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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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MILÍ RODÁCI!

V první řadě děkuji za zaslání Otnického Zpravodaje. Ten poslední mne velice oslovil a to hned v tom okamžiku, 
když se mi dostal do rukou. Ten překrásný snímek letní krásy, uveřejněný na titulní straně, to se hned tak nevidí…

Věru, léto vrcholí. Dovoluji si Vám všem zaslat přání mnoha krásných, sluncem prozářených zážitků. Nikdy 
nezapomínám přečíst si „Starostovy starosti“, kde se dozvídám to, čím moje rodná obec žije. Tentokrát mne přímo 
fascinovala informace o obrovské výsadbě stromů a keřů v Poltni. To je fakt čin hodný velké úcty. 

Zde mi dovolte zaletět do vzpomínek, do časů, kdy jsem si na zahrádce vysadila lesní stromek. Byla to drobná 
sazenička, no ujala se a rostla „jako z vody“. No nastal čas, kdy sousedům vadil jeho stín. A tak ho vyřezali… Na-
šla jsem ho ležet bez života. Jeho uvadnuté listy v podzimním větru šelestily, spojily se s mojím šokem i se slzami 
v očích. A tak se zrodil „Šepot stromu…“

Všem Otničákům v závěru zasílám ještě jednou plnou náruč přátelských pozdravů. 
Marie Jakubčáková, rozená Rafajová

Poznámka redakce:
Povídku Šepot stromů zveřejníme v dalším vydání Otnického zpravodaje.

Také máte pocit, že čas neskutečně rychle letí? Čas je drahocenný. A náš čas je omezený. Přála bych si svůj čas 
naplnit děláním smysluplných věcí. … občas také nicneděláním … Ale také bych si přála, abychom byli všichni 
spokojení, abychom všichni žili dobrý život. Přála bych si, abychom přestali toužit po neustálém růstu. Abychom 
se vrátili k základním lidským potřebám – pospolitosti, krásy, posvátnosti a blízkosti.  Je to utopie?

Bylo by krásné, kdybychom se respektovali. Kdybychom podporovali jeden druhého. Kdybychom se učili na-
vzájem. Mladí od starých a zároveň staří od mladých. Kdybychom se snažili druhé pochopit, naslouchat, nehod-
notit, neodsuzovat.  Kdybychom všichni táhli za jeden provaz. A že to dokážeme, to se ukázalo i letos v červnu, 
kdy se spousta z nás snažila jakýmkoli způsobem pomoci lidem ve vesnicích postižených ničivým tornádem. Za-
jímavou reportáž přímo z místa dění od Jany Matouškové najdete uvnitř zpravodaje. 

Mým snem je, abychom byli ohleduplní a pozorní sami k sobě, jeden k druhému, k místu, kde žijeme a také 
k naší Zemi. Vím, že nedokážu změnit celý svět. A také vím, jak je těžké měnit sebe. Ale v životě se přece vše mění 
a vyvíjí. Změna je život. To, co platilo před lety, už neplatí. Musíme se ale stále učit a často měnit zažité zvyky, které 
si neseme z dětství. Ve své knize o tom píše Michal Tříska, který přijal pozvání na besedu do naší knihovny. Je to 
těžké, ale jde to. Jen si vezměte, jak rychle jsme během karantény omezili cestování. Jak moc jsme pocítili, že jsme 
součástí přírody. Jak jsme přestali nakupovat zbytečné věci…

Jsem přesvědčená, že u nás v Otnicích se žije dobře. Bydlí tu dobří lidé. Je mezi námi spousta aktivních lidí, 
kteří jsou ochotní věnovat svůj čas i energii na zvelebování obce a  organizování akcí. Vážím si všech malých 
i velkých, kteří se jakékoli akce účastní. Poděkování si zaslouží i vedení obce, které podporuje spolky i jednotlivce 
a snaží se svým lidským přístupem všechny spojovat.  

Za celou redakci Otnického zpravodaje přeji všem nádherný barevný podzim, dobré zdraví, hodně radosti ze 
života i moudře naplněný čas. Jitka Bublová 
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Balada učiteľská
Tento príbeh je o učiteľovi. Už 

pred polstoročím vedel k  tomu, 
čo bolo nariadené v  osnovách, 
priložiť aj poriadnu dávku toho, 
čo v predpisoch nebolo. 

Helenino detstvo bolo po-
značené ťažkou vadou reči. Po-
kiaľ ešte nechodila do školy, 
ani si svoju koktavosť nejako 
zvlášť neuvedomovala. Rozdiel 
si povšimla až vtedy, keď ktorési 
z  detí v  škole za ňou posmešně 
vykriklo: „Ko-ko-ko-Kokeška!“

Privykala si na smiech v trie-
de pri jej odpovediach, čítaní, 
privykla i na tú prezývku a aj 
sa na ňu ozývala. Na posmešky 
reagovala tak, že sa začala báť 
hovorenia a bočila od ostatných. 
Učitelia napokon našli riešenie. 
Helena nebude odpovedať ústne, 
ale bude odpovede z učiva písať 
na lístočky a nimi sa vždy prihlá-
si na hodinách. 

„Vieš, Hela, ty to skôr napíšeš 
ako vypovieš,“ dôvodil triedny 
učiteľ. Dievča bolo s  týmto rie-
šením spokojné, aspoň sa decká 
nebudú za jej chrbtom chichotať. 
Písanie jej išlo dobre, učitelia ju 
podľa lístočkov klasifikovali. 

V  čase, kedy sa tento príbeh 
odohral, o logopédii sa ešte málo 
vedelo. Dospelí príbuzní sice 
Helenu napomínali, aby hovori-
la pomaličku, aby si viac dávala 
pozor, ale tieto isto dobre mie-
nené rady mali však skôr opačný 
účinok. Strach, tréma, hanba vy-
úsťovali do túžby po samote. 

Zakríknutá pisárka
Dlhý čas išlo zabehaným tem-

pom, doma i v  škole. Z  Heleny 
sa stala zakriknutá pisárka – na 
ústny kontakt nemala odvahy. 
Raz sa však zabehaný stereotyp 
predsa len narušil. Po letných 
prázdninách odišiel Helenin tri-
edny do okresného mesta a na 
jeho miesto prišiel nový učiteľ 
s  aprobáciou dejepisu, občian-
skej náuky a češtiny. 

Pohľadný mladý muž vedel 
pútavo rozprávať, mal pochope-
nie pre humor i pre rôzne pest-
vá svojich žiakov. Za krátky čas 

si získal sympatie celej triedy. 
Deti sa na jeho hodiny tešili a 
predbiehali sa v  úslužnosti voči 
nemu. Páčil sa všetkým – okrem 
Heleny, ktorá sa priam triasla 
trémou, len čo vkročil do triedy. 

„Ako to bolo dobre zavede-
né, a teraz, posledný rok pred 
koncom školy, musel prísť tento 
nový…!“ uvažovala trpko Hele-
na. Všetko sa to začalo hneď na 
začiatku jeho pôsobenia v triede. 
Bleskovými otázkami si overo-
val vedomostnú úroveň žiakov 
a Helena mu ako vždy podala 
popísaný lístoček. Prečítal si ho. 
„Ale my predsa nepíšeme pí-
somku! Stačilo, keby si len odpo-
vedala.“ A položil jej inú otázku, 
pričom lístoček hodil do koša. 
Trieda vyprskla nad jeho vtip-
nou poznámkou. Helena celá 
zaskočená mlčala. „Nerozumieš 
otázke? Prečo nič nehovoríš?“ 
nástojil nechápajúci učiteľ. Die-
vča sa cítilo ako na pranieri, tré-
ma jej zovrela hrdlo, nevládala 

nič vysloviť. Mlčala. Napokon 
sa medzi žiakmi našiel ochotný 
dobrodinec, ktorý učiteľovi vy-
svetlil celú situáciu s Kokeškou. 

koniec smiechu
„Tak, aby bolo jasné, decká, 

koniec smiechu! A ty, Helenka, 
končíš s  lístočkami. Na hodi-
nách budeš odpovedať tak ako 
ostatní. Dobre?“

Čo hovoril, na tom aj ne-
kompromisne trval. Posmieva-
čov zopár ráz vykázal z triedy, a 
dievča viac žiadne lístočky písať 
nesmelo. Musela však začať po-
užívať reč. Takú, aku mala. Hab-
kavú, koktavú. Najväčšie pro-
blémy mala pri čítaní. No učiteľ 
bol láskavý a trpezlivý. Prisadol 
si na okraj jej lavice, občas do-
povedal to, čo ona nijako neve-
dela vysloviť. A keď celá spotená 
dočítala určený odsek, pochválil, 
povzbudil, žartovne zaťahal za 
vrkoč.

O pár mesiacov si do uči-
telského bytu priviedol mladú, 
peknú ženu. Natrvalo sa v  de-
dine usadil a začal sa zžívať s jej 
obyvateľmi. Zvláštnou náhodou 
bol fakt, že mal rovnakého ko-
níčka ako Helenin otec. Obaja 
holdovali chovu zajacov. Učiteľ 
často prichádzal do ich domu, 
aby prebral od jej otca skúsenos-
ti v  chove. Keď ho Hela videla 
prichádzať, snažila sa utiahnuť 
do ústrania. Celkom jej stačilo 
to, čo musela rozprávať v škole. 

Asi v polovici školského roka 
bola vyhlásená okresná súťaž 
v  recitácii. V  triedach už pre-
behli triedne kolá. Najlepší zo 
súťažiacich postúpili do kola 
okresného. Recitátori s  učiteľmi 
„prebrusovali“ posledné chybič-
ky svojich vystúpení. A práve 
v  tom čase Helenin otec dostal 
nejaký vzácny druh ušľachti-
lých zajacov a učiteľ sa ponáhľal 
k nemu na obhliadku. Vošli spo-
lu do hospodárskeho staviska ku 
klietkam. 

S hlubokou pietou, počas celého svého života, se i dnes skláním před památkou mého učitele, pana Jiřího Seka-
niny. Byl přísný a nekompromisní ve výučbě, ale právě ta jeho zásadovost přinesla do mého mladého života téměř 
osudový zlom. Stal se mojí, dá se říci „ikonou“, dodal mi punc potřebného sebevědomí a odvahy. 

Z dopisu paní Marie Jakubčákové, rozené Rafajové.

Jiří Sekanina
21. 8. 1921–2. 10. 1983
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recitátorka
V  to popoludnie Helena ne-

videla učiteľa prichádzať. Hneď 
ako prišla domov, uchýlila sa do 
svojho úkrytu, na povalu. Často 
tam, pod vetracím okienkom 
sedávala s  knížkou v  ruke, aby 
v samote skúšala, či by aj ona ve-
dela recitovať. Tak bolo aj v ten 
deň. Všade bolo ticho a ona sa 
pustila do jednej zo súťažných 
básní. Najprv ticho, nesmelo, no 
vidiac, že jej to celkom ide, za-
budla na čas i na opatrnosť. Hlas 
ju odrazu v  tej samote počúval. 
Nemohla tušiť, že dole, pod po-
valou, má náhodných posluchá-
čov, ktorí načúvajú jej tajnej bez-
chybnej recitácii. 

„Štefan, azda len to nie je 
Hela,“ pýtal sa šeptom učiteľ. 

„Ale áno, je to ona. Vieš, ona 
si tam často chodí niečo čítať,“ 
odpovedal otec. 

„No to snáď nie je ani možné, 
taký prednes,“ krútil hlavou pre-
kvapený češtinár. 

Na druhý deň po 
tejto epizóde to v ško-
le vyzeralo akoby vy-
buchla bomba. Jednak 
v  učiteľskom zbore, 
jednak v triede. To vte-
dy, keď učiteľ oznámil 
a trval na tom, že do 
okresného kola pô-
jde aj Helena. Najviac 
sa však čudovala ona 
sama. Najprv si mys-
lela, že je to nemiest-
ny žart. Až keď učiteľ 
hovoril, že ju počul 
recitovať u nich doma, 
pochopila, že to myslí 
vážne. Márne ho pro-
sila, márne plakala, nič nepo-
máhalo. „Ale ty to predsa vieš, 
budeš recitovať to, čo si sa sama 
doma naučila.“

Ako len túžila ochorieť, niek-
de sa skryť, zutekať. No učiteľ 
dobre odhadol jej myšlienky. 
Preto keď nadišiel deň odcho-
du do mesta, osobne si ju priši-

el ráno od rodičov vyzdvihnúť. 
„Aby si mi niekde neutiekla,“ 
smial sa a doslova ju viedol za 
ruku až do sály v okresnom mes-
te. 

Keď dievča v kruhu detí uvi-
del jej bývalý triedny, nedokázal 
skryť svoj údiv: „A ona tu čo 
robí?“

„Súťaží, pán kolega, súťaží,“ 
odvetil češtinár stojaci vedľa nej. 

Množstvo účinkujúcich žia-
kov, divákov, naháňalo Helene 
údesnú trému. Veď ona ešte ni-
kdy a nikde na verejnosti nepo-
vedala slovo bez chyby, bez tých 
strašných zádrheľov… 

„Prosím vás, odhláste ma…“
„To chceš stále zostať Kokeš-

kou?“
„Keď ja sa tak strašne bo-

jím…“
„Každý sa bojí, aj tí ostrieľa-

ní. Ale recituješ krásne – skús 
to predsa!“ Vybral z vrecka po-
skladanú vreckovku a poutieral 
jej uplakanú tvár. „Vieš, čo uro-

bíme? Rýchlo si rozpleť vrkoče!“ 
Vybral hrebeň a kým jej rozče-
sával pletence vlasov, dával jej 
s úsmevom posledné rady: „No 
vidíš, skryješ si oči prameňmi 
vlasov, a tak aspoň nebudeš vidi-
eť, čo sa v sále robí.“

Zaznelo jej meno a učiteľ 
ju jemne postrčil pred oponu. 

Prvé, čo uviděla, bola porota a 
v  nej sedel jej bývalý triedny. 
Svet sa s ňou zakrútil. Dlho ml-
čala… Spoza opony začula tichý, 
takmer prosebný hlas svojho uči-
teľa: „No tak, no tak, bojuj, die-
včatko…“ Helena sklonila hlavu 
a takmer nečujne začala svoj boj, 
boj so strachom: „Utichli továr-
ny, utichli ulice, usnuli hvězdy 
okolo měsíce…“ Nesčíselne-
krát si túto Wolkerovu Baladu 
prednášala, preto sa nemusela 
pozerať do povinnej predlohy. 
Mohla mať zatvorené oči. Sála 
stíchla, a tak sa mohla plne vcítiť 
do bolestí Balady. Cítila, že hlas 
ju počúva, mohla do neho dať 
všetko to, o čom hovorila báseň, 
i to, čo cítila ona sama. Posledný 
verš vyslovila v usedavom plači: 
„…žárovka zpívá – ženo má, ne-
plač…“

Ti, čo jej potom tleskali, si 
mysleli, že ten plač je súčas-
ťou umeleckého prednesu. Ona 
spolu so svojím učiteľom však 

vedeli, že tie slzy sú trofejou pr-
vého vyhrátého zápasu dievčaťa 
– Kokešky. Pravda, okrem ceny 
za popredné umiestenie v  reci-
tácii. Ale to v  tu chvíľu nebolo 
pre Kokešku a jej učiteľa až také 
podstatné…

Mária Jabubčáková
Časopis ZRNO-HLAS 20/98 

helenkou v příběhu Balada učitelská byla otnická rodačka a naše pravidelná čtenářka 
marie rafajová (Jakubčáková). 

podle této povídky byl v roce 1983 natočen příběh pod názvem Báseň, 
který vysílala československá televize v cyklu příběhů ze života.

Úryvek ze školní kroniky
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
31. 5. 2021

4.  Kontrola minulého zápisu:
 Bod 5)Rekonstrukce obecní 6BJ – schůzka s nájemníky. Na 

obec nebyla dosud doručena zpětná vazba od nájemníků 6BJ 
k možnosti odkupu budovy.

 Bod 13)Dne 26. 5. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo s ví-
těznou firmou SASTA CZ, a.s. Brno k realizaci stavby: Static-
ké zajištění ředitelny ZŠ Otnice.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Marcela Šalplachtová, Otnice – oznámení o zahájení řízení o 

nařízení odstranění stavby „Stavební úpravy a nástavba ko-
mínu hospodářského objektu u RD čp.p.44 na pozemku par-
c.č. 32 v k.ú. Otnice“ provedené bez opatření vyžadovaného 
stavebním zákonem.

b) Marcela Šalplachtová, Otnice – usnesení o přerušení řízení 
odstranění stavby „Stavební úpravy a nástavba komínu hos-
podářského objektu u RD čp.p.44 na pozemku parc.č. 32 v 
k.ú. Otnice“ a to do ukončení řízení o předběžné otázce, kte-
rou je vydání pravomocného rozhodnutí o dodatečném po-
volení stavby.

c) Státní pozemkový úřad Praha, pobočka Vyškov – oznámení 
o zahájení společného řízení o vydání stavebního povolení 
stavby „Polní cesta C 36 Na Zumru“ na pozemcích parc.č. 
5588, 5597 v k.ú. Otnice.

d) SÚS JMK, Brno – kolaudační souhlas na stavbu „II/418 Ot-
nice, most 418-008“ na pozemcích parc.č. 5557, 5647, 5662, 
5663 v k.ú. Lovčičky a 5552, 5553, 5554, 5555 v k.ú. Otnice.

e) Drakem s.r.o. Brno – Opatření obecné povahy, kterým se 
stanovuje přechodná úprava provozu na silnici III/4199 a na 
místní komunikaci parc.č. 876 v obci Otnice, z důvodu vý-
stavby nové místní komunikace s názvem Komunikace Pod 
Vodárnou – Milešovská na parc.č. 876 v k.ú. Otnice.

f) Obec Otnice – Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povo-
lení na stavbu: „Statické zajištění části objektu ZŠ Otnice“ na 
pozemku parc.č. 368 v k.ú. Otnice.

g) Aleš Kykrych, Sobotovice – Rozhodnutí, kterým se vydává 
povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komuni-
kaci III/4199, v rámci stavby Novostavba RD parc.č. 1011/1 v 
k.ú. Otnice.

h) Radek Šebeček, Otnice – souhlasné stanovisko k umístění, 
provedení a užívání 1 spalovacího stacionárního zdroje zne-
čišťování ovzduší ve věci záměru: „Novostavba pasivního RD 
Otnice“ na pozemcích parc.č. 1555, 1556/1 v k.ú. Otnice

i) MND a.s. Hodonín – zahájení vodoprávního řízení pro vy-
dání rozhodnutí ve věci schválení plánu opatření pro případ 
havárie „Plán opatření pro případ havárie pro TS Otnice 101“ 
parc.č. 646 v k.ú. Otnice.

j) EG.D., a.s. Brno – územní souhlas č. 60/2021 k záměru „Při-
pojení distribuční sítě NN – Otnice, kabel NN Konvica“ na 

pozemku parc.č. 746, 923/3, 923/4, 2130/2, 5675 v k.ú. Otni-
ce.

k) EG.D., a.s. Brno – územní souhlas č. 61/2021 k záměru 
„Úprava n.v. NN Burdová, Otnice“ na pozemku parc.č. 866 v 
k.ú. Otnice.

l) Barbora Svobodová, Otnice – souhlasné stanovisko k umís-
tění, provedení a užívání 1 spalovacího stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší ve věci záměru: „Přístavba RD“ na po-
zemcích parc.č. 52, 53/1 v k.ú. Otnice.

m) Rcharchitects, Židlochovice – veřejná vyhláška – oznámení o 
zahájení územního řízení o umístění stavby a o dělení nebo 
scelování pozemků pro stavební záměr: „Soubor rodinných 
domů, Otnice“ na pozemcích parc.č. 163/1, 166/1, 171/1, 
201/2, 202, 1468/3, 1556/2, 1558/2, 1561, 2485/2, 2485/43, 
248551, 5588, 6811, 6869 v k.ú. Otnice.

n) Jaroslav Pavlík, Bc. Jana Pavlíková, Újezd u Brna – územní 
souhlas záměru: „Oplocení pozemku, Otnice“ na pozemku 
parc.č. 6003 v k.ú. Otnice.

