	se	každá	kniha	

musí	vzít	do	ruky	a	je	nutné	zkon-
trolovat	evidenční	číslo,	signatura,	
název,	 autor.	 	 S  revizí	nám	pomá-
hají	 knihovnice	 z  Knihovny	 Karla	
Dvořáčka	 ve	 Vyškově,	 pod	 kterou	
naše	 knihovna	 patří.	 Během	 revi-
ze	 vyřadily	 hromadu	 knih.	 Knihy	
pro	děti	 i	dospělé.	Beletrii	 i	knihy	
naučné.	 I	 když	 jsou	 některé	 kníž-
ky	 špinavé,	 potrhané,	 zastaralé,	
nerada	bych	je	vyhazovala	rovnou	
do	sběru.	Proto	máme	v knihovně	
burzu	knih	a	velmi	mě	potěší,	když	
si	přijdete	knihy	prohlédnout	a	ty,	
které	 se	 vám	 budou	 líbit,	 tak	 si	 je	
za	5	korun	můžete	koupit.	Máte-li	
nějaký	jiný	nápad,	jak	využít	vyřa-
zené	knihy,	budu	vám	velmi	vděč-
ná,	když	se	o	něj	se	mnou	podělíte.	
Můžete	 napsat	 e-mail	 na	 adresu:	

knihovna@otnice.cz	 nebo	 přijít	
osobně	 do	 knihovny.	 Otevírací	
doba	 v  knihovně	 je	 v	 pondělí	 od	
11.00	 do	 17.00	 nebo	 ve	 středu	 od	
9.30	do	15.30	hodin.	

Čtení dětem je nejlepší 
investice
Mě	 osobně	 velice	 těší,	 že	 knihov-
nu	 navštěvují	 rodiče	 s  malými	 dět-
mi.	 Milí	 rodiče,	 je	 chvályhodné,	
že	 dětem	 nahlas	 čtete.	 Jsem	 pře-
svědčená,	 že	 je	 to	 jedna	 z  nejlep-
ších	činností	pro	 rozvoj	 jazykových
a	poznávacích	schopností.	Zároveň	to	
u	 dětí	 posiluje	 motivaci,	 zvídavost	
a	paměť.	Myslím	si,	že	je	to	nejlepší	in-
vestice	do	úspěšné	budoucnosti	dítě-
te.	A	především	společné	čtení	vytvá-
ří	pevné	pouto	mezi	rodiči	a	dítětem.	
A	co	může	být	krásnějšího?	Proto	je	
dobré	číst	dětem,	co	nejdříve.	
V otnické	knihovně	máme	spoustu	
zajímavých	knih	nejen	pro	děti,	 ale	
i	pro	dospělé.	Věřím,	že	si	zde	vybere	
každý.	Pokud	v naší	knihovně	nena-
jdete	nějakou	knihu,	je	možné	ji	půj-
čit	 z  některé	 jiné	 knihovny	 v  okolí	
nebo	z Knihovny	Karla	Dvořáčka	ve	
Vyškově.	Tuto	službu	už	během	jar-
ních	měsíců	využilo	několik	čtenářů.	
V místní	knihovně	si	čtenáři	nejvíce	
půjčují	 detektivky,	 thrillery,	 ženské	
romány	a	dětské	knížky.	Ale	máme
i	zajímavé	naučné	knihy,	životopisy	
a	knížky	pro	mládež.	Přijďte	si	vy-
brat.	A	navíc	registrací	do	knihov-
ny	ušetříte.	Za	malý	roční	poplatek	
si	můžete	přečíst	tisíce	knih.	

Těším se na setkání s vámi 
v naší krásné knihovně. 

Jitka Bublová, knihovnice
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nit	zdraví.	U	dětí	s kombinovaným	postižením	jsme	rozvíjeli	
především	 jejich	 smyslové	 vnímání	 prostřednictvím	 kon-
ceptu	bazální	stimulace.

Pak	 se	 už	 přihlásilo	 jaro	 a	 Velikonoce.	 Otnické	 mamin-
ky	 udělaly	 krásnou	 výzdobu	 před	 radnicí.	 Tam	 jsme	 zača-
li	 naší	 velikonoční	 stezku	 plnou	 překvapení.	 Děti	 si	 to	 užily	
a	s úsměvy	jsme	se	vraceli	za	tetami	do	domova.

A	protože	nejen	zábavou	je	člověk	živ,	přiložili	jsme	ruku	
k dílu	i	při	úklidu	Otnic.	Údiv	a	překvapení	na	radnici,	jestli	
i	naše	děti	se	budou	účastnit	této	akce,	vystřídala	radost	dětí	

v průběhu	akce	samotné.	Bylo	to	pro	
ně	něco	neobvyklého	a	nového.	A	že	
jsme	na	konci	úklidové	trasy	našli	po-
klad,	to	byla	už	jen,	jak	se	říká,	třešnič-
ka	na	dortu.

Poslední	 dubnový	 den	 je	 spojen	
s pálením	čarodějnic.	Ani	o	tento	lido-
vý	zvyk	jsme	děti	neochudili.	Náležitě	
jsme	se	připravili,	nastartovali	a	vyjeli	
….	 na	 zahradu.	 Nechyběl	 ani	 oheň,	
dobroty,	 veselá	 muzika,	 hry	 a	 smích.	
Akci	si	užily	nejen	děti,	ale	i	učitelky	a	
tety.

Vyjeli	jsme	se	také	podívat	na	svět	
„z	 výšky“.	 Vyhlídkové	 místo	 Soudek	
s minirozhlednou	nám	odhalilo	jarní	
krásu	 moravského	Toskánska.

Akce	a	výlety	jsou	příjemným	zpest-
řením	naší	výuky.	Často	jsou	taky	jakousi	
formou	odměny	nebo	jedním	ze	způso-
bů	přiblížení	dané	oblasti	výuky.	A	tento	
školní	rok,	i	když	podmínky	výuky	byly	
ztížené,	jsme	u	našich	dětí	zaznamenali	

mnohé	pokroky.	Těšíme	se	i	z nepatrných	zlepšení	našich	dětí,	
protože	za	nimi	stojí	velké	úsilí	a	trpělivost	všech	zúčastněných.

Děti	se	naučily	něco	nového	o	svém	těle,	o	předmětech	
a	prostředí	kolem	sebe,	o	zvířatech,	o	počasí,	o	přírodě,	kres-
lily,	zpívaly,	cvičily…	
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Střípky ze speciální 
školy Ibsenka 
a LILA domova

To,	že	v LILA	domově	je	odloučené	pracoviště	speciální	ško-
ly	Ibsenka	z	Brna	je	už	jistě	v povědomí	občanů	Otnic.

Se	situací,	která	provázela	tento	školní	rok	jsme	se	mu-
seli	 také	 nějakým	 způsobem	 vypořádat.	 Ve	 snaze	 pomoct	
zdravotnickému	personálu	jsme	v době	distanční	výuky	vy-
užili	možnost	individuálních	konzultací.	Myslím,	že	jsme	to	
všichni	společnými	silami	zvládli.	Zpestřením	pro	všechny	
byl	pak	karneval.	Udělali	 jsme	ho	po	skupinkách,	 jak	jsou	
děti	rozděleny	na	oddělení	domova.	Společně	s ošetřujícím	
personálem	jsme	připravili	masky	i	program.