6.  Ministerstvo zemědělství ČR – Národní plán povodí Dunaje:
 Ministerstvo zemědělství ČR vydává formou veřejné vyhláš-

ky oznámení o návrhu opatření obecné povahy o vydání Ná-
rodního plánu povodí Dunaje. Na základě ustanovení § 24 
odst. 4 vodního zákona národní plán povodí stanoví cíle pro 
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povod-
ní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními 
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodo-
hospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro 
ochranu ekologické stability krajiny.

 Návrhy opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřej-
něny na elektronické úřední desce MZe ČR.  Písemné připo-
mínky k návrhu Národního plánu povodí Dunaje je možné 
podat do 18. 6. 2021.

7.  Faktury ke schválení:   
a) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 21201437 ve výši 83 184,20 Kč – 

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

b) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 21201701 ve výši 60 648,17 Kč 
– sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu ze Sběrného 
dvora za duben roku 2021. 

c) Kavyl, spol. s r.o. Mohelno– Fa.č. 2101134 ve výši 2 126 
022,64 Kč – faktura za realizaci akce: „Založení vybraných 
krajinných prvků Otnice“ – práce v období od 1. 4. 2021 do 
30. 4. 2021.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, 

zápisu.                  
8.  Závěrečný účet obce za rok 2020:                                                                                                                                    

Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce za rok 
2020, který byl zveřejněn na úřední desce od 12. 5. 2021 do 
31. 5. 2021. Součástí návrhu závěrečného účtu obce je Roční 
závěrka hospodaření obce za rok 2020 a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Připomínky 
obec neobdržela.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 – 

bez výhrad. 
9.  Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2020:
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2020.
 Příjmy:  1 378 753,73 Kč
 Výdaje:  614 793,24 Kč
 Financování:  763 960,49 Kč
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 10. Hospodaření se srážkovými vodami v ZŠ Otnice – Dodatek 
č.1 ke smlouvě o dílo:

 Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č.1 Smlouvy o dílo 
s fi rmou LB 2000, s.r.o. Olomouc, v rámci realizace akce: 
„Hospodaření se srážkovými vodami v ZŠ Otnice“. V důsled-
ku změny rozsahu díla (uložení prefabrikované nádrže)se 
Dodatkem č.1 mění cena díla. Z původně smluvně uzavřené 
ceny ve výši 1 265 307,80 Kč s DPH se nově mění cena za 
realizaci díla na výši 1 263 692,50 Kč s DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

s fi rmou LB 2000 s.r.o. Olomouc v rámci projektu „Hospo-
daření se srážkovými vodami v ZŠ Otnice“, kterým se mění 
cena za realizaci díla.

11.  Komunikace Milešovská – Pod Vodárnou – Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo:

 Zastupitelé projednali Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
2021/011 s fi rmou DRAKEM, s.r.o. Brno, v rámci realizace 
akce: „Komunikace Milešovská – Pod Vodárnou“. Z kapacit-
ních důvodů dodavatelské fi rmy se Dodatkem č.1 mění pů-
vodně uzavřený termín zahájení prací ze dne 1.7.2021 na den 
31.5.2021. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo zůstávají beze 
změny.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

s fi rmou DRAKEM s.r.o. Brno, jehož předmětem je změna 
termínu zahájení stavebních prací na akci „Komunikace Mi-
lešovská – Pod Vodárnou“

12.  Smlouva s obcí Blatnička – dodavatelé energií 2022:
  Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o spolupráci s obcí 

Blatnička, která je ve smyslu ustanovení § 4 zákona o zadává-
ní veřejných zakázek veřejným zadavatelem, který jako cen-
trální zadavatel realizuje projekt s názvem „Společný nákup 
silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022“ na Českomo-
ravské komoditní burze Kladno.

 Odměna za zajištění služeb je ve výši 1000,- Kč. Spolu s obcí 
se do soutěže zapojí i Základní škola a Mateřská škola Otnice, 
p.o.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s  obcí Blat-

nička, na zajištění soutěže na dodavatele elektrické energie a 
plynu v roce 2022.    

13.  Ukončení nájmu ve služebním bytě ZŠ – Iva Martinásková:
  Zastupitelé vzali na vědomí sdělení paní Mgr. Ivy Martinás-

kové, Otnice, o ukončení nájemní smlouvy služebního bytu v 
ZŠ Otnice, Školní 352 ke dni 31. 7. 2021.

14.  Žádost o prodloužení nájmu – Vladislava Zicháčková:
  Zastupitelé projednali žádost paní Vladislavy Zicháčkové, 

Otnice o prodloužení nájmu obecního bytu na adrese Boženy 
Němcové 49, do 31. 8. 2022, z důvodu školní docházky dcery 
Barbory, která bude od září žákyní posledního 9. ročníku ZŠ. 
Dceři by neprospěla změna školy vzhledem k nastávajícím 
přijímacím zkouškám.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy obec-

ního bytu, na adrese Boženy Němcové 49, Otnice, parc.č. 369 
v k.ú. Otnice, pro paní Vladislavu Zicháčkovou, do 31. 8. 202
2.                                                                                   

15. Žádost o povolení zpevnění přístupové cesty – Rafaj Zdeněk
  Zastupitelstvo projednalo žádost pana Zdeňka Rafaje, Otni-

ce o povolení dočasného zpevnění povrchu přístupové cesty 
k novostavbě RD na parc.č. 340/1. Zpevnění povrchu bude 
zbudováno na obecním pozemku parc.č. 342/2 v k.ú. Otnice 
na vlastní náklady.

usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s dočasným zpevněním povrchu pří-

stupové cesty k  novostavbě rodinného domu pana Zdeňka 

Rafaje, na obecním pozemku parc.č. 342/2 v k.ú. Otnice. 
16.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ot-

nice, úprava příp. NN Mazal“:
 Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene“ č. PR-001040020465/001-
MOPR, mezi obcí Otnice a EG.D, a.s. Brno. Akce má název 
„Otnice, úprava příp. NN Mazal“. Věcné břemeno se zřizuje 
do obecního pozemku parc.č.  644 v k.ú. Otnice a je zpoplat-
něno částkou 2 000,- Kč + DPH. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene“ č. PR-001040020465/001-MOPRdo 
obecního pozemkuparc.č. 644 v k.ú. Otnice, mezi obcí Otni-
ce a EG.D, a.s. Brno.

17.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ot-
nice, úprava příp. NN Rozbořil“:

 Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene“ č. PR-001040020517/003-
MOPR, mezi obcí Otnice a EG.D, a.s. Brno. Akce má název 
„Otnice, úprava příp. NN Rozbořil“. Věcné břemeno se zřizu-
je do obecního pozemku parc.č. 541 v k.ú. Otnice a je zpo-
platněno částkou 2 000,- Kč + DPH. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene“ č. PR-001040020517/003-MOPR do 
obecního pozemku parc.č. 541 v k.ú. Otnice, mezi obcí Otni-
ce a EG.D, a.s. Brno.

18. Darovací smlouva podílu parc.č. 6377, 1414/13 – Skalický 
Josef:

 Zastupitelé projednali návrh darovací smlouvy mezi obcí 
Otnice a panem Josefem Skalickým, Lanškroun, na darování 
id.1/2 vlastnického podílu k pozemkům parc.č. 6377 o výmě-
ře 386 m2 – ostatní plocha, neplodná půda a parc.č. 1414/13 o 
výměře 66 m2 – orná půda, vše v k.ú. Otnice

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na přijetíid.1/2 

vlastnického podílu pozemků obci parc.č. 6377 o výměře 386 
m² a parc.č. 1414/13 o výměře 66 m² v k.ú. Otnice, darem, od 
pana Josefa Skalického, Lanškroun.

19.  Parkovací stání před Dělnickým domem:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o montáži zpoma-

lovacího pásu na komunikaci u Zdravotního střediska a vy-
značení vodorovného dopravního značení (žluté pruhy) před 
Dělnickým domem a před hasičskou zbrojnicí. Zastupitelé 
diskutovali nad záměrem obce k vyznačení parkovacích stání 
před Dělnickým domem + 1 pro postižené. 

 20.  Záměr instalace nového mobiliáře na náměstí:
  Zastupitelé vzali na vědomí informace o záměru obce k mon-

táži nového mobiliáře na náměstí. Jedná se o dodávku a mon-
táž klece, ve které by byli umístěni exotičtí ptáci. Nabízí se i 
možnost prezentace  členů místní organizace Českého svazu 
chovatelů. V případě zájmu členů ČSCH ke spolupráci s obcí, 
při zabezpečení potřeb (krmení, úklid) vystavených ptáků, 
bude tento bod projednán na dalším zasedání ZO.

21.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta předložil zastupitelům informaci o srovnání spotře-

by energií v ZŠ v době nouzového stavu, kterou zpracovala 
účetní školy.

- Uzávěrka příjmu příspěvků do Zpravodaje je dne 1. 6. 2021.
- Pro větší informovanost občanů je záměr rozšířit vysílání In-

fokanálu Otnice do prostor knihovny, kde bude směrem k 
náměstí umístěn TV s možností přehrávání prezentace. Ob-
čané budou mít neustále k dispozici informace Infokanálu. 
Předpokládané náklady cca 15 000,- Kč.

- Bude zakoupeno 5 ks odpadkových košů a 2 lavičky. Koš a la-
vičky budou umístěny na autobusové zastávce u Dělnického 
domu. Ostatní koše budou umístěny dle potřeby.
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- Pan Aleš Holoubek informoval zastupitele o provedené mon-
táži nových světel v hasičské zbrojnici s ovládáním pomocí 
pohybových čidel.

- Zastupitelé diskutovali o možnosti umístění „chytré lavičky“ 
na náměstí.

21. 6. 2021
4. Kontrola minulého zápisu:
 Bod 19)Na veřejném prostranství před Dělnickým domem 

bude vyznačeno 7 parkovacích míst + 1 pro postižené s ozna-
čením DZ „P “.

 Bod 20) Nový mobiliář na náměstí – samostatný bod dnešní-
ho zasedání

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
o) Aleš Kykrych, Sobotovice – oznámení o zahájení společného 

územního a stavebního řízení pro stavbu: „Novostavba ro-
dinného domu, vč. napojení na IS (elektro, voda, splašková 
a dešťová kanalizace), vsaku, zpevněných ploch, oplocení, 
parkovacího stání a sjezdu na komunikaci“ na pozemku par-
c.č. 1011/1 (RD), 5745, 1011/5, 1011/4, 1011/3, 1011/2 v k.ú. 
Otnice.

p) MND a.s. Hodonín – kolaudační souhlas č. 63/2021 a po-
volení užívání na stavbu „Zapojení sondy Otnice 101 – li-
nie, dodatek č.1 (dočasná stavba do 31.12.2049) na pozemku 
parc.č. 6463, 6464, 6467, 6475, 6479, 6483, 6493, 6570, 6571, 
6592, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6674, 6675, 6758, 
6775/1, 6776, 6777 v k.ú. Otnice.

q) Zdeněk Martinásek, Otnice – oznámení o zahájení územní-
ho řízení o umístění stavby pro stavební záměr: „Zemědělský 
objekt, Otnice“ na pozemku parc.č. 55/1 v k.ú. Otnice.

r) EG.D, a.s. Brno – oznámení o zahájení územního řízení na 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Otnice, lo-
kalita 28 RD rch architects, s.r.o. – IO – 01 – Přeložka VN 22 
kV“ na pozemcích parc.č. 2485/43, 6804, 6805, 6811 v k.ú. 
Otnice.

s) EG.D, a.s. Brno – oznámení o zahájení územního řízení na 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Otnice, lo-
kalita 28 RD rch architects, s.r.o. – IO – 02 – Přípojka VN, 
kiosková TRST a kabelové rozvody NN“ na pozemcích par-
c.č. 171/1, 201/2, 202, 1468/3, 1556/2, 1558/2, 1561, 2485/2, 
2485/43, 2485/51, 6811 v k.ú. Otnice.

6.  ZŠ a MŠ Otnice – delegování členů do školské rady za zřizo-
vatele:

 Zastupitelé projednali návrhy členů školské rady za zřizova-
tele na nové funkční období. Školská rada má 6 členů, z toho 
2 za zřizovatele, 2 za zákonné zástupce žáků, 2 za pedago-
gický sbor ZŠ. Do školské rady za zřizovatele byli delegováni 
Aleš Holoubek a Miroslav Kalouda.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce deleguje jako členy školské rady Základ-

ní školy a Mateřské školy Otnice, p.o. na nové funkční obdo-
bí, pana Aleše Holoubka a pana Miroslava Kaloudu.

7.  Faktury ke schválení:   
d) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 21201978 ve výši 83 223,61 Kč – 

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

e) LB 2000 s.r.o. Olomouc– Fa.č. 2021000058 ve výši 254 985,79 
Kč – faktura za provedené práce při realizaci akce: „Hospo-
daření se srážkovými vodami v ZŠ Otnice“ – práce v období 
od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, 

zápisu.                  
8. Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2020:        
 Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
 Návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za rok 

2020.

 Příjmy:  2 695 665,95 Kč
 Výdaje:  2 652 849,00 Kč
 Financování:  42 816,95 Kč
9.  Dopravní značení před ZŠ a před hřbitovem:
 Zastupitelé diskutovali o záměru pořízení svislého a vodo-

rovného dopravního značení před Základní školou Otnice 
a před hřbitovem. Umístěním dopravního značení zakazu-
jícím vjezd před budovu Základní školy, se zvýší bezpečnost 
dětí i rodičů, pohybujících se v prostoru před ZŠ. Dopravní 
značení umístěné před hřbitovem zajistí plynulý a bezpečný 
vjezd zásobování do prostoru skladu potravin.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového dopravního znače-

ní před hřbitovem a před Základní školou a Mateřskou ško-
lou Otnice.

10.  Schůzka s rodiči dětí MŠ Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace přednesené starostou 

obce, o konání schůzky zákonných zástupců dětí v MŠ Otni-
ce, se zástupci zřizovatele, vedení ZŠ a paní učitelky z třídy 
Koťátek. Účastníci schůzky diskutovali k otázkám dotazníku 
spokojenosti rodičů s vedením MŠ. 

11.  Výše nájemného ve služebním bytě v ZŠ:
 Zastupitelé projednali návrh na sjednocení výše nájemného 

v obecních bytech. Dosavadní výše nájemného ve služebním 
bytě ZŠ je ve výši 324,- Kč/m2.  Navrhuje se navýšení ceny 
nájemného ve služebním bytě v ZŠ, na částku 483,- Kč/m2. 
Zvýšené nájemné bude součástí nájemní smlouvy s novým 
učitelem v ZŠ.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného ve služebním 

bytě v ZŠ na 483,- Kč/m2.
12.  Statické zajištění ředitelny v ZŠ Otnice – stavební dozor:
 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku od Ing. Bořivo-

je Hložka, Otnice, k výkonu stavebního dozoru investora na 
akci „Statické zajištění části Základní školy v Otnicích“. Před-
mětem výkonu stavebního dozoru je dohled nad prováděním 
díla, aby odpovídalo technickým a kvalitativním podmín-
kám odpovídajícím projektové dokumentaci. Cena za výkon 
stavebního dozoru je stanovena v celkové výši 36 000,- Kč 
bez DPH.  

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Ing. Bořivoje 

Hložka, Otnice, na výkon stavebního dozoru investora při 
akci: „Statické zajištění části Základní školy v Otnicích“, za 
cenu ve výši 36 000,- Kč bez DPH.  

13.  Termíny jednání zastupitelstva obce v II. pololetí roku 2021:
 Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání zastupitel-

stva na 2. pololetí roku 2021. 
usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce 

na 2. pololetí roku 2021. Termíny zasedání jsou zveřejněny 
na úřední desce.         

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

 Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Hodonín o 
finanční podporu projektu Domácí zdravotní péče a Hospi-
cová péče Bučovice a Slavkov u Brna. Tento projekt poskytu-
je zdravotní péči občanům a dojíždí za pacienty i do Otnic. 
V roce 2020 bylo provedeno 232 ošetřujících návštěv u na-
šich občanů.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu 

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

15.  Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elek-
trowin, a.s. Praha

 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o využití obecního 
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systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného od-
běru elektro zařízení s fi rmou Elektrowin, a.s. Praha. Jedná 
se aktualizaci Smlouvy uzavřené v roce 2012, která však byla 
uzavřena dle dřívější právní úpravy zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb., který byl účinný pouze do 1. 1. 2021. Účelem 
této smlouvy je přizpůsobit právní vztah mezi obcí Otnice a 
Elektrowin a.s. Praha dle nové právní úpravy odpadové legis-
lativy, zejména zákona č. 542/2020 Sb. - o výrobcích s ukon-
čenou životností (VUŽ).

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o využití obecního systé-

mu odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení s fi rmou Elektrowin, a.s. Praha.

16.  Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci a uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí – CETIN a.s.:                                 

Zastupitelstvo projednalo žádost fi rmy Cetin a.s. Praha o vyjádře-
ní obce k projektové dokumentaci pro územní souhlas, jako 
vlastníka obecních pozemků parc.č. 281/1, 439/9, 439/10, 
278, 1464/4, 272/130, 272/87 v k.ú. Otnice a k projednání 
návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“, 
mezi obcí Otnice a Cetin a.s. Praha. Akce má název „11010-
095235 – WTTx0_NT_E1VYYOT_OK“. Služebnost se 
zřizuje do pozemků p.č. 281/1, 439/9, 439/10, 278, 1464/4, 
272/130, 272/87 v k.ú. Otnice. V návrhu je zřízení služebnos-
ti zpoplatněno částkou 5 000,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti“ ke stavebnímu záměru pod názvem „11010-
095235 – WTTx0_NT_E1VYYOT_OK“, mezi obcí Otnice a 
Cetin a.s. Praha. Služebnost se zřizuje do obecních pozemků 
parc.č. 281/1, 439/9, 439/10, 278, 1464/4, 272/130, 272/87 
v k.ú. Otnice.

17. Žádost o stanovisko obce a uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu – Ing. Petr Doležel:

Zastupitelé projednali žádost Ing. Petra Doležela, Prace, kterého 
zastupuje Ing. Luděk Matyáš, Otnice o vyjádření obce k pro-
jektové dokumentaci záměru výstavby vodovodní a kanali-
zační přípojky, vedoucí na pozemek parc.č. 6 v k.ú. Otnice a 
schválení návrhu Smlouvy o právu provést stavbu. Stavbou 
bude dotčena obecní parcela č. 343/3 v k.ú. Otnice. Stano-
visko obce bude sloužit jako podklad pro územní souhlas. V 
místě stavby jsou vedeny IS, stavbou bude narušena i asfalto-
vá pozemní komunikace. Dle PD bude po realizaci uvedeno 
vše do původního stavu.

Usnesení:
Zastupitelstvo nemá připomínky k  projektové dokumentaci vý-

stavby vodovodní a kanalizační přípojky vedoucí na poze-
mek parc.č. 6 v k.ú. Otnice a schvaluje Smlouvu o právu pro-
vést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky s Ing. Petrem 
Doleželem, Prace. 

18.  Kupní smlouva vlastnického podílu pozemku parc.č. 5630 – 
Jiřina Ponížilová:

 Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy mezi obcí Otni-
ce apaní Jiřinou Ponížilovou, Brno, na koupi id.1/2 vlastnic-
kého podílu k pozemku parc.č. 5630, orná půda v k.ú. Otni-
ce, o výměře 1180 m2.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na koupiid.1/2 

vlastnického podílu pozemku parc.č. 5630 o výměře 1180 m2 
v k.ú. Otnice, od paní Jiřiny Ponížilové, Brno.

19.  Záměr instalace nového mobiliáře na náměstí:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o záměru obce k mon-

táži klece pro exotické ptáky, v prostoru vedle Radnice. Na 
kleci budou instalovány informační tabule o jednotlivých 
umístěných exemplářích. Dojde tak ke zvýšení atraktivity 
obce i vzdělávání dětí. Členové MO ČSCH zajistí vlastními 
silami podání krmení pro umístěné exempláře. O realizaci 

záměru nebylo dosud rozhodnuto.
20.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Na náměstí bude pořízena nová vítací smaltová tabule.

- Poděkování patří otnickým stárkům, členům SDH i zaměst-
nancům obce za organizaci Aloiských hodů ve dnech 19.6 
a 20. 6. 2021 v parku před ZŠ.

- Pořádání Aloiských hodů v parku před ZŠ bylo velmi kladně 
hodnoceno občany. Bylo doporučeno zadat výrobu dalších 6 
párů otnických krojů.  

- DSO Region Cezava bude v tomto roce žádat o dotaci na 
kompostéry. Obec se zapojí do projektu objednáním cca 50 
ks kompostérů. 

- V provozu je vysílání infokanálu pro veřejnost na obrazovce 
v knihovně.

- Zastupitelé diskutovali o dopravním řešení křižovatky ul. 
Pod Vodárnou. 

19. 7. 2021
4. Kontrola minulého zápisu:
 Bod 16) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

(Cetin a.s.) – fi nanční náhrada za zřízení služebnosti byla 
sjednána ve výši 5 000,- Kč, místo navržených 2 000,- Kč. Slu-
žebnost se zřizuje do pozemků parc.č. 281/1, 439/9, 439/10, 
278, 1464/4, 272/130, 272/87 v k.ú. Otnice.

5.  Žádost o směnu pozemků – Jan Hlaváček:
 Zastupitelé opětovně projednali žádost pana Jana Hlaváčka, 

Lovčičky 152, o směnu pozemků parc.č. 5446 – orná půda, o 
výměře 2277 m²a parc.č. 5447 – trvalý travní porost, o výmě-
ře 608 m², které jsou ve vlastnictví Jana Hlaváčka, za pozemek 
parc.č. 5455 – ostatní plocha, o výměře 5 118 m², který je ve 
vlastnictví obce Otnice. Všechny výše uvedené pozemky jsou 
v k.ú. Lovčičky. Obec Otnice se touto záležitostí zabývala již 
v roce 2018 a v roce 2020, kdy byl zastupitelstvem obce panu 
Hlaváčkovi odsouhlasen přístup na jeho pozemky, přes poze-
mek parc.č. 5455 ve vlastnictví obce Otnice. K tomuto bodu 
proběhla diskuze s přítomným Janem Hlaváčkem.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu pozemků parc.č. 

5446 – orná půda, o výměře 2277 m² a parc.č. 5447 – trvalý 
travní porost, o výměře 608 m², ve vlastnictví Jana Hlaváč-
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ka, za pozemek parc.č. 5455 – ostatní plocha, o výměře 5 118 
m²,ve vlastnictví obce Otnice. Výše uvedené pozemky jsou v 
k.ú. Lovčičky. 

6.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Státní pozemkový úřad, Praha– rozhodnutí o vydání staveb-

ního povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich 
vzdouvání a akumulaci, pro stavbu vodního díla „Vodní ná-
drž MVN1 Na Zumru“ na pozemcích parc.č. 5614, 5597, 
5588 v k.ú. Otnice.

b) Státní pozemkový úřad, Praha– rozhodnutí o vydání staveb-
ního povolení na stavbu „Polní cesta C36 Na Zumru“ na po-
zemcích parc.č. 5588, 5597 v k.ú. Otnice.

c) MND a.s. Hodonín– souhlasné závazné stanovisko k uží-
vání spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  
a technologie ve věci záměru „Výrobna plynu Otnice“ na po-
zemku parc.č. 6464 v k.ú. Otnice.

d) MND a.s. Hodonín – rozhodnutí, kterým se schvaluje plán 
opatření pro případ havárie pro tlakovou stanici Otnice 101, 
na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Otnice.

e) Zdeněk Martinásek, Otnice – územní rozhodnutí o umístění 
stavby: „Zemědělský objekt, Otnice“ na pozemku parc.č. 55/1 
v k.ú. Otnice.

f) EG.D, a.s. Brno– územní souhlas ke stavebnímu záměru „Při-
pojení distribuční sítě NN – Otnice, úprava příp. NN Mazal“ 
na pozemku parc.č. 644 v k.ú. Otnice.

g) EG.D, a.s. Brno– územní souhlas ke stavebnímu záměru „Při-
pojení distribuční sítě NN – Otnice, úprava příp. NN Rozbo-
řil“ na pozemcích parc.č. 536, 537, 541 v k.ú. Otnice.

h) Aleš Kykrych, Sobotovice – rozhodnutí o vydání společné-
ho stavebního povolení pro stavbu: „Novostavba rodinného 
domu, vč. napojení na IS (elektro, voda, splašková a dešťová 
kanalizace), vsaku, zpevněných ploch, oplocení, parkovacího 
stání a sjezdu na komunikaci“ na pozemcích parc.č. 1011/1 
(RD), 1011/5, 1011/4, 1011/3, 1011/2 v k.ú. Otnice.

i) Dávid Kokoška, Otnice– oznámení o zahájení společného 
územního a stavebního řízení pro stavbu „Novostavba gará-
že u rodinného domu č.p. 554“ na pozemku parc.č. 994/54  
v k.ú. Otnice.

7.  Krajský úřad JMK – odbor životního prostředí a odbor eko-
nomický:

- Rozhodnutí o povolení výjimky ke sběru, preparaci a ná-
slednému držení preparátů, případně jejich částí uhynulých 
zvláště chráněných druhů obratlovců uvedených v příloze 
č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., nalezených v rámci Ji-
homoravského kraje. Výjimka se povoluje pro žadatele Mo-
ravské zemské muzeum, příspěvková organizace, zoologické 
oddělení, Zelný trh 6, Brno.

- Oznámení o uvolnění příspěvku ze státního rozpočtu v rámci 
kompenzačního bonusu za bonusová období od 1. 2. 2021 do 
31. 5. 2021. V souladu se zákonem č. 95/2021 Sb. byl obci 
Otnice převeden kompenzační příspěvek ve výši 284 537,13 
Kč.

8.  MŽP – závazné stanovisko:
 Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 

9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, vydává formou veřejné vyhlášky souhlasné 
závazné stanovisko k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“. 
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého 
nadzemního vedení na dvojité nadzemní vedení o napěťové 
hladině 400 kV s označením V 417/817, v úseku mezi TR Ot-
rokovice a TR Sokolnice. 

9.  Faktury ke schválení:   
a) Respono a.s. Vyškov – Fa. č. 21202362 ve výši 83 369,08 Kč – 

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

b) LB 2000 s.r.o. Olomouc – Fa.č. 2021000075 ve výši 693 380,71 
Kč – provedené práce při realizaci akce: „Hospodaření se 

srážkovými vodami ZŠ Otnice“ – práce v období od 1. 6. 2021 
do 30. 6. 2021.

c) LB 2000 s.r.o. Olomouc – Fa.č. 2021000077 ve výši 315 236,- 
Kč – provedené práce při realizaci akce: „Hospodaření se 
srážkovými vodami ZŠ Otnice“ – Změnový list č. 1 – dodávka 
a uložení prefabrikované nádrže.

d) Trasko, a.s. Vyškov – Fa.č. 1210264 ve výši 267 072, 41 Kč 
– provedené práce při realizaci akce: „Rekonstrukce zdroje 
tepla v budově radnice v obci Otnice“ dle schválené cenové 
nabídky.

e) TopGis s.r.o. Brno – Fa.č. 20210490 ve výši 82 973,33 Kč – 
za nájezd mobilním mapovacím systémem, za zpracování a 
publikování pasportů komunikací, veřejného osvětlení a svis-
lého dopravního značení do webové mapové aplikace Gis-
Online, dle schválené cenové nabídky. Pasporty obce jsou k 
dispozici k nahlédnutí na webových stránkách obce.

f) SASTA CZ, a.s. Brno – Fa.č. FV2021156 ve výši 535 149,57 Kč 
– provedené venkovní práce při realizaci akce: „Statické zajiš-
tění části objektu ZŠ Otnice“, dle uzavřené Smlouvy o dílo.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, 

zápisu.                  
10.  Neinvestiční příspěvek DSO Ždánický les a Politaví – finanč-

ní pomoc pro tornádem postižené obce:
 Zastupitelé projednali návrh na neinvestiční příspěvek 

za obec Otnice pro DSO Ždánický les a Politaví ve výši  
100 000,- Kč, který bude následně použit jako finanční dar 
pro tornádem postižené obce.  K výzvě finanční pomoci se 
připojilo 20 obcí DSO Ždánický les a Politaví. Výše příspěvku 
celkem 1 830 000,- Kč bude rovnoměrným dílem přeposlána 
na účty obcí Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, 
Hodonín-Pánov. Obec Otnice též zorganizovala materiální 
sbírku pro obce postižené tornádem.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek pro 

DSO Ždánický les a Politaví ve výši 100 000,- Kč, který bude 
následně použit jako finanční pomoc pro obce postižené tor-
nádem.

11.  Rozpočtové opatření č. 2/2021:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opat-

ření č. 2/2021. 
 Příjmy 1 294 300,- Kč        
 Výdaje 1 294 300,- Kč
 Financování 0,- Kč
12.  Výsledky hospodaření obce za 1. pololetí roku 2021:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce za  

1. pololetí roku 2021.
 Příjmy 22 307150,40 Kč (62,67 %)
 Výdaje 17 685 087,65 Kč (42,84 %)
 Stav na bankovních účtech k 30.6.2021 50 056 384,33 Kč.
13.  Vyhodnocení plánu akcí za 1. pololetí roku 2021:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled dosud ukončených 
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i nedokončených investičních akcí, které byly začleněny do 
plánu na rok 2021.

14.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy  č. JMK071479/21/

OKH, o poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční podpory z 
rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Vybavení zásahové 
jednotky SDH Otnice“,  v rámci dotačního titulu „Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského 
kraje pro rok 2021“. Obci je poskytována dotace ve výši 87 
000,- Kč (70 %). Spoluúčast obce 30 %. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje¨Smlouvu č. JMK071479/21/OKH o 

poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční podpory z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na „Vybavení zásahové jednotky SDH 
Otnice“, v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 
2021“.

15.  Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – 
OSA:

 Zastupitelstvo projednalo návrh Licenční smlouvy o ve-
řejném provozování hudebních děl č. VP_2021_64972, od 
Ochranného svazu autorského pro práva k dílům, z.s. Praha 
(OSA). Předmětem Licenční smlouvy je oprávnění k veřejné-
mu provozování rozhlasového vysílání hudebních děl v míst-
ním rozhlase. Odměna za poskytnutí licence na rok 2021 se 
sjednává ve výši 11 586,23 Kč. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu k veřejnému pro-

vozování rozhlasového vysílání hudebních děl v místním roz-
hlase č. VP_2021_64972, s  Ochranným svazem autorského 
práva k dílům, z.s. Praha.

16.  Cenová nabídka na prodloužení VO ulice Milešovská – Pavel 
Pecák:

 Zastupitelé projednalicenovou nabídku od pana Pavla Pe-
cáka, Telnice na dodávku a montáž veřejného osvětlení v 
prostoru výstavby nové komunikace propojení ulic Pod Vo-
dárnou – Milešovská, ve výši 96 863,- Kč. Ve spolupráci s 
dodavatelskou fi rmou, která realizuje výstavbu komunikace, 
byly s provedenými zemními pracemi uloženy kabely NN pro 
montáž 3 ks sloupů veřejného osvětlení. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku pana Pavla Pecáka, 

Telnice na dodávku a montáž 3 ks veřejného osvětlení v pro-
pojení ulic Pod Vodárnou – Milešovská ve výši 96 863,- Kč 
včetně DPH.

17.  Cenová nabídka na tisk knihy – REEX, spol. s r.o.:
 Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy REEX spol. 

s r.o. Brno, na grafi cké zpracování a tisk knihy „100 let v dě-
jinách obce Otnice“, ve výši 153 540,- Kč bez DPH. Celková 
výše nabídky se může změnit v souvislosti na celkovém počtu 
stran knihy a počtu výtisků. V předložené cenové nabídce je 
uvedena kalkulace na cca 220 stran a 700 ks výtisků knihy.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje předloženou cenovou nabídku od 

fi rmy REX spol. s r.o. Brno, na grafi cké zpracování a tisk 700 
ks knihy „100 let v dějinách obce Otnice“, ve výši 153 540 Kč 
bez DPH.

18. Letní kino Otnice v roce 2021:                                 
 Obec Otnice uspořádá letní fi lmový festival ve dnech 2.8 – 6. 

8. 2021 v prostorách fotbalového hřiště. Bylo navrženo jed-
notné vstupné ve výši 70,- Kč/osobu/představení. Začátky 
představení ve 20.30 hod.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje vstupné na letní fi lmový festival za 

jedno představení ve výši 70,- Kč. 
19.  Zajištění statiky ředitelny ZŠ Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o pokračování staveb-

ních prací na zajištění statiky ředitelny ZŠ. Venkovní zajištění 
základů je hotové. Nyní práce pokračují ve vnitřních prosto-
rách. Zastupitelé též projednali návrhy víceprací na dokonče-
ní akce: 

- dodávka a montáž nového nábytku do ředitelny (nábytková 
stěna s úložným prostorem). Přibližná cenová nabídka na ná-
bytek 79 000,- Kč

- dodávka 2 ks pracovních stolů a židlí
- dodávka a montáž nových radiátorů do ředitelny a účtárny
- obložení prasklého monolitového parapetu v ředitelně dřevě-

nými obklady 
- zapravení elektrických kabelů do zdí
- oprava podlahy v přístupové chodbě do ředitelny a účtárny 

usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s provedením víceprací k dokončení 

akce „Zajištění statiky ředitelny v ZŠ“  
20. Oprava budovy obecní 6BJ – informace nájemníků:
 Obec obdržela od zástupce nájemníků Mgr. Jana Nováka 

zpracovaný informativní odhad tržní ceny budovy 6BJ, který 
je ve výši 9 186 620,- Kč. Odhadní cena není konečná. Zastu-
pitelé diskutovali nad dalším postupem opravy budovy 6BJ 
a jednotně zastávají názor budovu neprodávat a nechat ve 
vlastnictví obce. Nebude se realizovat celková rekonstrukce, 
opravy na budově budou prováděny postupně, dle stavu.

21.  Otnické kroje:
 Zastupitelé projednali záměr obce, na pořízení dalších 6 párů 

otnických krojů. Spokojenost s novými kroji je z řad občanů 
i stárků velká. Výrobu krojů zajistí přes zimní období paní 
Vladimíra Ferinová, Těšany. Cenová nabídka je cca 20 000,- 
Kč za 1 pár otnického kroje.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením dalších 6 párů ot-

nických krojů a schvaluje cenovou nabídku Vladimíry Feri-
nové, Těšany, na ušití a dodávku 6 ks otnických dámských 
krojů + pánských vest za cenu 120 000,- Kč.

22.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování všem dárcům za humanitární sbírku pro posti-

žené obce tornádem, osobní pomoc místostarosty a zaměst-
nanců obce s využitím obecního nakladače, část humanitární 
sbírky byla převezena do postižených obcí.

- Do obřadní síně byla instalována nová dekorace. V letošním 
roce bude realizována ještě výměna záclon.

- Poděkování TJ Sokol Otnice za provozování stánku občerst-
vení na hřišti. V této době jediná možnost občerstvení v obci.
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- Poděkování redakci Otnického zpravodaje za přípravu po-
sledního čísla. 

23. 8. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
 Bod 18) Letní kino Otnice – letní filmový festival ve dnech 2. 

- 6. 8. 2021 navštívilo celkem 922 návštěvníků. Dobrý výběr 
filmových titulů zajistil spokojenost diváků. Poděkování TJ 
Sokol za zajištění občerstvení a zaměstnancům obce za pří-
pravu plátna.