Velmi	se	nám	líbila	akce	místních	hasičů	„Jarní	malo-
vání	 -	 namaluj	 obrázek	 pro	 paní	 doktorku“.	 Nejenže	 děti	
namalovaly	několik	obrázků,	ale	téma	jsme	rozvinuli.	Děti	
se	učily	určovat	(další)	části	těla,	hrály	si	na	paní	doktorku,	
přiměřeným	způsobem	jsme	dětem	vysvětlovali,	jak	si	chrá-
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Na	vycházkách	s dětmi	často	pozorujeme	domácí	zvířa-
ta.	Ty	už	děti	znají	a	tak	jsme	se	rozhodli	poznávat	v přímém	
kontaktu	 i	 zvířata	 exotická,	 lamy.	 Exkurze	 do	 Lamacentra	
v Brně	byla	velmi	zajímavá.	Samotné	umístění	Lamacentra	
v lomu,	stezka	bosou	nohou,	vodní	hrátky	a	kromě	lam	i	dal-
ší	zvířata	–	to	všechno	bylo	pro	děti	velmi	zajímavé.	Využili	
jsme	 možnost	 přímého	 kontaktu	 se	 zvířaty	 (lamy,	 ovečky,	

kozy,	králíci)	a	díky	vstřícnému	přístupu	zaměstnanců	Lama-
centra	si	to	naše	děti	radostně	užívaly.

Všechny	tyto	akce	mají	pro	naše	děti	velký	význam.	Ne-
jenže	děti	pobývají	v jiném,	pro	ně	novém	prostředí,	ale	jsou	
součástí	tzv.	zážitkového	učení.

Hodně	pozitivních	zážitků	přejeme	i	všem	čtenářům	Ot-
nického	zpravodaje.	Krásné	léto!	 Mária Papcunová
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S	 další	 vlnou	 loc-
kdownu	 v	 době	 ko-
ronaviru	 jsme	 se	 s	
maminkou	 Katkou	
rozhodly	 připravit	
pro	 děti	 Pohádko-
vou	 stezku.	 Bylo	 to		
v	době,	kdy	byl	vládou	
vydaný	 zákaz	 opouš-
tět	 hranice	 obce.	 Na-
ším	přáním	bylo	nalá-
kat	 děti	 do	 pří-
rody,	aby	mohly	
odložit	 roušky		
a	 trochu	 se	 po-
bavit.	 Tématem	
stezky	 byly	 po-
hádky,	 ať	 už	 ty	
klasické	 nebo	
moderní.	Děti	si	
měly	 projít	 po-
stupně	 osm	 sta-
novišť.	U	každé-
ho	 byl	 obrázek,	
podle	 kterého	
mohly	 děti	 há-
dat,	o	kterou	po-
hádku	 se	 jedná.	
Dále	 následova-
la	 krátká	 veršo-
vaná	 pohádka	
a	 dvě	 otázky	
pro	 děti.	 Jedna	
jednodušší	 pro	
menší	 děti	 a	
druhá	náročněj-
ší.	Stezka	vedla	z	
ulice	Chaloupky	
kolem	 rybníku	
V	Poltni	až	k	vy-

hlídce	U	Huberta.	Na	konci	stezky	
děti	 hádaly,	 co	 všechny	 pohádky	
spojuje.	

Doufáme,	 že	 se	 dětem	 i	 ro-
dičům	 Pohádková	 stezka	 líbi-
la,	 že	 jste	 si	 společně	 osvěži-
li	 znalost	 pohádek	 a	 že	 jste	 si		
v	 nelehké	 době	 všichni	 užili	 tro-
chu	zábavy	a	čerstvého	vzduchu.	

	 Markéta Jirků

Pohádková stezka

Hodina Země  je každoroční 
mezinárodní akce, jejímž cílem je 
upozornit na změnu klimatu. 

V	sobotu	27.	března	večer	od	
20.30	do	21.30	hodin	zhasla	svět-
la	 na	 celé	 planetě.	 Postupným	
zhasnutím	se	vyplo	veřejné	osvět-
lení	i	v	Otnicích.	Nejen	na	jednu	
hodinu,	 ale	 na	 celou	 noc.	 Naše	
obec	se	tímto	poprvé	symbolicky	
připojila	k	akci,	která	upozorňuje	
na	ochranu	přírody	a	změnu	kli-
matu	Země.	

Klimatický	systém	Země	se	ra-

zantně	mění	a	dopady	pociťujeme	
stále	více	 i u	nás	doma.	Abychom	
odvrátili	 největší	 problémy,	 musí-
me	výrazně	změnit	naše	chování	a	
fungování	 celé	 společnosti.	 Potře-
bujeme	skutečně	začít	šetřit	s ener-
giemi,	 větší	 podíl	 energie	 získávat	
z  obnovitelných	 zdrojů	 a	 skončit	
s  pálením	 fosilních	 paliv,	 které	 ke	
změně	 klimatu	 přispívají	 nejvíc.	
Protože	část	času	na	zlepšení	jsme	
už	 ztratili,	 musíme	 naše	 domovy	
připravit	na	častější	povodně,	sucha	
nebo	letní	vlny	vedra,	které	změna	

klimatu	 přináší.	 Cílem	 kampaně	
je	 tak	 mimo	 jiné	 upozornit	 na	 to,	
jak	naše	každodenní	spotřebitelské	
chování	 ovlivňuje	 životní	 prostře-
dí	po	celém	světě.	Změna	klimatu	
se	dotkne	nás	všech	a	k odvrácení	
jejich	 nejhorších	 dopadů	 musíme	
svým	dílem	přispět	všichni.	

Děkujeme všem za připojení k letošní Hodině Země
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Jarní aktivity

Bylo	 pár	 dní	 před	 Velikonocemi	 a	 téměř	 měsíc			
		lockdownu.	My,	maminky	malých	dětí	jsme	pře-

mýšlely,	jak	děti	zabavit	a	zpříjemnit	jim	tento	čas.	Téměř	
každá	z	nás	znala	vánoční	či	velikonoční	výzdobu	v	Pozo-
řicích	na	Brněnsku,	kde	každoročně	vyrábí	nadšenci	vý-
zdobu	ze	slámy.	„A co tak něco podobného vytvořit příští 
rok?“,	zaznělo	od	iniciátorky	Veroniky	Chamerové.	Slovo	
dalo	slovo,	kontaktovaly	jsme	starostu	Pavla	Mezuláníka,	
který	byl	z	nápadu	nadšený	a	už	se	rozdělovaly	úkoly,	kdo	
co	přinese	a	vyrobí,	aby	se	výzdoba	stihla	vytvořit	během	
pár	dní	a	mohla	zdobit	naše	náměstí.

Stačilo	jedno	sobotní	odpoledne,	několik	aktivních	ot-
nických	maminek	a	dva	krásní	zajíci	ze	slámy	(jeden	téměř	
třímetrový)	byli	na	světě.	K	nim	přibylo	velikonoční	vajíč-
ko	a	nazdobené	košíky	s	kraslicemi.

Druhý	den	se	za	pomoci	místostarosty	Pavla	Murice	
a	dalších	dobrovolníků	výzdoba	nainstalovala	na	náměs-
tí.		Přibyla	i	ohrada	se	zvířátky. Na	naši	výzdobu	se	přijel	
podívat	dokonce	fotograf	z	ČTK	a	v médiích	byl	uveřej-
něn	 článek,	 který	 nám	 udělal	 samozřejmě	 radost.	 Veli-
ce	nás	potěšila	i	výhra	v	hlasovací	soutěži	České	televize	
v iReportérech.	Ovšem	největší	odměnou	bylo	to,	že	byly	
nadšené	děti	i	obyvatelé	Otnic.	Dokonce	i	z okolních	obcí	
se	na	náměstí	sjížděli	lidé,	kteří	obdivovali	výzdobu	a	fotili	
se	s ní.