 Příjmy za vstupné: 64 520,- Kč Výdaje: 46 907,80 Kč
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Povodí Moravy s.p. Brno – stanovisko, kterým se vydává sou-

hlas ve věci „Ohlášení – Otnický potok, odstranění překážek 
z toku“, k provedení ohlášených udržovacích prací na vod-
ním toku Otnický potok, na pozemku parc.č. 1339/3 v k.ú. 
Otnice.

b) Obec Otnice – stanovení užití zařízení pro dopravní informa-
ce na silnici č. II/418 ul. Na Konci a III/4199 ul. Milešovská  
v obci Otnice. 

c) Obec Otnice – usnesení, kterým se zastavuje řízení o podně-
tu ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komu-
nikaci ul. Boženy Němcové a ul. Školní v obci Otnice, v rámci 
akce „Doplnění trvalého dopravního značení v obci Otnice“.

d) Obec Otnice – oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
formou veřejné vyhlášky, ve věci „Stanovení místní úpravy 
na místní komunikaci ul. Pančava u Dělnického domu v obci 
Otnice. 

e) Obec Otnice – oznámení o zahájení společného územního 
a stavebního řízení pro stavbu: „Chodník v obci Otnice ul. 
Na Konci v k.ú. Otnice“ na pozemcích parc.č. 225, 1458/2, 
1458/3, 1460/11, 1460/31, 1461/4, 3318/1, 3318/3, 3319/1, 
3319/2 v k.ú. Otnice. (přístup na cyklostezku)

f) Manželé Peter a Veronika Bumberovi, Otnice – společný 
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného staveb-
ního záměru „Novostavba garáže u rodinného domu č.p. 
571, Otnice“ na pozemku parc.č. 994/63 v k.ú. Otnice.

g) Rch architects s.r.o. Židlochovice – územní rozhodnutí o 
umístění stavby formou veřejné vyhlášky ke stavebnímu zá-
měru „Soubor rodinných domů, Otnice“ na pozemcích par-
c.č. 163/1, 166/1, 171/1, 201/2, 202, 1468/3, 1556/2, 1558/2, 
1561, 2485/2, 2485/43, 2485/51, 5588, 6811, 6869 v k.ú. Ot-
nice. Záměr řeší technickou a dopravní infrastrukturu pro 
budoucí výstavbu 28 RD, které nejsou součástí tohoto řízení.

h) Zdeněk Florian, Otnice – souhlas s odstraněním stavby „De-
molice vedlejší stavby u RD č.p. 136, Otnice“ na pozemku 
parc.č. 320 v k.ú. Otnice.

i) Dávid Kokoška, Otnice – rozhodnutí o vydání společného 
územního a stavebního řízení pro stavbu „Novostavba gará-
že u rodinného domu č.p. 554“ na pozemku parc.č. 994/54 v 
k.ú. Otnice.

j) Martin Václavek, Otnice – souhlasné vyjádření k záměru 

„Výsadba stromořadí v k.ú. Otnice“ na pozemku parc.č. 5619 
v k.ú. Otnice. 

k) Obec Otnice – oznámení o zahájení řízení registrace nového 
významného krajinného prvku (VKP) „Mokřad u Otnic“ na 
pozemku parc.č. 6650, 6656, a části pozemku parc.č. 6657 v 
k.ú. Otnice a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření 
dne 26. 8. 2021 v 9 hod.

l) Obec Otnice – oznámení o provedení závěrečné kontrol-
ní prohlídky stavby Komunikace „Pod Vodárnou“ Otnice, 
SO 101 Komunikace, na pozemcích parc.č. 876, 891, 994/1, 
1000/1 v k.ú. Otnice, dne 10. 9. 2021 v 9 hod. na místě stavby.

m) Manželé Martin a Kamila Rozbořilovi, Otnice – závazné sou-
hlasné stanovisko k umístění, provedení a užívání 1 spalova-
cího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve věci zámě-
ru „Stavební úpravy RD, „přístavba“ na pozemku parc.č. 536 
v k.ú. Otnice.

n) JASS, spol, s r.o. Brno – společný územní souhlas s provede-
ním ohlášeného stavebního záměru „Přístavba skladů tlako-
vých lahví“, na pozemcích parc.č. 284/1, 284/2 v k.ú. Otnice.

o) Karolína Doležalová Telnice, Ondřej Fazekaš Brno – výzva k 
bezodkladnému zastavení prací při stavbě „Novostavba RD“ 
na pozemku parc.č. 140, 141/1 v k.ú. Otnice. Při kontrolní 
prohlídce bylo zjištěno, že na RD je prováděna přístavba, 
místo původně plánovaného místa pro parkování. Přístavba 
je prováděna bez stavebního povolení.

p) Manželé Petr a Štěpánka Doleželovi, Prace – územní souhlas 
ke stavebnímu záměru „Vodovodní a kanalizační přípojka 
pro pozemek parc.č. 6, Otnice“ na pozemku parc.č. 6, 343/3 v 
k.ú. Otnice.

6.  Obvodní báňský úřad pro Jihomoravský a Zlínský kraj:
 Po přezkoumání žádosti, kterou podal dne 13.7.2021 staveb-

ník MND a.s. Hodonín, vydává Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Jihomoravského a Zlínského kolaudační souhlas 
s užíváním stavby „Výrobna plynu Otnice“ (dočasná stavba 
do 31.12.2049) na pozemku parc.č. 6464 v k.ú. Otnice. Před-
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mětem stavby je osazení technologických zařízení na stávající 
panelové ploše sondy Otnice 101.

7.  Faktury ke schválení:   
a) Respono a.s. Vyškov – Fa. č. 21202923 ve výši 82 580,14 Kč 

– sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za červenec 
roku 2021. 

b) Respono a.s. Vyškov – Fa. č. 21203188 ve výši 52 210,70 Kč 
– svoz a odstranění odpadu ze sběrného dvoru za červenec 
roku 2021. 

c) SASTA CZ, a.s. Brno – Fa.č. 2021162 ve výši 629 955,25 Kč 
– provedené práce za červenec 2021 při realizaci akce: „Sta-
tické zajištění části objektu ZŠ Otnice“, dle uzavřené Smlouvy 
o dílo.

d) DRAKEM, s.r.o. Brno – Fa.č. 2110000138 ve výši 2 846 702,31 
Kč – provedené práce dle uzavřené Smlouvy o dílo za realiza-
ci stavby „Otnice, komunikace Pod Vodárnou – Milešovská“. 

e) DRAKEM, s.r.o. Brno – Fa.č. 2110000158 ve výši 66 610,50 
Kč – dodávka a montáž odvodňovacích žlabů při realizaci 
stavby „Otnice, komunikace Pod Vodárnou – Milešovská“.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, 

zápisu.                  
8.  Cenová nabídka na dodání a montáž záclon do obřadní síně 

– RAAN atelier s.r.o. Brno:
 Zastupitelé projednali cenovou nabídku fi rmy RAAN atelier 

s.r.o. Brno, na dodávku a montáž nových závěsů a záclon do 
obřadní síně v budově radnice. Dodávku a montáž zajistí fi r-
ma INKU International, s.r.o. Brno. Cenová nabídka celkem 
je ve výši 95 685,- Kč s DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku fi rmy RAAN 

atelier s.r.o. Brno, na dodávku a montáž záclon a závěsů do 
obřadní síně, ve výši 95 685 Kč s DPH.

9.  Cenová nabídka na dodávku a montáž radiátorů v ředitelně 
ZŠ – Antonín Šebeček:

 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku od Antonína 
Šebečka Otnice, na dodávku a montáž 5 ks nových radiáto-
rů, včetně příslušenství k montáži, do místností ředitelny a 
účtárny v Základní škole Otnice. Cenová nabídka na dodáv-
ku a montáž radiátorů je ve výši 51 660,- Kč bez DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku Antonína 

Šebečka Otnice, na dodávku a montáž nových radiátorů do 
místnosti ředitelny a účtárny v Základní škole Otnice, ve výši 
51 660,- Kč bez DPH.

10.  Cenová nabídka na opravu fasády na staré hasičské zbrojnici 
– Prostavby a.s.:

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy Prostavby, 
a.s. Otnice, na stavební práce při opravě fasády na budově 
č.p. 132, Otnice – stará hasičská zbrojnice. Součástí nabíd-
ky je montáž předsazeného soklu k provětrání, montáž a de-
montáž lešení, klempířské práce. Celková cenová nabídka je 
ve výši 325 795,08 Kč s DPH. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku fi rmy Pro-

stavby, a.s. Otnice, na stavební práce při opravě fasády na bu-
dově staré hasičské zbrojnice č.p. 132, ve výši 325 795,08 Kč 
s DPH.

11.  Rozpočtové opatření č. 3/2021:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opat-

ření č. 3/2021. 
 Příjmy 1 013 500,- Kč        
 Výdaje 1 303 800,- Kč
 Financování - 290 300,- Kč
12.  Cyklostezka Otnice – schválení žádosti:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace ze SFDI, o schvále-

ní žádosti získání dotace k  výstavbě projektu: „Cyklostezka 

Otnice“. Na fi nancování akce byl schválen příspěvek v maxi-
mální výši 8 000 235,- Kč, z celkových nákladů ve výši 9 683 
356,- Kč. Byla uskutečněna schůzka s advokátem společnosti 
VIA Consult, s.r.o., Mgr. Milanem Konečným, který povede 
celý proces výběrového řízení veřejné podlimitní zakázky. 
Dle informací advokáta bude doba výběrového řízení trvat 
cca 2 měsíce.

13.  Příkazní smlouva na výkon funkce TDI – Ing. Petr Řídký:
 Zastupitelstvo projednalo návrh příkazní smlouvy mezi obcí 

a Ing. Petrem Řídkým, Moravany, k výkonu funkce TDIakce 
„Zajištění statiky ředitelny v ZŠ Otnice“. Z důvodu úmrtí Ing. 
Bořivoje Hložka, který v měsících červen a červenec 2021 
vykonával funkci TDI, byl osloven Ing. Petr Řídký. Příkazní 
smlouva se uzavírá na dobu od 1. 8. 2021 do 15. 9. 2021 resp. 
do ukončení prací a kolaudace stavby. Odměna za výkon 
funkce TDI je stanovena ve výši 18 000,- bez DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Petrem Říd-

kým, Moravany, k výkonu funkce TDI akce „Zajištění statiky 
ředitelny v ZŠ Otnice“ za cenu 18 000,- Kč bez DPH.

14.  Nájemní smlouva ke služebnímu bytu v ZŠ:
 Zastupitelé projednali návrh nájemní smlouvy na pronájem 

služebního bytu v ZŠ Otnice, pro nového učitele pana Vlas-
timila Baníka. Nájemní smlouva se uzavírá od 1. 9. 2021 na 
dobu určitou do 31. 8. 2022, s možností prodloužení nájmu 
formou Dodatku k nájemní smlouvě. Výše nájemného je sta-
novena na částku 2 840,- Kč /měsíc, celkem 34 080,- Kč/rok. 
Platby za dodávku energií si zajišťuje podnájemník sám.  

usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pronájem služebního bytu v ZŠ pro Vlas-

timila Baníka, na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 
Nájemné je stanoveno ve výši 2 840,- Kč /měsíc.

15.  Nabídka společnosti ČEZ Prodej a.s.:
 Zastupitelé vzali na vědomí předloženou nabídku budoucí 

možné spolupráce obce a fi rmy ČEZ a.s.Praha, oddělení ČEZ 
Prodej a.s.Praha, při vypracování studie a návrhu optimální-
ho využití obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické 
náročnosti obecních budov, pomocí instalace solárních pane-
lů na střechy obecních budov, a nabídku na dodávku a mon-
táž nabíjecího pointu pro elektrokola a elektromobily. Zastu-
pitelé též projednali nabídku přechodu dodavatele elektrické 
energie i plynu ke skupině ČEZ, a.s. Praha od 1. 1. 2023.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce podporuje spolupráci s ČEZ, a.s. Praha a 

souhlasí se změnou dodavatele elektrické energie a plynu ke 
skupině ČEZ, a.s. Praha od 1. 1. 2023, v případě dohody na 
spolupráci.

16.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta přednesl informace hejtmana JMK o proočkovanosti 

občanů v JMK k 13. 7. 2021. V Otnicích bylo k datu 13. 7. 
2021 naočkováno 49,7 % obyvatel ve věku 16+.

- Zastupitelé se seznámili s nabídkou fi rmy PROFIGRASS na 
nákup sekačky na trávu, s příslušenstvím. Prozatím se nákup 
sekačky nebude realizovat. Budou osloveny další fi rmy za 
účelem poskytnutí nabídky.

- Starosta informoval zastupitele o opětovném otevření Re-
staurace U Marků dne 3. 9. 2021 – nájemnice paní Jitka No-
votná.

- Zastupitelé se seznámili s nabídkou Zásilkovna Z-BOX– na 
umístění samoobslužného výdejního místa. Výdej zásilek 
v obci je aktuálně dostatečně zajištěn. Není zájem o zřízení 
Z-BOXu.

- Místostarosta obce Pavel Muric přednesl zastupitelům infor-
mace, že VAK, a.s. Vyškov ve spolupráci s obcí bude reali-
zovat v rámci stavebních prací na prodloužení kanalizačního 
řadu, úpravu a zadržení bahna a vody tekoucí od vodárny na 
ul. Milešovskou.
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Vážení a milí spoluobčané,
skončil čas letních radovánek, 

prázdnin a dovolených. Věřím, 
že jste tuto dobu prožili ve spo-
lečenství svých rodin a přátel, 
nejen při odpočinku, ale také při 
poznávání krás naší země. 

Počasí bylo jako na houpačce. 
Střídala se úmorná vedra s obdo-
bím deště a bouřek. Na proměn-
livou a rychlou změnu počasí má 
jistě také vliv současné a stále se 
zhoršující klima naší planety. 
Proto bychom si měli vážit pří-
rody a pokusit se ji chránit vše-
mi možnými prostředky. Ať už 
výsadbou stromů, či výstavbou 
rybníků a mokřadů, nebo i vyu-
žitím obnovitelných zdrojů ener-
gie. Uhelné elektrárny, které do-
posud vyrábí elektrickou energii, 
svými zplodinami značně znečiš-
ťují ovzduší. 

Asi si každý z  vás vzpome-
ne na letošní poslední červnový 
týden, kdy celou republikou za-
zněla zpráva o výskytu tornáda. 
Tento přírodní jev, který nikdo 
v naší oblasti nečekal, se prohnal 
a zničil obce Moravská Nová 
Ves, Hrušky, Lužice, Mikulčice, 
Hodonín a osadu Pánov u Ho-
donína. Většina domů v  obcích 
byla poničena, některé musely 
být úplně zdemolovány. Do ro-
din náhle vnikl strach a obavy o 
to, jak budou žít dál. Ihned po 
tornádu se zvedla obrovská vlna 
solidarity. Do postižených oblastí 
přijíždělo mnoho dobrovolníků, 
kteří nabízeli svou pomoc obča-
nům. Nejen v obcích na Moravě, 
ale v celé republice, ba i v zahra-
ničí se konaly humanitární sbír-
ky a na účty postižených obcí lidé 

přispívali finančními částkami. I 
u nás v  Otnicích jsme několik 
dnů po tornádu vyhlásili huma-
nitární sbírku na pomoc posti-
ženým obcím. Za pouhé dva dny 
se bývalá hasičská zbrojnice na-
plnila desinfekčními prostředky, 
balenou vodou, stavebním nářa-
dím, plachtami, trvanlivými po-
travinami a dalšími věcmi, které 
byly vyžádány z krizových center 
v postižené oblasti. Hned druhý 
den po katastrofě odjeli dobro-
volníci z  řad členů SDH Otnice 
i ostatních občanů pomoci lidem 
do obcí postižených tornádem. 
Po několika dnech odvezl první 
várku potřebných věcí z  huma-
nitární sbírky místostarosta obce 
Pavel Muric spolu se zaměstnan-
ci obce a dalšími občany do Mo-
ravské Nové Vsi. S sebou vzali též 
obecní nakladač Avant a kontej-
ner na odvoz suti. Dva dny pak 
pracovali a pomáhali při úklidu 
poničených domů.

Na mimořádné Valné hroma-
dě Dobrovolného svazku obcí 
Ždánický les a Politaví byl schvá-
len návrh o finančním příspěvku 
do postižených oblastí. Za všech-
ny obce svazku byly na účty po-
stižených obcí odeslány bezmála 
dva miliony korun. Naše obec 
přispěla finančním darem ve výši 
100  000,- Kč. V  polovině čer-
vence byla ve spolupráci s  SDH 
Otnice převezena do Centrální-
ho skladu v Hodoníně zbylá část 
humanitární sbírky z  naší obce. 
Poděkování na tomto místě patří 
všem občanům, kteří jakýmko-
liv způsobem, ať už darem nebo 
osobní účastí, přispěli na pomoc 
lidem v postižených obcích. Vel-
ké díky vám všem.

Z  investičních akcí se nám 
v  období prázdnin a září poda-
řilo realizovat tři projekty. Byla 
dokončena výstavba propojovací 
komunikace Milešovská – Pod 
Vodárnou. Věřím, že tato komu-
nikace společně s  parkovacím 
stáním bude sloužit ke zlepše-
ní dopravní situace v  ulici Pod 

Vodárnou a parkování budou 
využívat i občané z  ulice Mile-
šovská. Další dva projekty byly 
realizovány v  prostoru základní 
a mateřské školy. Ten první už 
byl zahájen v měsíci květnu pod 
názvem „Hospodaření se sráž-
kovými vodami v ZŠ“. Ve dvoře 
školy byla instalována prefabri-
kovaná nádrž k  zachycení deš-
ťové vody ze střechy školy, která 
bude následně využita k zalévání 
okolní zeleně a stromů. Investič-
ní částka ve výši 1,5 mil. Kč byla 
z 85 % financována pomocí do-
tace ze SFŽP a fondů Evropské 
unie. Dalším projektem, který 
se přímo dotkl budovy školy, 
zvláště kanceláře ředitele a účet-
ní, se realizovala akce „Statické 
zajištění části objektu ZŠ“. Tato 
část budovy školy byla zajištěna 
injektáží betonových pilotů a cel-
kovým zpevněním nosných zdí. 
Po dohodě se stavební firmou 
a po schválení navýšení finanční 
částky na celkovou rekonstrukci 
ředitelny, byly mimo projektovou 
dokumentaci vyměněny staré 
radiátory za nové. Dále bylo veš-
keré elektrické vedení zapraveno 
do stěn, položena nová podla-
ha v  dotčených místnostech a v 
přístupové chodbě a provedly se 
nové vnitřní omítky. Také bývalá 
hasičská zbrojnice prošla celko-
vou rekonstrukcí. Během letoš-
ního roku se podařilo vyměnit 
vrata, podlahy, sociální zařízení. 
Byla též provedena modernizace 
zabezpečení a elektroinstalace 
a budova dostala novou fasádu. 
Podařilo se tak zajistit důstoj-
né zázemí zaměstnanců obce a 
uskladnění materiálu a strojů na 
údržbu.  

U nás v Otnicích se také umí-
me společensky bavit. Velmi mě 
potěšilo, když se v květnu na rad-
nici dostavilo několik mladých lidí 
z  Otnic s  myšlenkou uspořádat 
Aloiské hody opět v parku před 
základní školou. V  době návště-
vy ještě nikdo nevěděl, jaká bude 
situace s pandemií. Původně bylo 
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plánováno jen malé odpolední 
posezení s dechovkou, ale stárci a 
stárky, plní elánu, zamluvili kape-
lu i na sobotní hodovou zábavu. 
V tu dobu bylo zároveň dokonče-
no ušití a dodání nových šesti párů 
otnických krojů, a tak bylo rozhod-
nuto. Dvanáct párů mladých, obě-
tavých lidí z  Otnic ve spolupráci 
se SDH Otnice, obecním úřadem 
a několika dobrovolníky přichys-
talo nádherný hodový víkend. Žasl 
jsem nad obětavostí stárků, stárek 
i dobrovolníků, kteří darovali svůj 
čas, sílu a práci pro zachování tra-
dice Aloiských hodů. Do poslední 
chvíle mezi všemi vládla nejistota, 
zda budou alespoň trochu uvolně-
na vládní opatření. Vše se podařilo 
zajistit, a tak jsme mohli společně 
prožít jeden z  nejkrásnějších ví-
kendů v  tomto roce. Díky vám, 
mladým lidem i dobrovolníkům, 
ale díky všem, co jste byli přítomni. 
A po nějaké době jsme také mohli 
prožít opět společný páteční večer, 
naplněný přátelským posezením 
v prostoru před radnicí a kácením 
máje. Další, nádhernou kulturní 
akcí, bylo již tradiční konání Let-
ního fi lmového festivalu na hřišti. 
Festival za celý týden navštívilo cel-
kem 922 fi lmových diváků. O ob-
čerstvení se tu perfektně postarali 
členové TJ Sokol Otnice, za což jim 
patří velké díky. Klobásky i piveč-
ko byly opravdu výborné. TJ Sokol 
Otnice se snaží nejen sportovně, 
ale i společensky oslovit místní 

občany. Fotbal se hraje na vysoké 
úrovni. Areál je vždy skvěle připra-
vený, včetně výborného občerstve-
ní. Věřím, že ve všech sportovních 
klubech TJ Sokol Otnice, si může 
každý občan obce najít svoji spor-
tovní aktivitu. V době psaní tohoto 
článku se na hřišti připravuje další 
společenská akce pod hlavičkou TJ 
Sokol Otnice. Tradiční festival ve 
vaření gulášů. Doufám, že i tato 
akce bude vydařená a přispěje 
tak k možnosti  osobního setká-
ní s přáteli a sousedy u dobrého 
guláše a piva. Také otnická far-
nost ve spolupráci se  SDH Ot-
nice má zájem oslovit občany ke 
společenskému životu v obci. Již 
počtvté pořádá farní odpoledne, 
které začíná kulturním progra-
mem v  kostele a pokračuje přá-
telským posezením na farní za-
hradě. Letos, i když bylo trochu 
chladněji, se akce opět vydařila. 
Letos opět otničtí hasiči připra-
vili pro návštěvníky farního dne 
skvělé občerstvení, takže se při 
cimbálové muzice pělo do pozd-
ních večerních hodin.

Lidé v Otnicích se rádi baví, 
tancují, poslouchají a zpívají pís-
ničky. A to je dobře.  Společenský 
život a chuť k osobnímu setkání, 
se mi zdá, se v naší zemi pomalu 
ztrácí. Většina lidí prožívá volný 
čas doma u televizorů, počítačů 
a jiných vymožeností dnešního 
světa a techniky. Osobní setkání, 
radost ze života, zpěv a tanec, se 

už dnes na veřejnosti nějak vy-
trácí. To ale neplatí pro Otnice. 
Přijměte mé velké poděkování 
za organizaci jakékoliv akce, tře-
ba i malého společenství lidí. Na 
přednáškách, při fotbalu nebo 
nějaké sportovní, nebo společen-
ské činnosti.

Ve středu 1. září jsme  s  ve-
dením školy a učiteli slavnostně 
zahájili nový školní rok. Pevně 
věříme, že proběhne „tradičně“ 
prezenční výukou. Kdy se žáci 
budou moci osobně setkávat 
a vzdělávat se v učebnách spolu 
se svými učiteli. Přeji všem žá-
kům naší Základní a Mateřské 
školy v Otnicích, ale také všem 
žákům na středních školách 
a učilištích i studentům vyso-
kých škol radost a úspěchy při 
vzdělávání. Také mnoho kama-
rádů a přátel. No, a těm star-
ším prožití mladistvých lásek 
a poznávání nových věcí. Všem 
učitelům přeji mnoho sil, málo 
starostí a hodně radostí v jejich 
náročné profesi.

Milí spoluobčané, přeji vám 
do nadcházejících dní mnoho sil 
a radostí při podzimních pracích 
ve vašich domovech.  Věřím, že 
díky společnému úsilí zůstane 
nadále naše obec tak krásná jako 
doposud. 

Pavel Mezuláník, starosta
v Otnicích 9. září 2021

Obec Otnice nabízí svým občanům možnost 

popřát rodinným jubilantům 
k narozeninám v obecním rozhlase 
s dechovou písničkou. 

Svá přání zasílejte na e-mail: starosta@otnice.cz
nebo na stepankova@otnice.cz 
vždy do pátku do 10.00 hodin. 

vaše gratulace zazní v obecním rozhlase následující 
neděli v 17 hodin.
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Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

seznam věcí, které můžete dát do sbírek

• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• knihy, časopisy

Věci, které VZít nemŮŽeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
30. října 2021 od 9 do 11 h v dělnickém domě

Obec Otnice odkoupí ornou půdu od 
vlastníků pozemků za cenu 35,- Kč/m². 
V případě zájmu zajistíme veškeré smlou-
vy a dokumenty na Katastrálním úřadě ve 
Vyškově. Informace jsou k dispozici na OÚ 
Otnice tel: 544 240 018, 544 240 035.

Zdeněk Martinásek poslal fotografi e čápů. Jsou to naši 
staří známí, kteří každým rokem doputují do Otnic. Je-
den kousek byl na věži kostela, tak mu starosta Pavel 
Mezuláník dal jméno “Álois” a čápa, který usedl na ko-
mín základní školy pojmenoval “Ámos”.

Naše obec zřídila přepravu osob s nadměrným ně-
kdy i nebezpečným a výbušným nákladem.

připravujeme stolní kalendář obce otnice na rok 
2022 i s vyznačením termínů svozu odpadu.  
prodej kalendáře bude zahájen v průběhu prosince 
v kanceláři obecního úřadu a v knihovně.

Žádáme majite-
le psů, aby v obci 
nepouštěli psy na 
volno, aby vždy 
posbírali psí ex-
krementy a vyho-
dili do koše či po-
pelnice na směsný 
odpad (nikoliv do 
kontejneru na bio-
odpad). Děkuje-
me neznámému, 
který v ulici Pod 
Vodárnou umístil 
na dvou místech 
oplocení sáčky 
právě pro psí ex-
krementy. Všichni 
si přeci přejeme, 
aby okolí našich 
domů i obecní 
prostranství bylo 
čisté.
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uPOZORNěNí
Firma respono žádá občany, aby nádoby s komunálním směsným odpadem v den svozu přista-
vili na viditelné místo poblíž komunikace tak, aby posádky svozových vozidel mohly zajistit pou-
ze 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 bio popelnic. Svozová služba 
vyveze pouze bio popelnice. Pytle s bioodpadem ukládejte prosím na sběrném dvoře. Děkujeme 
za pochopení.

Kontejnery na tříděný odpad je nezbytné důkladně 
zavírat. Vlhký či zmoklý papír podlehne plísni a pak 
není možné jej recyklovat. Z otevřených kontejnerů za 
větrného počasí poletuje odpad po obci. Není možné 
odkládat tříděný odpad vedle kontejnerů. K ukládání 
většího množství či objemného odpadu je k dispozici 
sběrný dvůr, který je otevřen ve středu a v sobotu.

V září byla zkolaudována komunikace spojující ulice Pod Vodárnou a Milešovská s 27 parkovacími místy.

POMOC S PŘEPRAVOU SENIORŮ A NEMOCNÝCH
N emáte-li nárok na sanitku nebo na ni nechcete čekat a potřebujete se dopravit k lékaři nebo do ne-
mocnice můžete se domluvit na odvozu s panem Evženem Spáčilem. Tel: 776 352 388
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Ve čtvrtek 24. června se nemožné 
stalo skutečným. Jižní moravou 
se prohnalo ničivé tornádo, které 
nejvíce zasáhlo obce na Břeclavsku a 
hodonínsku. následující dny se v celé 
české republice zvedla vlna solidarity 
a téměř okamžitě se začaly zakládat 

peněžité a hmotné sbírky, vznikaly 
různé internetové sociální skupiny, 
které se snažily zorganizovat dobro-
volnickou pomoc. pozadu nezůstala 
ani naše obec, která vybrala hmotnou 
sbírku a poskytla obcím peněžitý dar 
ve výši 100  000 kč. hned první ví-

kend se rozjely dobrovolnické skupiny 
do poničených obcí pomáhat s  od-
klízením škod, ať už na předem smlu-
vené místo, nebo úplně naslepo.

Po živelné katastrově většina z nás 
sledovala zprávy, reportáže, videa, jak to 
v místech vypadá. Ale kdo byl v obcích 

Nikdo z nás si tu hrůzu nedokáže představit
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pomáhat, jistě potvrdí, že být v daném 
místě je úplně něco jiného.

Následující sobotu po tornádu 
jsme jeli se skupinkou dobrovolníků 
do Moravské Nové Vsi. Nejdříve jsme 
vůbec nevěděli, v  jaké oblasti budeme 
pomáhat. Dohodli jsme se s  orga-
nizací, která sídlila v  kulturním domě 
v  Hodoníně a přivezli jsme potřebné 
věci v  podobě pracovních rukavic, 
balené vody, plachet na pokrytí střech 
a tak dále. Od kulturního domu do 
zničených oblastí rozvážela dobrovol-
níky kyvadlová doprava, která byla 
zřízena dobrovolnými hasiči. Díky 
tomu se předcházelo náporu osobních 
aut, mířících do postižených vesnic. 

Již cestou do Moravské Nové Vsi 
jsme nechápali tu hrůzu, kterou jsme 
viděli. Ovšem ještě horší pocity jsme 
zažívali při vystoupení z  auta. Všude 
kolem to vypadalo, jako by tam právě 
probíhala válka. Zničené domy bez 
střech, všude se povalovaly hromady 
sutě, skla, železa, nábytku, převrácená 
či totálně zničená auta, kolem dokola 
záchranné složky, na každém rohu 
ozývající se zvuk motorových pil, 
pískání nákladních aut, bagrů, těžké 
techniky…

Po nasměrování do zničené bu-
dovy obecního úřadu jsme byli vyslaní, 
ani nevím kým, do mateřské školky. 

Procházeli jsme kolem rozbitých bu-
dov, popadaných stromů, elektrických 
sloupů a obrovské improvizované sk-
ládky sutě. Snad nebylo místo, kde by 
někdo nepracoval, ať se jednalo o do-
brovolníka, či místního obyvatele. Cel-
ková podoba vesnice musela s každým 

člověkem emocionálně pohnout. Na 
povrch se začaly drát pocity jako je bez-
moc, úzkost, lítost, deprese. Nedokázali 

jsme si představit, jak se s  tím museli 
vyrovnávat obyvatelé, kteří přišli o 
svůj domov, který tak usilovně několik 
let budovali. Když jsem viděla v  jejich 
očích sílu, vůli, touhu a že se po celou tu 
dobu nevzdávali, byl ten pohled pro mě 
hnacím motorem, abych o to usilovněji 
pracovala. 

Po  vyklizení mateřské školy od 
zničených věcí a sutě jsme se z jakžtakž 
poklidného místa vrátili do samotného 
epicentra, kde pravá ruka nevěděla, 
co dělá levá. Před obecním úřadem se 
hromadily věci z humanitárních sbírek. 
Od jídla, oblečení, nářadí a drob-

ného stavebního materiálu až po vy-
bavení pro domácnost. Nastal problém 
s  uskladněním darovaných věcí. Jedna 

drobnější paní nás zastavila a dala jasný 
pokyn: „Musíte uklidit tohle místo a 
připravit na skladování zásob.“ Místo 
bylo pokryté sutí ze střešní krytiny, trá-
my a hlavně skelnou vatou, která nám 
do konce dne dělala na kůži kousavou 
společnici. Po pár hodinách namáhavé 
a vysilující práce se postupně na nádvoří 
postavily altány, pod které se skládaly 
dovážené věci. Práci znepříjemňoval 
nejen prach, skelná vata, ale také horké 
počasí, které nám o to víc dávalo fyzicky 
zabrat. I když jsme byli všichni unavení, 
energii jsme dobíjeli nejen výborným 
jídlem, které tam vozili z restaurací, 
také pivem, i když nebylo vychlazené. 
Ale především jsme měli dobrý pocit, že 
jsme místním obyvatelům mohli aspoň 
trochu pomoci v jejich těžké situaci.

O pár dní později po mém prvním 
„dobrovolničení“ jsem se opět přidala 
ke skupince z Otnic, která jela pomáhat. 
Tato skupina dobrovolníků nejen nabí-
zela pomoc v podobě šikovných a pra-
covitých rukou (Veronika Babejová, 
Miroslav Merhaut a Radek Švábenský), 
ale díky Miroslavovi Tichému dispo-
novala automobilovým kontejnerem 
a místním obecním tzv. „Shrekem“, 
malým nakladačem AVANT, který ob-
sluhoval místostarosta Pavel Muric. 
Kontejner s  Avantem během pobytu 
v Moravské Nové Vsi utvořily užitečné 
a nerozlučné spojenectví, které ocenili 
místní obyvatelé. Obec se od mé první 
návštěvy před týdnem neuvěřitelně 
změnila. Už to nebyl takový chaos jako 
na začátku. Předem jsme věděli, že se 
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i máme hlásit u obecního úřadu, od-
kud nás poslali do rodinného domu. 
Tam jsme mohli okamžitě zahájit od-
klízecí práce. S  dalšími dobrovolníky 
jsme společnými silami zvládli odklidit 
a připravit střešní půdorys pro další 
stavební práce a zkulturnit dvůr se zah-
radou. Ze střechy jsme měli přehled 

o tom, co se v ulici děje. Na protějších 
střechách jsme se zdravili s  pokrývači 
a tesaři a vlála tam i česká vlajka, která 
u mě vyvolávala pocit naděje, hrdosti 
a sjednocení všech. Horké počasí opět 
naše síly nešetřilo, přesto jsme se ne-
nechali zbrzdit a s maximálním úsilím 
jsme pomáhali. Vpodvečer již ruce, které 
neobsluhovaly těžké stroje, více méně 
nebyly potřeba. Proto jsem se na základě 
výzvy z místního rozhlasu dostavila na 
obecní úřad, kde potřebovali někoho, 
kdo by jim následující den pomohl 
v  organizační skupině.  Jednalo se o 
práci s počítačem. Přiznám se, že jsem 
z  toho nebyla dvakrát nadšená, ale 
souhlasila jsem. Pavel Muric s  Mirem 
Tichým v Moravské Nové Vsi přespali  
a zbytek naší skupiny odjel domů.

Druhý den všichni pokračovali 
v  práci z  předchozího dne. Mě však 
čekala práce úplně odlišná. Přišla jsem 
do kanceláře obecního úřadu. Všude 
ležely power banky (nabíječky na tele-
fon, které nemusí být zapnuté v  zásu-
vce) a celá kancelář byla zaskládaná 
krabicemi. Moje první otázka byla, kam 
si mám sednout, kam dát počítač a jak 
pracovat? Nastal problém. Místo u stolu 

nebylo, tak jsem seděla na zemi. Díky 
práci u počítače jsem si mohla utvořit 
obrázek, jaké informace dostáváme 
z  veřejných zdrojů (televizní zprávy, 
internetové sociální sítě, apod.) a jaká 
je skutečnost. Informace se měnily 
z minuty na minutu. Pan starosta přijal 
nějakou informaci od krizového štábu, 

tu předal svým podřízeným. Ale než s ní 
stačili naložit, tak za pět minut byla situ-
ace, na základě pokynů krizového štábu, 
úplně jiná a postup se musel změnit. 
Bylo vtipné sledovat informace na in-
ternetových sociálních skupinách, jak 
tam dobrovolníci líčili denní zkušenosti 
v dané oblasti, aniž by úplně viděli, co 
všechno se děje za oponou. Dveře od 
obecní kanceláře se opravdu netrhly. 
Neustále tam někdo něco potřeboval, 
střídali se tam velitelé záchranných 
složek, krizového štábu, zástupci hu-
manitární organizace, dobrovolníci a 
místní obyvatelé. Pobyt v  kanceláři mi 
přišel najednou mnohem náročnější 
než manuální práce venku. Na lidech 
v  kanceláři se během dne podepiso-
vala únava, nepřetržitě zvonily telefony, 
sháněly se potřebné věci, neustále se 
něco zařizovalo a pan starosta lítal mezi 
kanceláří a zasedáním krizového štábu. 
Pobavili mě místní obyvatelé, kteří přišli 
do kanceláře a vyžadovali veškerou po-
zornost pana starosty pro ně samotné, 
a přitom ho zdržovali od práce, která 
byla pro celou vesnici. Byla to pro mě 
zajímavá a zároveň cenná zkušenost.  
Už z toho důvodu, že jsem se dostala do 

úplně jiného dění, než o kterém média 
informovala.

Naše skupinka měla původně 
v  plánu pomáhat ve vesnici i následu-
jící den, ale co čert nechtěl, nakladač 
Avant měl defekt a nebyl k dispozici 
žádný stroj, který by nakládal kontej-
ner. Nakonec jsme se domluvili, že 
si odpočineme. V  přátelském duchu 
jsme se rozloučili s místními obyvateli 
a s hřejivým pocitem z dobrého skutku 
jsme se vrátili domů.

Každý, kdo tornádem zničené vesnice 
navštívil, měl nejspíš odlišné zážitky, po-
city a zkušenosti. Myslím si, že se na jedné 
věci shodneme, a to, že kdo mohl, tak po-
mohl dle svých schopností. A také to, že 
vlastní zkušenost je naprosto odlišná od 
prezentování ve sdělovacích prostředcích. 
Nikdo z  nás si nedokáže představit, co 
bychom dělali, jak bychom se cítili, kdy-
bychom se ocitli ve stejné situaci, jako lidé 
v tornádem zničených obcích. 
kdo se osobně zúčastnil 
pomoci postiženým oblastem:
• Petr Jelínek
• Miroslav Tichý, Lukáš Tichý – 

Mikulčice
• Dagmara Urbanová, Ivana 

Drápalová
• Pavel Čermák, Pavel Václavek, 

Radek Švábenský Lubomír Fi-
ala, Josef Muric, Martin Kal-
voda, Petr Matoušek, poskyt-
nutí těžké techniky od Miro-
slava Skaláka – Mikulčice

• Veronika Babejová, Miroslav 
Merhaut, Pavel Muric, Miro-
slav Tichý, Radek Švábenský, 
Veronika Čermáková –Morav-
ská Nová Ves

• Petr Hoffman, Ondřej Chvátal 
– Moravská Nová Ves

• Jakub Žilka, David Žilka, Voj-
těch Fitz 

• Eliška a Michal Walzbergerovi 
– Mikulčice

• David Dirbák – poskytnutí va-
jíček na řízky, částečná organi-
zace s  poskytnutím sanitární-
ho kontejneru a elektrocentrá-
ly do Moravské Nové Vsi 

• Martin Mojžíš a Martin Junk – 
Lužice

• Ivo Smolka - Moravská Nová 
Ves

 Těm, kteří zde nejsou zmíněni, 
se omlouvám, jelikož se ke mně 
informace o vás nedostala.