Bohužel	nelze	všechny,	co	se	na	této	akci	podíleli	vy-
jmenovat.	Všem,	co	přiložili	ruku	k	dílu	a	pomohli	nám	
tento	projekt	uskutečnit	bychom	rády	touto	cestou	podě-
kovaly.	Ať	už	otnickým	maminkám,	které	se	nebály	a	šly	do	
této	výzvy	s	nadšením	nebo	iniciátorce	Veronice	Chame-
rové, která	připravila	dřevěné	základy	pro	zajíce.	Nemů-
žeme	opomenout	ani	rodinu	Perniců,	kterým	vděčíme	za	
velké	množství	slámy,	bez	které	bychom	velikonoční	deko-
race	jen	stěží	vyrobily. Lucii	Švandové	děkujeme	za	pěkný	
nápad	s	výzdobou	stromů	na	náměstí	a	samozřejmě	vám	
všem,	co	jste	se	na	výzdobě	stromů	podíleli,	ať	už	různými	
ozdobami	či	kraslicemi,	které	tento	projekt	pěkně	doplnily.

V	neposlední	řadě	patří	poděkování	všem	z radnice.	
Děkujeme	za	podporu,	za	„přiloženou	ruku	k	dílu“,	za	vy-
robené	pomlázky,	pytle	pro	zajíčky,	perníkové	vejce	i	ohra-
du	se	zvířátky.

Jen	 co	 byla	 výzdoba	 na	 náměstí	 dokončena,	 začaly	
jsme	debatovat	jakým	způsobem	projekt	na	příští	rok	ještě	
zdokonalit.

Na	závěr	bych	chtěla	osobně	poděkovat	za	netradiční,	
hezký	víkend	se	spoustou	zábavy	ve	společnosti	příjem-
ných	lidí. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 Kateřina Krejčová, 

za otnické maminky

Velikonoční zajíci 
ze slámy zdobili 
                     náměstí
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Zdravíme	vás	suchozemci,	
vodník	 Sadkáč	 má	 plné	 ruce	

práce	 s  naháněním	 ryb	 a	 ostatních	
vodních	 živočichů	 do	 svého	 rybní-
ka,	ve	kterém	už	je	zase	voda	a	Víla	
Luční	 dohlíží	 na	 kytičky,	 stromy	

a	 drobné	 živočichy,	 aby	 bylo	 jaro,	
jak	má	být	a	vám	se	v přírodě	 líbi-
lo.	A	já	starej	obecní	vodník	Poltňák	
obecný	 jsem	 línej	 a	 nic	 nedělám,	
a	proto	jsem	byl	pověřen	abych	vám	
něco	 napsal,	 když	 stejně	 nic	 nedě-
lám.

Stejně	 jako	 v  loňském	 roce	
i	letos	jsme	se	bohužel	nemohli	po-
tkat	při	otevírání	pramene	naživo.	
Společně	 s  vílou	 jsme	 se	 pro	 vás	
snažili	 vymyslet	 úkoly,	 které	 by	
vám	 zkrátily	 čekání	 na	 opětovný	

návrat	 životodárné	
vody	 před	 radnici.	
Pár	pulců	se	zapojilo	
a	 vznikly	 krásné	 ob-
rázky,	za	které	všich-
ni	 velice	 děkujeme.	
Také	 jste	 se	 zapo-
jili	 do	 úklidu	 obce	
a	 jejího	 okolí,	 aby	
se	vám	 i	nám	hezky	
žilo	 a	 obzvláště	 víla	
vám	 za	 to	 mnoho-
krát	děkuje.	Poslední	
úkol,	 vytvořit	 jarní	

zápich,	 měl	 u	 vás	 největší	 úspěch	
a	krásných	zápichů	s  jarní	 témati-
kou	se	nám	sešlo	opravdu	mnoho.		A	
ještě	 udělaly	 radost	 všem	 mamin-
kám,	protože	paní	knihovnice	byla	
tak	 hodná,	 že	 je	 vystavila	 na	 ná-
stěnce	 za	 oknem	 místní	 knihovny	

(my	tam	se	Sadkáčem	nemůžeme,	
abychom	 nenamočili	 knížky,	 ale	
načuhovali	jsme	přes	okno).

Nakonec	díky	krásně	vyzdobené	
nástěnce	v knihovně,	vašim	zapále-
ným	 lucernám	 před	 domy,	 vaší	 vy-
datné	 pomoci	 s  recitováním	 zaklí-
nadla	a	týmové	práci	veškeré	vodní	i	
jiné	žoužele	s nasměrováním	vody	se	
nám	 podařilo	 pramen	 před	 radnicí	
probudit.

A	 tak	 vám	 přejeme	 krásné	 léto	
plné	pohody,	sluníčka,	koupání,	vý-
letů	do	přírody	a	snad	se	u	rybníka	
někdy	potkáme.	My	se	na	vás	bude-
me	těšit	a	zpovzdálí	dávat	pozor,	aby	
se	vám	nic	nestalo.	

Mějte	se	rádi,	buďte	veselí	a	sta-
rejte	se	o	svoji	krásnou	obec	a	příro-
du	kolem	ní.

My,	 obojživelná	 žoužel,	 už	 se	
moc	 těšíme	až	vás	potkáme	a	věřte	
nám,	že	to	bude	pořádná	obojživelná	
jízda.	

Vodě	zdar	a	brzy	na	viděnou.
	
	 Vodník Poltňák

Vítání jara
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Dobrovolníci uklízeli nejen Otnice, ale i jejich okolí
Před otevřením pramene před radnicí jsme chtě-
li udělat radost víle i vodníkům a vyčistit obec 
a její okolí od odpadků. Dobrovolníci si mohli 
vyzvednout pytle na odpad v  hale obecního úřa-
du, do mapky zaznamenat, na které místo se vy-
dají a vyrazit tam, kde to mají rádi. Desítky pyt-
lů s  odpadem byly odevzdány na sběrném dvoře. 
věříme, že jsme tím pomohli i probouzející se 
přírodě, a svátek naší planety Den Země, který kaž-
doročně připadá na 22. duben jsme oslavili prací.

Bezové keře před domem. To bylo místo, kde jsme v dětství 
se sousedovými dětmi nejraději trávili volný čas. Stavěli 
jsme domečky, pro fi gurky ze hry Člověče, nezlob se. Hrá-
li jsme na schovávanou, vařili jsme z bylinek a bláta. Ve 
skrýši zůstala naše dětská tajemství, sny i přání. Právě pro-
to jsem se rozhodla, v rámci akce „Ukliďme Otnice“ zavítat 
právě sem. Mám to pár kroků od domu. Myslela jsme si, že 
si tu zavzpomínám a posbírám jen pár odpadků. Jaké bylo 
moje překvapení, když jsem zjistila, kolik smetí se pod keři 
ukrývalo. Dvoje kolečka nestačila! Jsem přesvědčená, že 
všichni víme, kam nepořádek patří! Po obci máme odpad-
kové koše, kontejnery na tříděný odpad a již devátý rok 
i sběrný dvůr. Záleží na každém z nás, jaké budou Otnice. 
	 Dana	Sekaninová

„Dobrý den, náš 
Tom se rozhodl zba-
vit některé ulice 
v naší obci malých 
papírků a nedopalků 
od cigaret. Asi hodinu 
a půl chodil po vesnici 
a sbíral. Říkal, že vaj-
gly jsou úplně všude. 
Kuřáci by se měli za-
myslet. Říkal, že chce, 
abychom to tady měli 
hezké.“

	Jitka	Sigmundová

„Nejvíce nepořádku bylo v okolí školky, školy a hřiště. 
Uklízeli jsme i větrolam za statkem a kolem rybníku,“ 
napsala	Markéta	Piešťanská,	která	se	do	úklidu	zapo-
jila	se	svou	rodinou.

Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se do úklidu zapojili. 

„Dnes jsme s rodinou 
uklidili část větrolamu za 
bývalým statkem. Asi jen 
prvních sto metrů ke slou-
pu vysokého napětí. Už 
nebylo místo, kam uložit 
odpadky. Příště asi vezmu 
náklaďák.“  

 

	 Pavel	Mezuláník

Ukliďm
e Otnice
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Srdečně zdra-
vím všechny čte-
náře otnického 
zpravodaje. Ti 
z  vás, kteří čtou 
zpravodaj pravi-
delně vědí, že se 

s vámi chci podělit o dojmy z dru-
hého jarního Farmářského trhu.

Oproti	 minulému	 roku	 jsme	
přece	jen	byli	ve	výhodě.	Už	jsme	se	
trochu	 naučili	 existovat	 ve	 „zvlášt-
ním	režimu“	a	tak	bylo	pro	nás	za-

hrádkáře	 snazší	udělat	 rozhodnutí,	
kdy,	a	hlavně	jak	budeme	jarní	akci	
organizovat.

Rozhodli	jsme	se	uspořádat	Far-
mářský	 trh	 s  dobrovolným	 vstup-
ným	v sobotu	8.	května	od	9	do	15	
hodin.	 Přípravy	 začaly	 už	 hodně	
před	 sedmou	 hodinou	 ranní,	 kdy	
jsme	začali	ze	školy	vynášet	lavice	a	
připravovat	místa	pro	prodejce	tak,	
abychom	dodrželi	v té	době	platná	
protiepidemická	opatření.

V	 sobotu	 přijelo	 dvacet	 pět	
prodejkyň,	 prodejců	 i	 pěstitelů	
a	 už	 před	 osmou	 hodinou	 ranní	
začali	 před	 základní	 školou	 sta-
vět	své	stánky	a	připravovat	zboží.	
Nerada	bych	na	někoho	zapomně-
la,	 a	 tak	 jen	 namátkou	 připome-
nu	bylinky	a	zeleninovou	přísadu	
od	 Květoše	 Brtníka,	 letničky	 od	
Hrozků	 z	 Lovčiček,	 celer	 od	 Ha-
velků,	hnojiva,	ochranné	příprav-
ky,	 svíčky	 a	 umělé	 květiny,	 skal-

ničky	 i	 pokojové	 květiny,	 drobné	
vybavení	pro	zahrádkáře,	tradiční	
sýry,	 koláče	 a	 další	 občerstvení.	
Díky pěknému	počasí	jsme	využi-

li	také	část	parku	před	školou,	kde	
byly	rozestaveny	stoly	s lavicemi	a	
kdo	měl	nakoupeno,	mohl	si	chvíli	
posedět,	občerstvit	se,	nebo	si	jen	
užít	příjemný	den.	Zkrátka	každý,	
kdo	přišel,	mohl	odcházet	spoko-
jen.	Možná	i	proto,	že	počasí	bylo	
po	proměnlivém	a	studeném	dub-
nu	 velice	 teplé	 a	 slunečné.	 Účast	
byla	nad	očekávání	velká	a	některé	
zboží	se	vyprodalo	už	před	poled-
nem.

Prodejců	 i	 nakupujících	 bylo	
mnohem	víc	než	minulý	rok.	Máme	
spoustu	 pozitivních	 ohlasů	 na	 ce-

lou	akci.	Také	letos	mi	byla	svěřena	
zodpovědná	úloha	fotografky	–	do-
kumentaristky.	Touto	cestou	děkuji	
všem,	kteří	se	mnou	měli	trpělivost	

a	 s  focením	 svých	 stánků,	 zboží	 i	
sebe	sama	souhlasili.

V  závěru	 mého	 loňského	 pří-
spěvku	 jsem	vyjádřila	naději,	 že	 se	
v dalším	roce	potkáme	bez	omezení	
a	 pokud	 možno	 tak,	 jak	 jsme	 byli	
zvyklí.	Po	takto	vydařených	jarních	
trzích	 je	 možná	 na	 čase	 položit	 si	
otázku,	 jestli	 se	 chceme	 vracet	 do	
„starých	kolejí“	nebo	jarní	prodejní	
trh	 připravit	 docela	 jinak.	 Na	 roz-
hodnutí	máme	celý	rok.

V  každém	 případě	 se	 těší-
me	 na	 setkání	 s  vámi	 i	 příští	 rok.	
	 Věra Řičicová, za ZO ČZS Otnice
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o Férové snídani píšeme v na-
šem zpravodaji pravidelně. Takže 
již víte, že Férová snídaně je vel-
ká pikniková akce na podporu 
pěstitelů doma i ve světě. Férová 
snídaně se v České republice po-

řádá od roku 2011, a to vždy na 
Světový den pro fair trade, který 
se slaví každou druhou sobotu v 
květnu. v  letošním roce to vyšlo 
na 8. květen. Den vítězství. A na-
víc v tento den otničtí zahrádkáři 
u školy pořádali Farmářský jar-
mark. 

Bohužel	 se	 letos	 opět	 nemohl	
uspořádat	 společný	 piknik	 na	 ná-
městí,	jak	jsme	byli	poslední	dobou	
zvyklí.	Již	druhým	rokem	jsme	fé-
rově	snídali	se	svojí	rodinou,	blíz-
kými	 či	 přáteli.	 Loni	 jsme	 snídali	
doma.	 Letos	 na	 výletě.	 Do	 košíků	
a	batohů	jsme	si	vzali	lokální	nebo	
fairtradové	 dobroty,	 deku,	 dobrou	
náladu	a	vyrazili	na	výlet	do	okolí	
obce.	Z	Otnic	se	na	webové	strán-
ky	férové	snídaně	registrovaly	čtyři	
skupiny.	 Nicméně	 jsem	 přesvěd-
čená,	 že	 myšlenku	 spravedlivého	
obchodu	 podpořili	 i	 další	 snída-
jící.	 Někdo	 snídal	 na	 louce,	 jiný	
u	 rybníku	 nebo	 na	 babiččině	 za-

hradě.	My	jsme	snídali	ve	vinohra-
dě.	 Počasí	 nám	 opět	 přálo.	 Svítilo	
sluníčko,	 venku	 bylo	 krásně.	 Zpí-
vali	ptáci.	Bzučely	včeličky.

Co	 jste	 měli	 dobrého	 na	 féro-
vou	snídani?	My	jsme	popíjeli	fair-

tradovou	kávu,	koupenou	v Květi-
nářství	Ludmily	Panáčkové,	ovesné	
sušenky	 s  fairtradovou	 čokoládou	
z  místního	 obchůdku	 K+M	 Sal-
via, domácí	rybízovou	marmeládu,	

vajíčka	od	babičky.	Zahráli	jsme	si	
FAIRXESO	aneb	férové	pexeso.	