Jana Matoušková
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Možná, že se člověk někdy opakuje, určitě i 
já, když je něčím zaujat a stojí to za to. Mě prá-
vě v posledním čase těší, povzbuzuje, jak dokáží 
mnozí podat pomocnou ruku a vlastně jakoby 
mimochodem. Uvědomíme si to kolikrát až zpět-
ně, co to pro nás znamenalo. 

Mohli by o tom povědět určitě takoví, kterým 
bylo pomoženo v  situaci v  ohrožení, jak nám 
sdělují zprávy od nás i ze světa. Také ale prožívá-
me něco ve svém všedním životě, kdy nás druhý 
v tom nenechal. Zkusme možná si toho třeba ještě 
dnes všimnout a říct „obyčejné“ díky.

Z  knihy příběhů Osvěžení pro duši pro tuto 
příležitost rád vybírám, jak se může pomoci, aby 
člověk byl rád sám sebou. 

cena
„Zbytečně se mnou ztrácíte čas. Nejsem k ni-

čemu, všem se ošklivím, i sama sobě.“ Dívka 
dopáleně argumentovala, proč nechce přijmout 
farářovo pozvání do skupinky mladých, kteří se 
spolu scházeli, a s  hořkostí v  hlase vypočítávala 
všechno, co na sobě nesnášela: „Jsem moc obyčej-
ná a nikoho nezajímám. Jsem protivná, ráda bych 
chodila s nějakým klukem, ale žádný mě nechce, 
závidím kamarádkám a doma všem lezu na nervy. 
K čemu jsem vlastně na světě?“

Farář si ji chvíli mlčky prohlížel a pak řekl: 
„Víš, že máš nádherné zelené oči?“ Dívka se zara-
ženě odmlčela. První krok byl vykonán.

A ještě chci přidat z knihy Potká jezuita fran-
tiškána… trošku humornou historku, říká se, že i 
to k životu patří.  

kuličky
Tento příběh se odehrál ve dvacátých letech 20. 

století v jedné vesnici ve střední Francii. Pan farář 
se zpozdil na nedělní mši svatou. Čekající minist-
ranti se začali nudit, a tak vytáhli z kapes kuličky a 
začali si před dveřmi sakristie hrát. Jejich radost-
né výkřiky i projevy lítosti byly slyšet až v kostele. 
Varhaník se snažil dětský křik přehlušit hrou na 
varhany. 

Když farář, nevrlý kvůli svému zdržení, viděl, 
jak jsou ministranti zabráni do hry, zlostně jim 
kuličky sebral a dal si je do kapsy. Potom začala 
mše. Před obětováním jeden z  ministrantů nesl 
faráři konvičku s vínem. Farář nastavil ruku, ale 
ministrant místo toho tiše řekl: „Vraťte mi moje 
kuličky, nebo vám nedám víno.“

Užaslý kněz raději rychle nenápadně kuličky 
vrátil, aby se vyhnul rozruchu v kostele.

P. Pavel Buchta

Pomocná ruka, nebo ruce
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„Každý den si večer připomeňme, 
kolik darů od Boha se nám dostalo. 
Největším darem je dar života.“  Tato 
slova zazněla 13. června při slavnostní 
mši u příležitosti 60. narozenin našeho 
pana faráře Pavla Buchty. Mši celebro-
val biskup Pavel Posád, který přijel na 
slavnost z Českých Budějovic. 

Slavnostní nedělní odpoledne začalo 
v 15 hodin v kostele sv. Aloise sváteční 
bohoslužbou. Z chóru se linuly nádher-
né zpěvy. Otničtí Blonďáci zazpívali 
písničku, jejíž krásná slova složil Josef 
Mezuláník. Blonďáky na harmoni-
ku doprovázel Jaromír Vacek. Členem 
mužského sboru je i bývalý starosta Pa-
vel Prokop, který panu faráři poblaho-
přál k narozeninám a zároveň mu po-
děkoval za dvacet let duchovní služby 
v naší farnosti. Za celé farní společen-
ství mu pogratuloval současný starosta 
Pavel Mezuláník. 

Slavnost pokračovala na farní za-
hradě, kde už byli připraveni otničtí 
hasiči. Opět měli perfektně nachystané 
občerstvení. Jídlo a pití, co hrdlo ráčí. 
Na oslavu přišlo hodně farníků i přá-
tel, aby společně s panem farářem moh-
li prožít jeho slavnostní den. K  dobré 
náladě hrála cimbálová muzika Lália 
z  Velkých Bílovic. Na oslavě nesměl 
chybět nádherný třípatrový dort, který 
oslavenec nakrojil.

Biskup Pavel Posád požehnal zre-
konstruovanému prostoru Centra spo-
lečného setkávání na farní zahradě: 
„Přeji vám, abyste se zde všichni rádi 
setkávali, neboť nejhůř je člověku sa-
motnému.“ Setkaly se zde všechny ge-
nerace. Celý den byl zalitý sluncem. 

Na farní zahradě je vždy příjemná 
atmosféra, všichni se na sebe usmívají, 
povídají si a jsou k sobě milí. Možná je 
farní zahrada kouzelné místo, které má 
dar spojovat lidi. ... a ještě jeden Pavel. 
Funkce fotografa se ujal místostarosta 
obce Pavel Muric.

60. narozeniny 
našeho pana faráře 
 Pavla Buchty
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tak nějak jsme si v otnicích 
zvykli na pěknou tradici: loučí-
me se s prázdninami akcí, která 
je aspoň za mě výborná. každý 
rok si na konci srpna poslech-
neme koncert v  našem kostele 
sv. aloise a pak se přesuneme 
na farní zahradu, kde posedí-
me se sousedy a přáteli za zvuku 
cimbálové muziky. ani o hladu 
a žízni nezůstaneme, protože o 
občerstvení se nám starají otnič-
tí dobrovolní hasiči. 

Nebylo tomu jinak ani letos. 
Tento nový zvyk si mě rychle zís-

kal (a nejsem určitě sama), pro-
tože je podle mě skvělé, že se na 
farní zahradě setkají lidé bez roz-
dílu věku, vyznání, životních po-
stojů a politických názorů. Něco 
společného ale přece jen mají: 
všichni přijdou s dobrou náladou 
a chutí potkat se s ostatními. Na-
víc toto setkání má i dobročinný 
charakter. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného je věnován na po-
kračování výstavby Centra pro 

setkávání, které je v prostoru far-
ní zahrady.

Letos se Farní odpoledne 
v  Otnicích uskutečnilo v  sobotu 
27. srpna. Už za brzkého dopo-
ledne se sešli místní dobrovolní 
hasiči a chystali lavičky, stoly, sta-
věli stan… Zkrátka, dali si velkou 
práci s tím, aby bylo všechno při-

praveno na velké odpolední se-
tkání. Počasí bylo hned od rána 
velmi nejisté. K  dešti se schylo-
valo celý den, ale nakonec štěstí 
stálo při nás a nepršelo.  Všech-
no vypuklo v 15 hodin v kostele 
sv. Aloise.  Vyslechli jsme krásný 
koncert mužského sboru z Kostic 
a Tvrdonic. Po koncertě jsme se 
mohli přesunout na farní zahra-
du, kde nám pro změnu zahrá-
la cimbálová muzika Slovácko 
mladší. Návštěvníků přišlo hodně 
a všichni se dobře bavili. Někteří 
si při cimbálu i zazpívali, či za-
tančili. Ani děti nepřišly zkrátka, 
protože pro ně byly připraveny 
kreativní hry a pohybové soutěže 
s  drobnými odměnami. Každo-
pádně všem, kteří se na této po-
vedené akci podíleli, patří velké 
poděkování.

A co napsat na závěr? Zkrát-
ka, určitě bychom si všichni přáli 
takových akcí zažívat co nejvíce. 
Tak snad se nám to vyplní.

Petra Partyková

Loučení s prázdninami na farní zahradě
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Na závěr loňského školního roku navštívily naši 
knihovnu děti z první třídy. Bylo to milé setkání s malý-
mi čtenáři a čtenářkami, třídní učitelkou Danou Matyá-

šovou a asistentkou 
učitele Markétou 
Douškovou. Jak to 
probíhalo?

Dvorní dáma 
v knihovně přivíta-
la prvňáčky, a spo-
lečně pak zavolali 
rytíře. Děti ukáza-
ly, že se naučily číst, 

přestože pro ně uplynulý školní rok nebyl jednoduchý, 
především kvůli on-line výuce. Přečetly hádanky. A věz-
te nevězte, všechny hádanky holky a kluci uhodli. Potom 
se všechny rozběhly po knihovně a hledaly svoje iniciály. 
Slavnostní chvíle nastala, když starosta obce v roli rytíře 
pasoval děti opravdovým železným mečem na rytíře a 
rytířky Řádu čtenářského. Všichni poté podepsali čte-
nářský slib. Na památku děti dostaly od obce Otnice 

dárek. Krásnou knihu z  nakladatelství Kazda „Slyšíš, 
jak mluví stromy“. Autor Peter Wohlleben v ní ukazu-
je, že příroda je živá a fascinující, že nejde jen o zdroj, 
který můžeme jako lidé využívat. A to je hodnota, kte-
rou bychom měli předávat dětem a také si ji sami často 
připomínat. Všichni prvňáčci získali zdarma čtenářský 
průkaz, na který si mohou do konce roku půjčovat knihy 
v otnické knihovně. 

Nejmladší školáky jsme přivítali ve světě příběhů

 KNIHOVNA 
 ŽIJE
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Všichni jsou psychopati, jenom já 
jsem letadlo. to je název knihy, kte-
rou napsal michal tříska společně 
se známým lékařem Janem hnízdi-
lem. Jelikož bylo v červnu po dlouhé 
době možné uspořádat v knihovně 
akci, potěšilo mě, že jsme se s mi-
chalem domluvili na zrealizování 
přednášky.  michal zajímavě vyprá-
věl nejen o knize, o tom, co před-
cházelo jejímu vydání, ale i o svém 
dětství, o své rodině a překvapivě i o 
obchodování na burze. nám, účast-
níkům besedy několikrát opako-
val, abychom zkusili nepřemýšlet o 
tom, co nám politici říkají a slibují, 
ale o něčem mnohem důležitějším. 
Jací jsou to lidé.

Přednášky se zúčastnili návštěv-
níci napříč generacemi. Přišli nejen 
dospělí, ale i děti. Ty si hrály v dět-
ském koutku. Zábavné aktivity pro 
ně spontánně připravila Silvie Ma-
kovská Menoušková. Bylo milé, že si 

cestu do knihovny našli malí i velcí, 
mladí i starší, ženy i muži. Na závěr 
besedy se rozvinula diskuse. Jelikož 
se autoři v  knize zabývají emocemi, 
také emoce v obecenstvu byly občas 
rozvířené. Michal Tříska se však sna-
žil vše trpělivě a v klidu vysvětlovat. 

Vybráno z rozhovoru s autory kni-
hy (https://www.knihcentrum.cz/
jan-hnizdil-a-michal-triska-mezi-
hospodou-a-nasi-knihou-je-velky-
rozdil): 

Kdo je psychopat? Je to člověk, kte-
rý nezná empatii, pocit odpovědnosti 
ani hlas svědomí. Člověk, který doká-
že manipulovat davem.  Autoři ve své 
knize vyzývají čtenáře, aby více stáli 

nohama na zemi, více se ptali, více 
pozorovali. Ovládat tyto dovednosti 
se vždy vyplatí. 

Na obálce knihy je karikatu-
ra tří vrcholných českých politiků, 
na něž se autoři zaměřují i v sa-
motném textu. Proč právě na ně?
Protože jsou podle našeho názoru 

nejvíce emočně 
postižení. Jsou nej-
víc vidět a páchají 
– nebo napácha-
li – nejvíce škod. 
Lidé, kteří podlehli 
„kouzlu politi-
ka“, mu podlehli 
emočně. Na tom 
není nic špatného. 
Všichni emočně 
podléháme. Dru-
hému pohlaví, dě-
tem, slibům. Na 

pováženou to však začíná být, když 
vás dotyčný politik vede do pekel, za-

čínají vám hořet tkaničky u bot a vy 
mu stále tleskáte. Naše kniha vyžadu-
je od čtenáře odvahu. Skutečně. Není 
to fráze. Ne odvahu ukázat na poli-
tika, ale odvahu ukázat na sebe. Byli 
bychom rádi, kdybychom alespoň 
jednoho čtenáře k tomuto nadlid-
skému úkolu přiměli. Chceme vést se 
čtenářem dialog, ale také chceme, aby 
ho vedl čtenář sám se sebou. Možná 
jsme si ukousli velké sousto, ale mu-
seli jsme to zkusit. Myslíme si, že naše 
kniha vzbudí silné emoce. Současně 
však očekáváme, že se čtenář nad tím, 
co v knize říkáme, nakonec přece jen 
zamyslí.

Kniha není jen o politicích, ale také 
o nás. Snad každý se v ní najde. S kaž-
dým souzní něco jiného. V knize na-
jdete také spoustu citátů a příběhů ze 
života. 

Máte-li odvahu si knihu přečíst, 
můžete si ji vypůjčit v místní knihov-
ně. 

V knihovně jsme se setkali s Michalem Třískou
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knihovna v otnicích se připojila k šestému 
ročníku soutěže Jižní morava čte, tentokrát 
na téma: 

„teĎ to Vidím Jinak“. 
Cílem tématu je reflexe současné situace. 

Děti ve spolupráci s kamarády, rodiči či uči-
teli zkusí pojmenovat nynější situaci, jelikož 
uplynulý rok přinutil společnost vnímat věci a 
vztahy jinak. Téma má široké uchopení, může 
být vyjádřeno slovem, hudbou, obrazem. 

Je možné vytvořit povídku, pohádku, esej, 
báseň, výtvarné dílo, výtvarný model, ko-
miks, fotografie, fotografie s psaným textem 
nebo video na zadané téma. 

FantaZii se meZe nekladou. 
Výsledkem by mohla být „encyklopedie no-

vého světa“.
rozsah literární soutěžní práce je mini-

málně 1 a maximálně 3 strany textu. Video 
může mít maximální rozsah 3 minuty.

Téma vychází ze 120. výročí narození Jaro-
slava Seiferta. Apeluje tak na princip metafory 
v poezii (vidět věci jinak).

soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež 
od 4 do 15 let.

Prosíme o odevzdání prací do 1. 11. 2021 v ot-
nické knihovně, případně je můžete zaslat v elek-
tronické podobě na e-mail: knihovna@otnice.cz. 

Účastníci soutěže se při slavnostním vyhlášení 
v polovině prosince mohou těšit na zajímavé ceny.

Bližší informace najdete na www.jiznimoravac-
te.cz nebo v naší knihovně. 
spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Hurá prázdniny!
Před prázdninami děti nádherně vyzdobily parkoviště u knihovny. Svítilo sluníčko a venku i uvnitř knihovny to žilo. 

Některé děti přišly s kamarádem nebo kamarádkou, menší děti doprovodilI rodiče nebo babičky. Děti křídami nama-
lovaly krásné obrázky. Sluníčko, palmy, moře, traktor, auto, zvířátka, květiny, pohádkové postavy, portréty… To vše se 
objevilo v galerii na parkovišti.  Škoda, že brzy napršelo a po obrázcích nezbyla ani stopa. 

Díky za příjemné odpoledne, za veselé obrázky i za křídy, které jste přinesli na malování a poté je věnovali knihovně. 
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Životní prostředí

Klimatická krize se dotýká všech 
oblastí našeho života. Stále častější 
a silnější projevy extrémního počasí 
jsou varováním, které musíme brát 
vážně. Klima se měnilo, mění a měnit 
bude. Co se ale děje nyní? Je to popr-
vé v historii planety, kdy člověk mění 
klima a z dlouhodobého hlediska 
ohrožuje život vlastní i životy ostat-
ních druhů na planetě. A na rozdíl 
od předchozích změn, je tato změna 
nesmírně rychlá. Ale plány jednot-
livých zemí na omezení emisí jsou 
nedostatečné. Lidstvo  musí  podle 
vědců  urychleně omezit konzumaci 
masa a plýtvání potravinami, ale také 
zcela přejít na obnovitelné zdroje 
energií, změnit způsob hospodaření, 
zvyšovat kvalitu půdy, chránit a roz-
šiřovat lesy…

Díky technologickému pokroku 
žijeme v blahobytu, ale to se bohu-
žel projevuje na životním prostře-
dí. Inspirují mě lidé, kteří se dokáží 
dobrovolně uskromnit. Jedni tím, 
že převážně používají veřejnou hro-
madnou dopravu. Druzí tím, že pře-
stanou jíst maso a mléčné výrobky, 
přesto, že jim to opravdu chutná. Vě-
děli jste, že produkce masa a mléka 
vytváří až 20 % skleníkových plynů? 
Někoho možná překvapí, že konzu-
mace masa má na klima větší vliv 
než létání a celkově doprava. Cením 

si lidí, kteří se rozhodli nenakupovat 
další a další nové věci, ale věci opraví, 
vymění, koupí z druhé ruky, půjčí si 
je … Fandím lidem, kteří se rozhodli 
už nyní využívat obnovitelné zdroje 
energie. 

Měli bychom se naučit přemýšlet 
nad tím, co a kde kupujeme, zda sku-
tečně potřebujeme tolik věcí. Nebo 
nakupujeme jen proto, abychom se 
ukázali před ostatními? Dokážeme si 
odepřít létání? Vždyť je to tak lákavé 
zaletět si několikrát ročně k moři, na 
víkend do Londýna, na nákupy do 
Dubaje... Četli jsme o tom, že roun-
dup, a další chemické prostředky  
obsahují jedovaté látky, kvůli kte-
rým pomalu, ale jistě ničíme zdraví 
sobě, a zároveň ničíme půdu, vodu, 
vzduch… přesto je pořád používá-
me. „Plevel“ se nám přece nelíbí. 

Dozvídáme se, že planetu zasypá-
váme odpadem. Už jsme slyšeli, že 
ze skládek uniká metan (další skle-
níkový plyn), že skládky často hoří 
a vznikají tak toxické zplodiny. Ale 
popelnice a kontejnery máme stále 
plné. Kdo z nás si vezme na pečivo 
či ovoce svůj sáček? Kdo nakupuje 
v bezobalových obchodech? 

Kolikrát jsme už slyšeli, že nám al-
kohol, cukr i cigarety škodí, ale pře-
sto pijeme, přejídáme se a kouříme 
dál. Spoléháme se na lékaře, že nám 

pomohou. Spoléháme se na politi-
ky, že nás ochrání. Co nás přiměje 
k tomu, abychom změnili svoje cho-
vání? Co se musí stát, abychom vzali 
zodpovědnost za svůj život a za svoje 
jednání do svých rukou a přestali se 
spoléhat, že to za nás vyřeší někdo 
jiný?

Některým dopadům klimatické 
krize se již nevyhneme. Vlak klima-
tické změny jsme už dali do pohy-
bu. Nedokážeme jej zastavit. Co ale 
dokážeme, je rozjetý vlak zpomalit. 
Jedním z nejefektivnějších řešení je 
zbavit se naší závislosti na fosilních 
palivech. Účinnou transformaci na-
šeho energetického systému je třeba 
začít u každého z nás, ale zároveň 
musíme začít společně. Musíme pe-
čovat o jedinou planetu, která je na-
ším domovem. 