Jsem	ráda,	že	jsme	mohli	znovu	
ukázat	náš	zájem	o	životy	pěstitelů	
ve	svém	okolí	i	v	dalekých	zemích	
Afriky,	 Asie	 a	 Latinské	 Ameriky.	
Vyjádřili	 jsme	 tak	 společně	 pod-
poru	produktům,	při	 jejichž	výro-
bě	 nebyla	 porušována	 lidská	 prá-
va,	 poškozováno	 životní	 prostředí	
nebo	 zneužita	 dětská	 práce.	 Jsem	
přesvědčená,	že	pěstitelé	si	zaslouží	
spravedlivé	 zacházení	 a	 spraved-
livou	 odměnu	 za	 svoji	 práci.	 Vše	
zvládají	lépe	díky	zapojení	do	sys-
tému	Fairtrade.	

Prodejní	místa	v Otnicích,	kde	
najdete	fairtradové	produkty:	
k+M Salvia,	Dědina	81
-	 Čokolády,	 bonboniéry,	 bon-

bóny,	čaje
květinářství Ludmila Panáčková, 
Dědina	447
-	 Káva,	čaje,	čokolády
Scuk, Andrea Tichá,	Dědina	60
-	 Kosmetika,	lokální	potraviny

Jitka Bublová, 
za místní skupinu pro podporu 

fair trade

Snídali jsme férově, tentokrát na výletě!
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Dar pro otnickou farnost
Sbor	dobrovolných	hasičů	Otni-

ce	se	snaží	pomáhat	otnické	farnos-
ti	 při	 budování	 Centra	 společného	
setkávání	 na	 farní	 zahradě.	 Už	 od	
počátku	se	nám	tato	myšlenka	 líbi-
la	 a	 při	 budování	 pergoly	 a	 zázemí	
na	 farní	 zahradě	 jsme	 se	 zapojili	
jak	fyzicky,	tak	i	finančně.	Při	
slavnostním	 otevření	 nové	
pergoly,	které	se	konalo	spolu	
s	 farním	 dnem	 jsme	 zajišťo-
vali	občerstvení	a	celý	výdělek		
jsme	 věnovali	 farnos-
ti	 na	 dokončení	 zázemí		
u	přilehlé	pergoly.	V	loňském	
roce	 jsme	 opět	 s	 farností	 Ot-
nice	 spolupracovali	 a	 připo-
jili	 jsme	k	farnímu	odpoledni	
ještě	 akci	 pro	 děti,	 nazvanou	
„Rozloučení	 s  prázdninami“.	
Zajistili	jsme	zajímavé	hry	pro	
děti	i	občerstvení.	Akce	se	vy-
dařila.		Rozhodli	jsme	se	část	výdělku	
z	občerstvení	věnovat	na	dokončení	
vnitřního	sálu.	Jelikož	jsme	chtěli	vě-

novat	farnosti	i	něco	jiného	než	pe-
níze,	rozhodli	 jsme	se	darovat	 lustr,	
který	by	byl	dominantou	této	míst-
nosti.	

Jelikož	je	celý	areál	farní	zahrady	
v  selském	 stylu,	 domluvili	 jsme	 se		
s	 místostarostou	 obce	 Pavlem	 Mu-

ricem,	 že	 rovněž	 nový	 lustr	 bude	
v  tomto	duchu.	 	Představovali	 jsme	
si	lustr	z	loukoťového	kola	ze	starého	

vozu	s	elektrickými	svíčkami.	Jelikož	
se	 cena	 takových	 lustrů	 pohybuje	
kolem	dvaceti	 tisíc	korun	a	naše	fi-
nanční	možnosti	byly	omezené,	roz-
hodli	 jsme,	 že	 lustr	vyrobíme	 sami.	
Libuše	 Lattenbergová	 nám	věnovala	
loukoťové	kolo	ze	starého	secího	stro-
je.	 	Luboš	Brtník	dodal	staré	kravské	
řetězy	na	zavěšení	lustru,	Jiří	Borovič-
ka	 provedl	 renovaci	 povrchu	 starých	
kovových	a	dřevěných	částí	a	výrobu	
samotného	 svítidla	 provedli	 Josef	
a	 Pavel	 Muricovi.	 Po	 měsíci	 práce	
jsme	 mohli	 lustr	 zavěsit	 na	 místo		
a	poprvé	rozsvítit.	Jsme	rádi,	že	lustr	
bude	 osvětlovat	 sál	 na	 farní	 zahra-
dě	a	tvořit	příjemnou	atmosféru	při	
různých	akcích	a	 společných	 setká-
váních	na	farní	zahradě.	

Děkujeme	všem,	kteří	se	na	výro-
bě	lustru	jakýmkoli	způsobem	podí-
leli.

Těšíme	se	na	další	společné	se-
tkání	s vámi	všemi.

	 Vaši HASIČI
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Soutěže, hry a zábava pro děti v době nouzového stavu
V	 měsících	 březnu	 a	 dubnu	 organizovaly	 otnické	

maminky	 ve	 spolupráci	 se	 Sborem	 dobrovolných	 ha-
sičů	Otnice	několik	akcí	pro	děti.	Jelikož	byl	stále	ještě	
vyhlášen	nouzový	stav,	jednalo	se	o	kreativní	činnosti,	
které	 děti	 mohly	 dělat	 se	 svými	 rodiči	 v	 pohodlí	 do-
mova,	nebo	je	mohly	spojit	s	procházkami	do	blízkého	
okolí	Otnic.	Iniciativa	vznikla	během	jediného	společ-
ného	 telefonátu	 s	 Martinou	 Zlatníčkovou,	 při	 kterém	
jsme	se	shodly	na	celém	programu.	Příprava	proběhla	
také	distančně	a	výrazně	se	do	ní	zapojil	právě	SDH	Ot-
nice,	který	měl	za	úkol	celou	soutěž	zpracovat	a	zaštítit.	
Postupně	jsme	pro	děti	připravili	čtyři	aktivity.	

Nejdříve	děti	malovaly	obrázky	pro	dětskou	doktor-
ku	Miroslavu	Lejskovou.	Obrázky	nyní	zdobí	nástěnku	
chodby	u	čekárny	ordinace	dětské	lékařky.	

Další	 čin-
ností	byla	výro-
ba	 malovaných	
kamínků,	 které	
po	 ukončení	
soutěže	 hasiči	
rozvezli	na	růz-
ná	místa	v	obci	
a	 děti	 s	 nimi	
mohly	 hrát	 ka-
mínkovou	 hru	
a	 volně	 je	 pře-
mísťovat	 nebo	
si	 je	 také	pone-
chat.

Třetí	aktivitou	byla	výroba	hasičského	auta	z	papíru,	
lepenky	a	barev,	které	měly	děti	doma.	Šťastní	výherci	
byli	vylosováni	a	obdrželi	od	SDH	Otnice	krásné	ceny	
v	podobě	hasičských	aut	značky	Bruder.	

Čtvrtou	hrou	byly	kvízy,	které	byly	určené	pro	men-
ší	děti	do	7	let	a	větší	děti,	nad	7	let.	Děti	musely	po-
řádně	zapojit	svoje	hlavičky,	aby	kvízy	vyluštily.	Ze	slo-
sovatelných	odpovědních	lístků	vylosoval	starosta	obce	
Pavel	Mezuláník	tři	výherce	z	každé	kategorie.	Šťastní	
výherci	obdrželi	věcné	ceny,	kterými	byly	stolní	a	krea-
tivní	hry	zakoupené	Obcí	Otnice.	

Věřím,	 že	 program	 zpestřil	 dětem	 nouzový	 stav,	
který	 byl	 pro	 každého	 z	 nás	 velmi	 dlouhý.	 I	 v	 bu-
doucnosti	 se	 chystáme	 pro	 děti	 připravovat	 podob-
né	 akce	 a	 budeme	 rádi,	 pokud	 se	 vaše	 děti	 zúčastní.	
Děkuji	všem,	kteří	se	zapojili	do	přípravy	her	i	všem,	
kteří	si	je	s	námi	zahráli.

SDH Otnice také připravil “Průlet otnických čarodějnic 
obcí“. Otnické čarodějnice na několika zastávkách při-
pravily pro děti zábavný program a rozdaly dětem slad-
kosti. To vše za hudebního doprovodu, který zajistil SDH 
Otnice ze svého hasičského auta. Šárka Fialová, za Sbor dobrovolných hasičů Otnice
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2. SRPNA • TIcHý SPOLEČNík 
Ústřední	postavu,	která	se	po	letech	vrací	z	Prahy	do	své	
rodné	vesnice	na	Slovácku,	hraje	Klára	Issová.	Aby	hereč-
ka	svoji	roli	dokonale	zvládla,	musela	absolvovat	několik	
lekcí	tai-chi.	Pro	diváky	nejvýraznějším	překvapením	be-
zesporu	bude	proměna	Ondřeje	Malého,	který	se	každý	
natáčecí	den	svěřuje	do	péče	maskérek,	aby	z	něho	vytvo-
řily	vesnického	podivína	a	otrapu	s	dlouhým	zanedbaným	
plnovousem.	V	dalších	rolích	se	představí	Pavel	Řezníček	
nebo	Hana	Vagnerová	či	místní	neherci.
V	KINECH	OD	10.	6.	2021

3. SRPNA • ČERVENý STřEVíČEk A 7 STATEČNýcH 
Baculka	Sněhurka	najde	pár	kouzelných	červených	stře-
víčků,	které	ji	promění	na	hubeňoučkou	krasotinku.	Má	
to	ale	jeden	háček!	Střevíce	patří	zlé	čarodějnici a	ta,	když	
zjistí,	že	zmizely,	použije	veškerá	kouzla	a	čáry,	aby	je	do-
stala	nazpět.	Jakoby	nestačilo,	že	má	Sněhurka	plné	ruce	
práce	s	ježibabou,	do	cesty	se	jí	musí	ještě	připlést	sedm	
neodbytných	trpaslíků,	kteří	od	ní	chtějí	pusu.	Pokud	totiž	
tito	zelení	mrňousové	dostanou	polibek	od	krásné	ženy,	
bude	zrušena	jejich	kletba	a	z nich	se	znovu	stanou	udatní	
princové.
ANIMOVANÝ	FILM	PRO	CELOU	RODINU

4. SRPNA • MATkY 
Název	filmu	nám	jasně	napovídá,	kolem	čeho	se	celá	

komedie	bude	 točit.	Těhotenství,	porod,	roztomilí	prcci,	
ale	také	úvahy,	jak	s	nimi	(pře)žít	dál,	jak	si	sehnat	nového	
partnera	nebo	to	vydržet	s	tím,	kterého	už	máte.	Hvězdné	
obsazení	zahrnuje	Hanu	Vagnerovou,	Petru	Hřebíčkovou,	
Vladimíra	Polívku,	Václava	Neužila,	 či	Sandru	Nováko-
vou,	která	se	podílela	na	scénáři,	a	režie	se	ujal	její	partner	
Vojtěch	Moravec.
ČERVNOVÁ	NOVINKA	V	KINECH

5. SRPNA • GUMP - PES, kTERý NAUČIL LIDI žíT 
Český	film.	F.	A.	Brabec	představuje	lidský	i	psí	příběh,	ve	
kterém	se	můžeme	těšit	na	Bolka	Polívku,	Evu	Holubo-
vou,	Janu	Plodkovou,	Ivanu	Chýlkovou,	a	spoustu	psích	
“herců”	z	útulku.
PREMIéRA	FILMU	22.	7.	2021!	
6. SRPNA • JAk býTI DObROU žENOU 

Představte	 si	 poklidné	 francouzské	 městečko	 na	
sklonku	šedesátých	let	minulého	století.	Velkým	a	usku-
tečněným	snem	Paulette	 (Juliette	Binoche)	 je	dívčí	 ško-
la,	 kterou	 provozuje	 společně	 s	 manželem	 Robertem	
(François	 Berléand).	 Jejich	 cílem	 je	 vychovat	 perfektní	
a	 poslušné	 hospodyňky,	 které	 budou	 potěchou	 (a	 hlav-
ně	 bezchybnými	 služkami)	 svých	 budoucích	 choťů.	
Pomocnou	rukou	jim	při	tom	jsou	vychovatelky	Gilberte	
(yolande	Moreau)	a	jeptiška	s	disciplínou	armádního	ge-
nerála	Marie-Therése	(Noémie	Lvovsky).	Vše	se	změní	v	
moment,	kdy	Robert	umírá	a	do	vedení	školy	se	dostává	
Paulette,	která	postupně	odhaluje	jedno	manželovo	tajem-
ství	za	druhým.	Počínaje	ohromnými	dluhy,	které	mohou	
znamenat	konec	akademie.
KOMEDIE	 O	 HLEDÁNÍ	 ROVNOSTI	 MEZI	 MUŽI	 A	
ŽENAMI
Nevhodný	mládeži	do	12	let.	Český	dabing

	 Zdroj:	https://www.cervenykoberec.cz
Promítá se za každého počasí mimo silný vítr. 

občerstvení zajištěno

LETNí FILMOVý FESTIVAL
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kulaté léto 8 
aneb Polem, nepolem...

I	v	letošním	roce	se	s	Kulatým	létem	opět	vydáme	
na	 cesty	 objevovat	 krásy	 (nejen)	 naší	 vlasti.	 Tento-
krát	však	výběr	trasy	necháme	zcela	na	vás	–	můžete	
vyrazit	na	odpolední	výšlap	do	okolí	nebo	zdolat	za-
jímavou	 túru	 na	 dovolené.	 Vaším	 úkolem	 pro	 účast	
v	 Kulatém	 létu	 bude	 ujít	 či	 uběhnout	 minimálně	
sedm  různých	 tras	 dlouhých	 alespoň	 pět  kilometrů	
(pro	děti	do	7 let)	nebo	sedm kilometrů	(pro	děti	star-
ší	7  let).	Svoje	výkony	zaznamenáte	pomocí	Stopaře	
v	mobilní	aplikaci	Mapy.cz	a	pošlete	na	náš	e-mail	či	
facebookovou	stránku.	Za	každou	zdolanou	trasu	pak	
od	nás	získáte	jednu	z	indicií,	které	vás	nakonec	dove-
dou	k	odhalení	tajného	turistického	grálu,	jenž	skrývá	
odměnu	za	vaši	účast	na	akci!

Více	 podrobných	 informací	 o	 soutěži	 najdete	 na	
naší	 facebookové	 stránce	 „Kulaté	 léto	 Otnice“.	 Vyu-
žijte	hezkých	letních	dnů	a	vydejte	se	společně	s	námi	
cestou	necestou,	polem	nepolem	za	hledáním	turistic-
kého	grálu	Kulatého	léta!