Zdroje:
MOLDAN, Bedřich a Michaela 

PIXOVÁ.  Klimatická krize: mýty a 
fakta o stavu planety. 

PÊGO, Ana a Isabel Minhós MAR-
TINS. Plasticus maritimus, invazivní 
druh. 

VANDYKE, Anita.  Život podle 
zero waste za třicet dní. 

CARSONOVÁ, Rachel. Tiché jaro. 
 Jitka Bublová

kniha je sice označována za dětskou, avšak může zajímat i 
dospělé, kteří chtějí o proměnách klimatu vědět víc než z novin 
a webů. autorům knihy se podařilo vytvořit srozumitelného 
průvodce „velkým příběhem o klimatických změnách“ (jak zní 
podtitul knihy). Velice čtivý text je doplňovaný množstvím jed-
noduchých schémat a obrázků, které v mnoha případech vyvo-
lávají úsměv na čtenářově tváři, což je při tematickém zaměření 
této publikace skoro neuvěřitelné.

poslední kapitola provokativně nazvaná „Vždyť to nemá smy-
sl“ nejprve jakoby zpochybňuje lidské snahy o odvrácení klima-
tických hrozeb, avšak končí větami: „Velké zastavování klima-
tických změn už dávno začalo. přidáš se?“. 

A já už jen doplním: kdo ses ještě nepřidal, tak prosím tě nevá-
hej!

Převzato z webových stránek Lipky – Aktuálně – Okénko Aleše 
Máchala (www.lipka.cz)

Všichni jsme v tom společně

tip na knihu, kterou si můžete půjčit v místní knihovně 
palmy na seVerním pÓlu
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mnoho původních rostlin a ži-
vočichů přichází v  dnešní velmi 
intenzivně využívané kulturní 
krajině o své životní podmínky. 
naštěstí se stále více lidí přiklání 
k přírodnímu způsobu zahradni-
čení a přírodní zahrady se stávají 
oázami rozmanitého života. Zá-
kladní myšlenkou přírodních za-

hrad je sladit a harmonizovat po-
třeby přírody a potřeby člověka. 
ale důvody pro založení přírodní 
zahrady mohou být různé. snaha 
vyhnout se chemii v potravinách, 
touha po vlastnoručně vypěsto-
vaném čerstvém ovoci a zelenině 

nebo přání žít v souladu s příro-
dou. 

Každá přírodní zahrada vyniká 
svou jedinečností. Zahrada je bez-
pečné prostředí, kde můžeme příro-
du vnímat všemi smysly současně. 
Je to kousek zeleně, který je v  naší 
péči. Přírodní zahrada se od běž-

ných, tzv. klasických zahrad liší svou 
trvalou udržitelností. Jde o vytvoření 
rozmanitého ekosystému, ve kterém 
se rostliny a živočichové navzájem 
podporují a poskytují si výhodné 
podmínky k životu. 

Každá přírodní zahrada musí spl-

ňovat tři kritéria – nepoužívat rašeli-
nu, umělá hnojiva a pesticidy. Z pat-
nácti dalších kritérií, která se vzta-
hují k péči o zahradu musí splňovat 
alespoň deset. Jedná se například 
o kompostování, využívání dešťové 
vody, živý plot z planých druhů keřů, 
ovocnou zahradu, bobulové keře, 
zeleninové záhony a bylinky, mulčo-
vání, listnaté stromy, divoký koutek, 
úkryty pro živočichy... Používají se 
postupy, při kterých lze o zahradu 
pečovat i bez chemie. Zahrada není 
jen místem odpočinku a zdrojem vi-
tamínů, ale tvoří také cenné útočiště 
pro mnoho druhů rostlin a živoči-
chů. 

Za splnění předem daných kritérií 
je majitelům zahrady udělena pla-
keta „Přírodní zahrada“. Ta není jen 
ozdobou zahradní branky, ale také 
poděkováním majitelům zahrady, že 
spolupracují s  přírodou. Kdo je vy-
znamenán zahradní  plaketou „Pří-
rodní zahrada“, má všechny důvody 
k tomu, aby byl na svou zahradu pyš-
ný, neboť taková zahrada je cenným 
příspěvkem k ochraně životního 
prostředí. 

Pokud i vaše zahrada splňuje kri-
téria přírodní zahrady, můžete se 
zapojit. Pomocí zahradní plakety 
můžete dát viditelné znamení o tom, 
že ji obděláváte trvale udržitelným 
způsobem a že na ní  hospodaříte 
ekologicky.

Více informací: 
http://prirodnizahrada.eu/

https://www.veronica.cz/
prirodni-zahrady

Síla přírody a tvořivá činnost zahradníka se spojují 
v jeden harmonický celek
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Otničtí rybáři

opět je rok za námi a bohužel 
je tu stále nepříjemnost, spojená s 
pandemií coronaviru. my, rybáři, 
si znovu pokládáme otáz-
ku, jestli máme uskutečnit 
dětské rybářské závody. 
hodně dlouho jsme nad 
tím uvažovali, ale i když 
už je na pandemii pohlíže-
no jinak než před rokem, 
nakonec jsme se rozhodli 
dětské závody zrušit. přesto, stejně 
jako loni, jsme se rozhodli dětem 
umožnit, aby na rybník přišly a za-

rybařily si jen tak pro zábavu. aby-
chom jim to trošku zpříjemnili, za-
jistili jsme alespoň občerstvení. 

Děti s rodinami na rybník 
přišly, ale v menším počtu, 
než jsme čekali. Moc jsme se 
tomu nedivili, protože děti 
jsou vždy rády, když mo-
hou soutěžit o nějakou cenu, 
sladkost, nebo aspoň diplom 
a bez vidiny cen a drobných 

pozorností to pro mnohé z nich není 
zřejmě tak lákavé. I tak si myslím, že 
ti, kteří si přišli zarybařit, anebo jen 

tak posedět se svými blízkými, nebyli 
zklamáni a strávili pěkný den u vody. 
Nějaké ryby se také nachytaly, takže 
děti určitě neodešly bez zážitků. 

Snad se příští rok vše zlepší a na-
vrátí do starých kolejí a my budeme 
moci uspořádat klasické dětské ry-
bářské závody se spoustou cen a mi-
lých pozorností. 

 Přeji vám všem hodně zdraví a tě-
ším se na setkání při některé z našich 
dalších rybářských akcí.
Petrův zdar!            Martin Procházka, 

za Rybářský spolek Otnice 

Rybářské dilema
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I letos to nevypadalo moc nadějně, ale nakonec vše dopadlo dobře 
a podařilo se nám uspořádat Aloiské hody tradičněji, než jak to bylo 
vloni. 

Na první zkoušce se nás moc nesešlo, rozhodli jsme se naši „stár-
kovskou partu“ trochu omladit, a tak jsme nemeškali a začali obcházet 
absolventy 9. třídy a jejich o trošku starší kamarády. Vznikly z toho 
čtyři nové páry. Učili jsme se tancovat, kluci i verbuňk, trénovali jsme 
zpěv a nástup, vyráběli mašličky na sólo, vázali rozmarýnky, a hlavně 
jsme se těšili, až konečně přijde nadšeně očekávaný hodový víkend. Až 
si s vámi společně zazpíváme v kruhu, popijeme trochu vínka, zatančí-
me na živou kapelu. Po nekonečném lockdownu a nařízeních vlády to 
byl pro nás všechny sen. 

Pro víno jsme tentokrát nikam do sklepa nejeli, ani pro máju se 
nejelo ve čtvrtek, jak bývá zvykem, ale až v pátek. Také mája nestála 
u dělnického domu, ale vedle radnice na naší překrásné návsi, kde ji 
naši stárci s pomocí členů Sboru dobrovolných hasičů Otnice postavili 
ručně. Ještě nás moc mrzí, že jsme vás nemohli přijít pozvat osobně 
na hody, ale doufáme, že příště nám to už situace umožní. I večerní 
zábavy se minuly dělnickému domu a konaly se venku před školou v 
přilehlém parku. V  sobotu k tanci a poslechu hrála skupina Modul. 
V neděli jsme se oblékli do krásných otnických krojů. Na návsi nám 
požehnal pan farář a vyrazili jsme rozezpívat ulice naší vesnice za do-
provodu dechové hudby Vracovjáci. 

O vynikající občerstvení se postarali otničtí hasiči, zázemí nám za-
půjčily ženy z otnického KOSu, kroje nachystala Dagmar Holubová 
s  Jitkou Brtníkovou. Za vše vám moc děkujeme. Spousta z vás nám  
s chystáním hodů pomohla. Abychom na někoho nezapomněli, tak ne-
budeme jmenovat, protože vy všichni, kdo jste nám pomohli, to víte 
a patří vám obrovské poděkování. Největší dík patří vedení naší obce. 
Obec financovala ušití dalších šesti párů krásných otnických krojů, ale 
především nám umožnila uspořádat hody. A nakonec děkujeme vám, 
že jste nás přišli podpořit a tím nám ukázali, že má smysl zachovávat 
tradice.

Otničtí stárci

Zachovávat tradice má smysl
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Kulaté léto

Kopec, koule, výhled, Slovák, kaple, radar, císař – 
napadá vás, s jakým místem jsou tato slova spojená?

Ani letošní rok většímu sportovnímu setkání na 
hřišti příliš nepřál, a tak jsme v pořadí již osmý roč-
ník Kulatého léta opět pojali netradičně. V průběhu 
prázdnin se tak naši soutěžící cestou necestou, polem 
nepolem vydali za hledáním tajného turistického grá-
lu Kulatého léta!

Úkolem dětí bylo zdolat sedm různých tras dlou-
hých 5 či 7 kilometrů a za každou z nich pak od nás 
dostaly nápovědu, která jim napomohla k  získání 
indicie. Všech 7  indicií, které jsme vám představili 
v úvodu článku, pak děti navedly k odhalení tajného 
turistického grálu. Pokud jste tipovali, že indicie by 
mohly směřovat k  Mohyle míru, pak byl váš odhad 
zcela správný! Právě u tohoto památníku nacházející-
ho se na Prateckém kopci si soutěžící během posled-
ních srpnových víkendů vyzvedli svou zaslouženou 
turistickou odměnu.

Celkově jsme společně ušli skvělých 1 243,2 kilo-
metrů a prozkoumali mnoho koutů Moravy i Čech. 
Rádi bychom ještě jednou moc poděkovali všem 
účastníkům letošního Kulatého léta za jejich podpo-
ru a chuť podělit se s námi o své cestovatelské trasy a 
zážitky! I když výletnicky pojaté poslední dva ročníky 
Kulatého léta rozhodně stály za to, už teď se těšíme, až 
nám situace dovolí potkat se zase naživo!

Miroslava Stejskalová a Luboš Kleis,
za tým Kulatého léta

Kulaté léto aneb Polem, nepolem...

Jedna z doporučovaných sedmikilometrových tras
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Ráda bych prostřednictvím Ot-
nického zpravodaje poděkovala za 
dobré vztahy vedení obce Otnice a 
naší mateřské školy.  Obec Otnice je 
zřizovatelem mateřské školy, proto 
se na ni obracím v  případě potřeby 
o pomoc. Jelikož máme v  mateřské 
škole ryze ženské osazenstvo, jedná se 
vždy o situace, které vyžadují chlap-
skou ruku nebo nějakou mechanizaci 
v  podobě sekačky, traktoru apod. A 
to jsou právě ty chvíle, kdy spoléhá-
me na dobré vztahy. Stačí zvednout 

telefon a vytočit číslo na místosta-
rostu Pavla Murice nebo mávnout 
na projíždějícího Luďka Leváka a 
problém, který se zdál nepřekonatel-
ný, je rázem vyřešen v  duchu hesla: 
„Nemožné ihned – zázraky do tří 
dnů“. A to jsou právě ty dobré vztahy, 
díky kterým je postaráno o pravidel-
né sečení zahrady, novou dopadovou 
plochu pod lezeckou stěnou, chodník 
k zahradnímu domku a mohla bych 
vyjmenovávat dál, a stejně bych na 
něco zapomněla. Nejnovější dob-

rý skutek je obrovský kmen stromu, 
který nám zdobí naši školní zahra-
du. Že slouží dětem jako rozhledna, 
kladina, loď nebo prolézačka, ani 
nemusím dodávat. Opět stačilo jen 
požádat o pomoc na správném místě.                                                                                                                                           
     A co říci závěrem? Snad jen: dě-
kuji a slibuji, že si budeme naše dobré 
vztahy i nadále hýčkat a považovat. 
Zejména v  době, kdy dobré vztahy 
nejsou samozřejmostí.                                                                                        

Veronika Škrháková, 
za mateřskou školu

Dobré vztahy 

Od konce srpna zaměstnanci 
obecního úřadu umístili před 

mateřskou školu stojany na kola. 
Škola za odstavená kola 

nezodpovídá. Odkládání kol, 
příp. jejich uzamčení 
je na zodpovědnost 

majitele, resp. zákonných 
zástupců dětí.



2 6 .  r o č n í k  •   2 2 .  ř í J n a  2 0 2 1 33
Základní a m

ateřská škola

23. červen byl významným dnem 
pro jedenáct předškoláků. V  dopro-
vodu svých rodičů a prarodičů se zú-
častnili na radnici slavnostního lou-
čení s obdobím v mateřské škole. Na 
Obecním úřadě v Otnicích se tohoto 
symbolického rozloučení s dětmi, kte-
ré po prázdninách nastoupí do 1. třídy, 
zúčastnil starosta Pavel Mezuláník, ře-
ditel školy Hynek Zavřel a paní učitelky 
z mateřské školy Veronika Škrháková, 
Dagmar Žbánková, Zuzana Arnošto-
vá. Paní učitelka Škrháková v proslovu 
shrnula, jaké bylo období v  mateřské 

škole, čemu se děti naučily. Všem pří-
tomným to děti předvedly zpěvem 
písně a přednesem básní. Také jim po-
přála za všechny mnoho úspěchů. Poté 

předškoláci dostali šerpu Předškolák 
2021 a knížku na památku. Děti závě-
rem hrdě odpovídaly na dotaz, čemu by 
se chtěly věnovat v budoucnosti, čím by 

chtěly být, jaké povolání je jejich 
snem. Starosta jim popřál, aby se 
jim ve škole líbilo, aby jim učení 
dobře šlo tak, aby mohly dosáh-
nout těchto vytoužených zaměst-
nání. Nemocná vedoucí učitelka 
Jitka Ardelyová poslala „na dál-
ku“ dětem pozdrav z  nemocni-
ce s  přáním hezkých prázdnin
a úspěchů v 1. třídě. Hynek Zavřel

Rozloučení s předškoláky na radnici

V  posledním červnovém týdnu 
se přišli budoucí prvňáčci podívat do 
základní školy. Byli překvapení, jak je 
škola velká a prostorná. První údiv 
většinou předškoláci zažijí při zápisu 
do první třídy. Žel i letos z  důvodu 
pandemie nebyl zápis tradiční, ale 
pouze formální. V  doprovodu paní 
učitelky Veroniky Škrhákové měli 
tedy předškoláci možnost si celou 

školu projít a prohlédnout. Navští-
vili také své starší kamarády v první 
a druhé třídě. Dokázali s přehledem 
v hodině prvouky poznat rozdíl mezi 
ovocem a zeleninou, většina doká-
zala rozpoznat i některá velká tiska-
cí písmena a vytleskat slabiky. Za to 
byli odměněni drobnými sladkostmi. 
Žáci z první třídy si pro ně dokonce 
připravili krásnou básničku. Myslím 

si, že stejně příjemně se cítili i před-
školáci z Lovčiček, kteří se do školy 
přijeli v předchozím týdnu. Děti od-
cházely s  úsměvem a nadšené, jak 
povypráví doma rodičům, že už byly 
ve škole. Všichni jsme se shodli na 
tom, že i přes covidové období jsou 
naši předškoláci do první třídy, až na 
občasné logopedické nedostatky, vý-
borně připraveni.  Hynek Zavřel

Těšíme se do školy!
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Poslední červnový den se na 
obecním úřadě tradičně konalo 
slavnostní rozloučení s  vycházejí-
cími žáky z devátých ročníků.  Pro 
všechny žáky, ale i pro přítomné ro-
diče, prarodiče, učitele bývá tento 
den velmi emotivní. Každé loučení 
se školou je ukončení nějaké životní 
etapy, přestože další začíná. Všichni 
slavnostně oděni vyslechli starosto-

va slova, aby absolventi v  budouc-
nosti nezapomněli na svou školu a 
obec, odkud pocházejí. Deváťáci ve 
svém proslovu zavzpomínali na vše, 
co ve škole hezkého zažili a na co 
budou v budoucnosti rádi vzpomí-
nat. Žáci obdrželi od ředitele školy 
a od třídní učitelky pamětní listy 
a závěrečná vysvědčení. S  žáky 9. 
tříd se přišli rozloučit i žáci z niž-

ších tříd, kteří jim slavnostní chvíli 
zpříjemnili hudebním doprovo-
dem. S paní učitelkou Lenkou Kur-
díkovou v letošním roce zahrály na 
klávesy Magda Pavlovcová, Tereza 
Řezníčková a Jana Horáková. 

Za pedagogický sbor přeji všem 
hodně úspěchů a spoustu nových 
poznatků na středních školách. 

   Hynek Zavřel

Vždy na závěr školního roku 
probíhá slavnostní předání diplomů 
ředitele školy spojených s věcnou od-
měnou a pochval ředitele školy nejú-
spěšnějším žáků. Žáci byli navrženi 
třídním učitelem a na závěr školního 

roku na pódiu před očima ostatních 
převzali tito úspěšní žáci ocenění. 

Věříme, že to je vhodná motiva-
ce, aby se těmito úspěchy inspirovali 
i žáci ostatní. V letošním roce dosáhli 
žáci výborných výsledků v  mate-

matických olympiádách, olympiádě 
českého jazyka, konverzační soutěži 
v anglickém jazyce, v soutěži „Mladý 
historik“ i v logické olympiádě. Všem 
oceněným tímto gratulujeme.

 Hynek Zavřel

Předávání diplomů a pochval ředitele školy na závěr školního roku
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Škola a školství v otnicích 
do roku 1950

 Na konci 18. a na počátku 19. sto-
letí se vyučovalo v najatém domku a 
školu navštěvovalo pouhých 56 dětí. 
Pro školní vyučování byl uzpůsoben 
dům č. p. 49 stojící v blízkosti kostela 
a vyučování probíhalo pouze v jedné 

třídě. Součástí domku byl i prostor 
pro řídícího učitele. Učitelská profe-
se byla v této době spjata s duchovní 
správou, proto bylo patrně místo vy-
bráno právě v  blízkosti kostela. Nej-
častěji vedli školu správcové kostelní 
hudby, označovaní jako regenscho-
rové, kteří tento úkol vykonávali jako 
vedlejší zaměstnání. Otnický učitel 
působil na počátku 19. století i jako 
varhaník pro okolní obce Bošovice, 
Lovčičky a Milešovice.