Miroslava Stejskalová a Luboš Kleis, 
za tým Kulatého léta

Objevte	krásy	našeho	regionu	ze	sedla	
kola!	Navštivte	až	do	konce	léta	všech	27	
obcí	mikroregionu	Ždánický	les	a	Politaví.	
Cykloprůkazky	pro	sběr	razítek	si	můžete	
vyzvednout	na	radnici.	Akce	již	probíhá	a	
bude	ukončena	31.	srpna	2021	předáním	
průkazek	s	uvedením	jména	a	otištěním	
27	razítek	z	jednotlivých	obcí	a	měst	svaz-
ku	na	obecním	úřadě	v	místě	startu.	

PODMÍNKy
	

•	Start	je	ve	všech	obcích	Dobrovol-
ného	svazku	obcí	Ždánický	les	a	Poli-
taví.	

•	Každý,	kdo	se	rozhodne	navštívit	
všech	27	obcí	svazku,	může	si	vyzved-
nout	na	obecním	úřadě	v	jednotlivých	
obcích	DSO	průkazku	pro	otisk	 razí-
tek.	

Objevte ždánický les a Politaví ze sedla kola 
 •	 Razítka	 jednotlivých	 obcí	

do	průkazky	získáte	nejčastěji	na	
obecních	 úřadech	 (razítkovací	
přístroje),	případně	v prodejnách	
či	na	jiném	místě.	

•	 Každý,	 kdo	 do	 31.	 srpna	
2021	 předá	 průkazku	 s	 razítky	
ze	všech	obcí	svazku,	bude	osob-
ně	pozván	na	společenskou	akci	
pořádanou	 DSO	 Ždánický	 les	
a	Politaví.	Bude	mu	předán	dáre-
ček	a	bude	zařazen	do	slosování	
o	zajímavé	ceny.	

•	 Návštěvu	 obce	 je	 kromě	
razítka	možné	prokázat	také	do-
ložením	 fotografi	e	 s	 „časovým	
razítkem“	(tj.	datum	a	čas	poříze-
ní	 snímku	 přímo	 na	 fotografi	i).	
Na	 fotografi	i	 musí	 být	 zřetelně	
zachycen	 účastník	 cyklo	 akce	
a	musí	z	ní	být	zřejmé,	v	jaké	obci	
se	nachází	(např.	u	značky	„Začá-
tek	obce“	nebo	u	nějaké	význač-
né	 stavby,	 podle	 které	 lze	 obec	
snadno	identifi	kovat).	

•	 Upozorňujeme	 rodiče,	 že	
akce	není	pojištěna	a	děti	do	15	
let	mohou	jet	pouze	v	doprovodu	
rodičů	nebo	starších	osob.

Objevte	krásy	našeho	regionu	ze	sedla	
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no přece my, kluci a holky z ot-
nické školky. Po koronavirové pau-
ze nám to situace dovolila a koneč-
ně jsme se mohli vrátit tam, kde je 
nám stejně dobře jako doma. Tedy 
alespoň my, předškoláci. 

Zpočátku	jsme	si	museli	všichni	
trošku	oprášit	pravidla	našeho	spo-
lečného	pohodového	soužití,	proto-

že	 doma	 je	 doma	 a	 ve	 školce	 je	 to	
trošku	jinak.	Hned	jsme	prošmejdili	
všechny	koutky	a	zjistili,	že	hračky	
na	nás	počkaly.	Ale	spousta	věcí	už	
nepočká.	Třeba	Den	matek.	Rychle	
něco	 vymyslet,	 vyrobit	 a	 s  básnič-
kou	 i	 s	úsměvem	předat	mamince,	
dá	 docela	 dost	 práce.	 Než	 jsme	 si	
oprášili	 předškolácké	 dovednosti,	
už	nám	ťukali	na	dveře	mladší	ka-

marádi,	 a	 hlavně	 opožděný	 karne-
val.	Kostýmy	nám	sice	naše	šikovné	
maminky	připravily	už	v únoru,	ale	
lidé	míní	a	koronavirus	mění.	Sou-
těže,	tanec	i	tombolu	jsme	si	skvěle	
užili.

Se	 začátkem	 června	 přišla	 dal-
ší	 prima	 akce	 –	 Den	 dětí	 s  hasiči.		
A	nejenom	to.	Soutěžilo	se,	tak	jako	
každoročně,	 i	 na	 školní	 zahradě.	

Tak jsme se dočkali! Ptáte se, čeho a kdo?
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Strejdové	 hasiči	 nám	 připravili	 zá-
bavné	vodní	hry	v parku.	Co	dělat	
při	požáru	jsme	si	připomněli	v ha-
sičské	 zbrojnici,	 a	 svezení	 zásaho-
vým	autem	byla	taková	třešnička	na	
dortu.	

Po	 zdolání	 překážkové	 dráhy,	
soutěži	v jízdě	s polínky,	hodu	na	cíl	
a	přebírání	fazolí	na	školní	zahradě	
jsme	 sotva	 pletli	 nohama.	 Ještěže	

nás	 zachránila	 hádanka,	 po	 jejímž	
vyřešení	 jsme	 získali	 zaslouženou	
odměnu	–	nanuky.	

Druhý	 týden	 v  červnu	 jsme	 se	
vydali	s lektorkou	muzikoterapie	do	
Afriky.	 Taky	 jsme	 zkoumali	 pulce	
a	 chrousta,	 které	 nám	 ulovila	 paní	
učitelka.	Vydali	jsme	se	na	výpravu	
k  rybníku	 a	 sv.	 Hubertovi,	 ochut-
nali	 jsme	 letní	 bylinkový	 drink	

z  vlastnoručně	 natrhaných	 bylinek	
a	 vybojovali	 jsme	 spoustu	 medailí	
v  Atletickém	 trojboji.	 A	 těch	 na-
rozenin,	 co	 jsme	 oslavili.	 Skoro	 se	
nechce	věřit,	co	všechno	jsme	za	tu	
krátkou	dobu	společně	stihli.	Věří-
me,	že	v příštím	školním	roce	toho	
stihneme	ještě	víc.	A	hlavně,	že	bu-
deme	spolu.

Kluci a holky z Duhové školky 
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Na	závěr	školního	roku	byl	ve	škole	uspořádán	tradiční	závěrečný	koncert	žáků	Základní	umělecké	školy	Fran-
tiška	France	se	sídlem	ve	Slavkově	u	Brna.	Koncert	zorganizovala	učitelka	Lenka	Kurdíková,	která	v Otnicích	vede	
žáky	a	žákyně	k lásce	k	hudbě.	Jsme	rádi,	že	děti	přišla	podpořit	řada	rodičů.	Publikum	ocenilo	výborné	výkony	
žáků	velkým	potleskem.	Opravdu	to	v letošním	roce	nikdo	neměl	lehké	a	učit	hudbě	přes	obrazovku	počítače	je	
velmi	náročné.	Lence	Kurdíkové	patří	velké	poděkování.	Koncert	se	velmi	vydařil	a	všichni	žáci	podali	skvělý	
výkon.	

Kéž	jim	láska	k hudbě	vydrží	a	přeji	všem	hezké	prázdniny.		 Hynek Zavřel, ředitel školy

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
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V  noci	 z  30.	 dubna	 na	 1.	 máje	
bylo	v Otnicích	tradicí	psát	vápnem	
různé	 nápisy	 před	 domy.	 V  okol-
ních	 vesnicích	 se	 tento	 zvyk	 stále	

dodržuje.	Návrat	této	recese	se	po-
vedl	 letos	 štamgastům	 hospody	 U	
Marků.	Rozloučení	s jedním	z ma-
jitelů	mnohé	opravdu	vylekal.

v současné době je restaurace 
k pronájmu. v případě zájmu vo-
lejte: 739 050 507.

Dobrou zprávu o konci coronovi-
rové pandemie zastínila i jedna špat-
ná. Uzavřené Pohostinství U Marků 
se na jaře  již neotevře. kam tedy 
v horkých dnech zajít na nějaké osvě-
žení?	

Po	 poměrně	 úspěšných	 posled-
ních	 dvou	 letech,	 kdy	 jsme	 provozo-
vali	občerstvení	na	hřišti	v	omezeném	
režimu	 jsme	 se	 rozhodli	 otevřít	 ob-

čerstvení	 „Pod	 Plechem“	 v	 pravidel-
ný	 čas.	 Zrekonstruovali	 jsme	 střechu,	
občerstvení	 jsme	 dovybavili	 novým	
zařízením	 a	 rozšířili	 jsme	 sortiment	
nabízených	 produktů	 tak,	 abychom	
vyšli	 vstříc	 nejen	 sportovcům,	 ale	
i	 kolemjdoucím	 spoluobčanům	 nebo	
maminkám	s	dětmi	hrajícími	si	na	při-
lehlém	dětském	hřišti.	Sportovní	areál	
je	celoročně	otevřený	široké	veřejnosti.	

Neváhejte	se	k	nám	zajít	podívat	a	strá-
vit	 zde	 nějaký	 čas	 k	 odpočinku	 nebo	
sportu.

Pokud	 nám	 to	 situace	 dovolí,	 bu-
deme	v	občerstvení	na	hřišti	v	letních	
měsících	 pořádat	 další	 kulturní	 akce,	
jako	 je	 grilování,	 sledování	 sportov-
ních	zápasů	nebo	sportovní	dny.

	 Těšíme se na vaši návštěvu.
  Tým TJ Sokol Otnice

Občerstvení na hřišti

Otevírací doba: pondělí až neděle od 16.30 hod.
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Na hřišti se trénuje každé odpoledne
Tak	 jako	 všechna	 odvětví	 spor-

tu,	tak	i	náš	fotbal	nelítostně	zasáhla	
koronavirová	 krize.	 Soutěžní	 ročník	
2020/21	 byl	 po	 neúplné	 podzimní	
části	přerušen.	Bohužel	ani	očekávané	
jarní	zápasy	nebyly	povoleny	a	během	
jarních	měsíců	bylo	rozhodnuto,	že	se	
tento	soutěžní	ročník	ukončí.	V rám-
ci	vládních	nařízení	nebylo	povoleno	
ani	venkovní	trénování,	a	proto	bylo	
na	 našem	 hřišti	 začátkem	 jara	 ne-
zvykle	pusto	a	prázdno.	Všichni	jsme	
byli	v očekávání,	co	bude	následovat	a	
jak	se	vynucená	přestávka	projeví.	

Měli	jsme	obavy,	zda	mládež	bude	
mít	zájem	pokračovat	v hraní	fotba-
lu.	 Nicméně	 v  momentě,	 kdy	 přišlo	
rozvolnění	se	hřiště	začalo	postupně	
plnit.	Nejdřív	zahájila	přípravu	starší	

přípravka	a	k ní	se	postupně	přidáva-
la	další	mužstva.	Dnes	už	je	na	hřišti	
zase	živo.	Máme	poměrně	dost	muž-
stev,	 tudíž	 se	na	hřišti	 trénuje	každé	
odpoledne	v pracovním	týdnu.	

Jsem	rád,	že	se	obavy	o	případný	
nezájem	hrát	fotbal	v naší	vesnici	ne-
potvrdil.	Zjistil	jsem,	že	všude	nemají	
takové	štěstí.

Těší	mě,	že	po	dlouhé	době	přihla-
šujeme	do	soutěží	okresního	přeboru	
všechny	 kategorie	 mládežnických	
mužstev.	 Mladší	 a	 starší	 přípravku,	
mladší	a	starší	žáky	a	letos	bude	hrát	
i	dorost,	kam	z	družstva	starších	žáků	
přešlo	hodně	hráčů,	kteří	spolu	hrají	
již	od	fotbalové	přípravky.	Díky	tomu	
si	 troufám	 tvrdit,	 že	 o	 budoucnost	
otnické	 kopané	 je	 na	 dalších	 pár	 let	

postaráno.	
Od	 loňského	 jara	 se	 pravidelně	

každý	čtvrtek	chodí	fotbalem	pobavit	
a	zavzpomínat	na	úspěšná	fotbalová	
léta	parta	vysloužilých	fotbalistů	„ve-
teránů“.	 Po	 hodinovém	 fotbálku	 se	
sejdou	u	pivka	pod	plechem,	kde	pro-
bírají	právě	odehraný	zápas	a	k tomu		
i	 další	 životní	 témata,	 přičemž	 o	 le-
graci	 není	 nouze.	 A	 o	 tom	 je	 přece	
život.	Nejen	shon,	stres	a	starosti,	ale		
i	čas	na	zábavu	a	setkávání.

Na	závěr	bych	chtěl	pozvat	všech-
ny	 příznivce	 naší	 kopané,	 aby	 přišli	
podpořit	naše	hráče	na	soutěžní	zá-
pasy	podzimní	části	nové	sezony.

Fotbalu	zdar!
Martin Heřmanský, 

za TJ Sokol Otnice
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TURnAJ v ŽATČAnECH v RoCE 1971
Stojící	zleva:	Václav	Žilka	(vedoucí	mužsta),	Zdeněk	Čermák,	Zdeněk	Borovička,	Josef	Václavek,	Jaromír	Va-

cek,	František	Menoušek,	Jaroslav	Borovička,	Vladimír	Jurásek
V podřepu:	Milan	Heřmanský,	Leoš	Dřínovský,	Zdeněk	Žilka,	Jindřich	Kosík,	Bedřich	Buchta

Ohlédnutí za fotbalovou historií

PRvní ZáJEZD FoTBALISTŮ S PARTnERkAMI Do MoRAvSkÉHo kRASU v RoCE 1967 
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P O Z V Á N k Y

Sobota 28. srpna 

Tenisový turnaj OTNICE OPEN 

Pořádá: TJ Sokol Otnice 

Sobota 28. srpna 

Farní odpoledne 

Pořádá: Farnost Otnice 

Sobota 11. září 

Gulášfest 

Pořádá: TJ Sokol Otnice 

Sobota 18. září 

Rybářské závody pro dospělé 

Pořádá: Rybářský spolek Otnice 

Sobota 2. října 

Ukliďme Otnice 

Pořádá: Obec Otnice 

Úterý 5. října 

Hrátky s pamětí 

Pořádá: Knihovna Otnice 

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že z dů-
vodů nařízení vlády mohou být některé

 akce zrušeny. 

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL NA HŘIŠTI

Pondělí 2. srpna 

Tichý společník 

Komedie / Drama / Česko, 2020, 90 min 

Mládeži přístupný

Úterý 3. srpna 

Červený střevíček a 7 statečných 

Animovaný / Rodinný / Jižní Korea, 2019, 

92 min 

Středa 4. srpna 

Matky 

Komedie / Česko, 2021, 95 min 

Nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 5. srpna 

Gump - pes, který naučil lidi žít 

Rodinný / Česko, 2021 

Pátek 6. srpna 

Jak býti dobrou ženou 

Komedie / Drama / Francie / Belgie, 2020, 

110 min 

Český dabing / Nevhodný mládeži do 12 let

Změna programu vyhrazena

Začátky ve 20.30

Vaše příspěvky do dalšího čísla zasílejte 

na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz.

Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2021

Registrováno Ministerstvem kultury ČR 

pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.
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