Ve druhé polovině 19. století byla 
v  Otnicích postavena „přízemní jed-
notřídka“, jejíž součástí byla učebna 
i byt pro učitele. V  této době navště-
vovalo tuto školu již 196 dětí. Velmi 
vzrostla prestiž učitelského povolání, 
kdy školské záležitosti ve druhé polovi-
ně 19. století převzal stát, ministerstvo 
kultury a vyučování. Dohled nad ško-
lami byl prováděn pomocí zemských, 
okresních či místních školských rad.

Tato přízemní jednotřídka záhy 
přestala počtu dětí stačit, proto v roce 
1889 bylo v  Otnicích započato se 
stavbou nové školní budovy. Stavba 
byla dokončena roku 1891 a také byla 

slavnostně vysvěcena arciknězem 
Maternou. Vyučování zde bylo zahá-
jeno právě roku 1891. Podle zpráv se 
jednalo o jednopatrovou jednotřídní 
školní budovu, která byla záhy pro 
vysoký počet žáků rozšířena na dvoj-
třídní. V roce 1898 se začalo vyučovat 
i ve třetí třídě a vedle místa „nadučite-

le“ a „podučitele“ bylo zřízeno i místo 
učitelky s  povinností vyučovat žen-
ským pracím. Ve druhém desetiletí 
20. století dochází k přístavbě, otnická 

škola se rozšiřuje na čtyřtřídní a bylo 
zřízeno i další učitelské místo.

Se vznikem samostatné Českoslo-
venské republiky dochází k zavedení 
povinné osmileté školní docházky a 

byly zrušeny jakékoli úlevy ve školní 
docházce. Byly zavedeny nové před-
měty: např. občanská nauka a vý-
chova, či ruční práce výchovné pro 
chlapce. Tělesná výchova začala být 
povinná i pro dívky, pro které byla 
zavedena i výchova o domácím hos-
podářství a vaření. Maximální počet 
žáků byl v 1. třídě 70 žáků, v ostat-
ních třídách 65 žáků. Ve třicátých 
letech 20. století byly tyto počty sní-
ženy, v  1. třídě se vyučovalo maxi-
málně 50 žáků, v  ostatních třídách 
60 žáků. V 1. a 2. ročníku byla z čes-
kého jazyka vyčleněna prvouka, od 
3. ročníku byl zaveden samostatný 
předmět vlastivěda. V 6., 7. a 8. roč-
níku se staly vyučovacími předměty 
zeměpis, dějepis, přírodopis a příro-
dozpyt.

Počátek školního stravování datuje-
me v Otnicích od roku 1926, kdy za-
čala ve školní budově fungovat školní 
kuchyně na přípravu teplých obědů. 
V  roce 1927 se škola změnila již na 
pětitřídní. Následně obec darovala 
pro rozšiřování pěstitelských znalostí 
školní zahrádku na Pastviskách. Roku 

1930 bylo zapsáno do otnické školy 
z  důvodu vyššího počtu dětí již 207 
žáků. Ve školním roce 1933/34 do-
šlo ke zřízení šesté třídy, ve  školním 
roce 1938/39 již sedmé třídy. Zároveň 

Z historie školy v Otnicích
letos si připomínáme 70. výročí od otevření nové školní budovy. současná doba není nakloněna nějakým 

schůzkám či setkávání, proto se pokusím zavzpomínat na některé události z minulosti otnické školy alespoň 
prostřednictvím tohoto článku. 

Ročník 1933 
s učitelem 

L. Kutlachem

Stará škola 
(1890 - 1951)
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osvětlení.
V  době okupace byl od září 1940 

zaveden povinný německý jazyk od 
3. ročníku, od roku 1941 již dokonce 
od 1. ročníku. Užívání dvojjazyčných 
německo-českých nápisů bylo v době 
protektorátu zcela běžné. Někteří 
učitelé byli totálně nasazení na prá-
ci v  německých továrnách, proto se 
snížil za války počet tříd na šest. Pře-
chodem fronty při osvobození škola 
utrpěla řadu materiálních škod, ve 
škole byl dočasně zřízen i vojenský 
„lazaret“ pro zraněné vojáky. Několik 
bomb poškodilo střechu školní budo-
vy a všechna okna byla rozbita. 

     Vyučování bylo po osvobození 
obnoveno s 217 žáky. Škola byla opra-
vena a zrenovována. Tato poválečná 
doba však znamenala osídlování po-
hraničí, kde bylo možné po odsunu-
tém německém obyvatelstvu získat 
vlastní bydlení a řada obyvatel toho 
využila. Během prvního poválečného 
roku se odstěhovalo 34 žáků. Nově 
byl zaveden do škol ruský jazyk, od 
roku 1946/47 také branná výchova a 
pochodová cvičení. Od školního roku 
1950/51 byly zavedeny také žákovské 
knížky, což byl poslední školní rok 
před slavnostním otevřením nové 
školní budovy, jak nostalgické.

Škola a školství v otnicích
po roce 1951

     Již na společné schůzi vedoucích 
představitelů Otnic, Bošovic, Lov-
čiček a Milešovic v  srpnu 1945 bylo 
rozhodnuto, aby měšťanská škola 
byla v Otnicích postavena. Tuto ško-
lu měli navštěvovat žáci těchto výše 
zmíněných obcí. Určitě různé směny 
a odkupy pozemků nebyly jednodu-
ché, stejně tak jako dnes. Vlastní stav-
ba nové školní budovy trvala takřka 
šest let, a co do vybavenosti a prak-
tičnosti to byla na tuto dobu velmi 
moderní stavba. Budova byla archi-
tektonicky rozdělena na dvě dílčí části. 
V severním traktu budovy byla ředi-
telna, sborovna, vrátnice, byt školníka, 
jídelna, kuchyně a tělocvična. V jižním 
traktu budovy se nacházely šatny, sál a 
učebny. V budově bylo celkem 19 tříd, 
mezi kterými nechyběly ani učebny 
odborné: kreslírna, hudební síň či fy-
zikální učebna. Za každou učebnou 

byla pomocná pracovna, tyto prosto-
ry byly později upraveny na kabinety. 
Škola byla vybavena vodovodem, ku-
chyňským zařízením, nábytkem, au-
tomatickým zvoněním, umývárnami, 
sprchami, toaletami, apod. 

Stará škola následně posloužila pro 
kanceláře tehdejšího úřadu a pošty.

     V nové škole působilo 17 učitelů. 
Prvním ředitelem se stal Matěj Jedlič-
ka, který se velkou měrou zasloužil o 
založení měšťanské školy v  Otnicích 
a jeho zástupcem Jan Jedlička, bývalý 

ředitel národní školy. K dalším ředite-
lům nové školy patřili Václav Valíček či 
Kamillo Šíra.

Drobným nedostatkem se v  počá-
tečním období provozu školy stalo 
nedostatečně výkonné topení, žáci tak 
museli v zimním období sedět v lavi-
cích v zimnících a snášet nepříjemný 
chlad. Otevřít novou školu je myšlen-
ka krásná, ale nutné je školu udržovat 
v  dobrém stavu a opatřit potřebným 
vybavením, které se musí neustále do-
plňovat. V šedesátých letech se vedení 
školy povedlo opatřit nové nářadí do 
tělocvičny, byly obohaceny sbírky do 
matematiky, fyziky, hudební výcho-
vy. Byla doplněna dílna pro práci se 
dřevem a nově vybudována dílna pro 
práci s kovem. Do předmětu šití byly 
zakoupeny dva šicí stroje. Je hezké 
také číst, že byly různobarevně vyma-
lovány jednotlivé třídy. S  vytápěním 
školy byly obtíže prakticky stále, i přes 
různé investice. Během školního roku 
1985/86 si vyžádala opravu tělocvična, 
později bylo také přistavěno volejbalo-
vé hřiště. V letech 1996/97 byla prove-
dena výměna oken celé budovy, proto-
že stará okna již netěsnila.

Dnes si už žáci nevzpomenou, že do 
školy i do práce se chodilo i v sobotu 

dopoledne. Ve školním roce 1967/68 
bylo zavedeno, že každá sudá sobota 
byla volná. Byly zavedeny jarní prázd-
niny v délce jednoho týdne. Z důvodu 
snazšího dojíždění žáků z  okolních 
obcí byl začátek vyučování posunut na 
7.45 hod. Ve školním roce 1968/69 byl 
zaveden pětidenní vyučovací týden. 
Od září 1968 do září 1980 byla v bu-
dově základní školy dočasně umístěna 
i mateřská škola.

Škola se nevyhnula ani živelným po-
hromám. V listopadu 1994 při pálení 

klestí a silném větru došlo k  požáru 
střechy zadního traktu školní budovy.

V době otevření školy se vyučovalo 
v  17 třídách, v  šedesátých letech do-
chází k poklesu počtu žáků a vyučo-
vání probíhá v 15 třídách, od školního 
roku 1966/67 začíná vyučování od 5. 
ročníku i pro žáky z okolních obcí Mi-
lešovice a Lovčičky. V 70. a 80. letech 
se počet žáků otnické školy pohyboval 
okolo 350 žáků a vyučování probíha-
lo obvykle ve 14 třídách, což je asi 25 
žáků na třídu. Od počátku 90. let se 
počet žáků stále snižoval Tento klesa-
jící trend se však již před několika lety 
zastavil a průměrný počet žáků na tří-
du byl asi 22 žáků.

V 80. letech lze na naší škole spočítat 
spoustu kroužků zaměřených na růz-
nou zájmovou činnost. Rádi bychom 
na tuto tradici navázali i dnes, ale růz-
ná omezení v  podobě mimořádných 
opatření, které nám nařizuje minis-
terstvo školství a zdravotnictví, nás 
v tomto velmi silně omezuje.

a jaká je škola dnes?
Základní škola v Otnicích je dnes sa-

mostatný právní subjekt, jejímž zřizo-
vatelem je obec. Spolupráce s obecním 
zastupitelstvem je opravdu skvělá a 

Ročník 1958 s učitelkou Blažkovou
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věřím, že to tak bude i nadále. Starosta 
obce Pavel Mezuláník i místostarosta 
Pavel Muric školu navštěvují, zajíma-
jí se o chod školy, jsou vždy vstřícní 
a pomáhají s provozem i případnými 
technickými problémy dle svých 
možností. V poslední době proběhla 
rekonstrukce veškerého zářivkového 
osvětlení ve třídách, rekonstrukce 
toalet pro správní zaměstnance i pro 
žáky, třídy jsou vybaveny datapro-
jektory či interaktivními tabulemi, 
přes prázdniny proběhla rekon-
strukce učebny výpočetní techniky, 
byl instalován nový server a učebna 
byla vybavena 25 novými počítači. 
To je jen malý výčet různých prací, 
které nám obec pomáhá uskutečnit. 
Součástí školy je i tělocvična, školní 
družina (dnes má již tři oddělení), 
kuchyně s  jídelnou pro 420 žáků 

s  moderním vybavením včetně tzv. 
konvektomatů pro přípravu stravy. 
Vyučování probíhá v 15 kmenových 
třídách a školu navštěvuje k  1. září 
2021 celkem 316 žáků. Výborná je i 
spolupráce s okolními školami v Mi-
lešovicích a Bošovicích. Výsledkem 
dobrých vztahů mezi malotřídními 
školami a naší školou je, že všichni 
žáci do 5. tříd přestupují právě do 
Otnic a jsme za to rádi.

Dne 1. září jsme na slavnostním za-
hájení přivítali 15 nových prvňáčků a 
20 nových spolužáků z Bošovic a Mi-
lešovic. Jedenáct prvňáčků je z Otnic a 
čtyři z Lovčiček. Deset je děvčat a pět 
chlapců. První třídu bude vyučovat 
nová paní učitelka Jitka Kroutilová, 
která má bohaté zkušenosti. Třídu 5.C, 
která je tvořena žáky z Bošovic a Mile-
šovic bude vyučovat pan učitel Vlasti-
mil Baník, který v naší škole také dříve 

působil. Na slavnostním zahájení ne-
chyběli otnický starosta i místostarosta 
a také starosta obce Lovčičky Martin 
Bartoš, který také popřál dětem, ať se 
jim ve škole daří.

Současný pedagogický sbor tvoří 

24 pedagogů, tři vychovatelky školní 
družiny a šest asistentů pedagoga. U 
jednoho žáka je také druhý pedagog 
ve třídě.

K  dobrému jménu školy pomáhají 
skvělé výsledky žáků na různých sou-
těžích a olympiádách, a to sportovních, 

výtvarných i vědomostních, v  nepo-
slední řadě také řada pedagogů, kteří 
neváhají využít svůj volný čas pro ve-
dení zájmových útvarů. Uvidíme, jak 
mimořádná opatření nařízená MŠMT 
zasáhnou do zájmového vzdělávání i v 

nejbližší době a zda zájmové vzdělává-
ní nebude opět výrazně omezeno. Mi-
nisterstvo školství připravilo, bohužel 
opět na poslední chvíli, mnoho doučo-
vacích hodin pro žáky, kteří v době di-
stanční výuky látku zameškali. MŠMT 
si ale neuvědomilo, že řada škol si tyto 
doučovací aktivity již předem pokryla 
z evropských dotací. Nyní nabízí i naše 
škola doučování, avšak trochu na úkor 
zájmového vzdělávání.

Chtěl bych na závěr popřát otnické 
škole hodně šikovných pracovníků, 
kteří dělají svou práci rádi a s láskou. 
Žákům úspěšný školní rok 2021/22, 
našim novým prvňáčkům a páťá-
kům nové kamarády. A všem lidem 
v  dnešní době hlavně hodně zdraví.
 Hynek Zavřel, ředitel školy

Zdroj: školní kroniky, pamětní knihy 
obce, Sylva Němečková: Krátké psaní 
o historii školy v Otnicích z r. 2001
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„Zapojením do projektu Fairtrado-
vá města a obce chceme šířit myšlen-
ku férového obchodu a tím podpořit 
důstojné podmínky pěstitelů v zemích 
Asie, Afriky a Jižní Ameriky a zvýšit 

životní úroveň nejen jich samotných, 
ale i jejich rodin,” řekl před rokem při 
slavnostním udělení titulu Fairtrado-
vá obec starosta Pavel Mezuláník. 

Těší nás, že v naší obci máme příle-
žitost podporovat spravedlivý obchod, 
že máme možnost nakupovat fairtra-
dové produkty v místních prodejnách 
a zároveň se můžeme podílet na osvě-
tě o fair trade. 

proč je fair trade důležitý? 
Fair trade dává lidský rozměr me-

zinárodnímu obchodu.  Velká část 
mezinárodního obchodu udržuje lidi 
v chudobě. Dvě miliardy lidí pracují 
v neuvěřitelně těžkých podmínkách, 
a přitom si nevydělají denně ani 60 
korun. Farmáři musí často prodávat 
svou úrodu za méně, než jsou jejich 
výrobní náklady, a denně se potýkají 
s problémy, jak uživit své rodiny. Fair 
trade se to snaží změnit. 

V čem je fair trade férový? 
Fair trade zajišťuje, aby si  

farmáři a pracovníci z rozvojo-
vých zemích vydělali tolik, aby 
uživili své rodiny a mohli inves-

tovat i do své budoucnosti. Ne-
jen, že dostanou za svou úro-
du odpovídající odměnu, ale  
v systému Fairtrade dostávají i tzv. 
sociální příplatek. To jim umož-

ňuje financovat společné projekty, 
jako jsou zdravotnická a školní za-
řízení, čistá voda, zemědělské stro-
je, vzdělávání v oblasti pěstování, 
budování infrastruktury apod.  

proč zrovna fair trade? 
Každý se může zapojit! Z původ-

ních několika fairtradových pro-
duktů v polovině devadesátých let se 
jejich nabídka rozrostla do tisíců. Je 
to díky tomu, že zájem obyčejných 
lidí o fair trade se neustále zvyšuje. 
Přesto mnoho farmářů stále bojuje  
s chudobou způsobenou nerovnost-
mi v mezinárodním obchodě. Jejich 
životy můžeme změnit pouze, pokud 
nás stále více bude nakupovat fairtra-
dové výrobky. A zapojit se můžeme 
všichni teď hned. 

FairtradoVé pondělky
Chcete vědět víc? Informace  

o fair trade můžete získat i v  naší 
knihovně během pravidelných fair-

tradových pondělků. Zároveň mů-
žete ochutnat lahodnou fairtradovou 
kávu, posedět u vynikajícího fairtra-
dového čaje a přitom si přečíst in-
formační brožurku o fair trade nebo 
prolistovat knihu, která vás zaujala. 

Už rok nese naše obec titul Fairtradová obec 
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Ohlédnutí za fotbalovou historií

Pančava: Kropáček, Hlaváček, Šebesta, Partyka, Lustig, Drabálek, 
Boček, Pavlovec, Koša, Kundera, Ondra

Dědina: žilka, Bláha, trávníček, Skulinek, Daněk, Šnoblt, Hoff man, Šebesta, 
žampach, Hoff man, Partyka

dědINA PROTI PANČAVě  (60. léta)
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je nám potěšením zprostředko-
vat vám sportovní report, který 
má za cíl přiblížit dění na fotba-
lovém kempu Luboše Kaloudy, 
který se koná každý rok o letních 
prázdninách ve třech fotbalových 
turnusech.  Tento rok se ho z Ot-
nic zúčastnili Vladimír Kypr s bra-
trancem Jáchymem Lasovským, 
Jakub Kolařík, Josef Jedlička, Voj-
těch Struha a Ondřej Struha. 

Kemp celý týden nabízí dětem 
kompletní fotbalovou průpravu. 
Náplní je zaměření nejen na fot-
bal, jeho techniku, kondici, ale 
také na další sportovní aktivity.

Tento fotbalový, příměstský 
kemp organizuje rodák ze Šaratic 
Luboš Kalouda. Luboš s fotbalem 
začínal v TJ Šaratice a od roku 
1996 byl posilou Zbrojovky Brno. 
Díky své usilovné píli a velké-
mu talentu v 19 letech debutoval  
v 1. české fotbalové lize. Na MS do 
20 let v roce 2007 v Kanadě získal 
s českým týmem stříbrnou medai-
li. V šesti zápasech Luboš vsítil tři 
góly a byl jedním z nejlepších hrá-
čů reprezentačního týmu. Mimo 
Česko, kde hostoval ve Spartě a 
později hrál za Duklu, působil na 
klubové úrovni v CSKA Moskva, 
FC Volgar Astrachaň, Rusko a 
PFC Oleksandrija, Ukrajina. Je-
denáctiletou profesionální hráč-

skou kariéru ukončil vinou vlek-
lých zdravotních potíží v červenci 
2017. Jeho posledním angažmá 
byl klub 1. FC Slovácko.

Podle jeho slov je „Rodina jeho 
největší výhrou“. Na řadě projek-
tů, včetně tohoto, se podílí se svou 
manželkou Veronikou. 

Angažmá v každém z výše uve-
dených klubů bylo pro Luboše 
velkým přínosem. Nyní by rád 
všechny nasbírané zkušenosti 
předal těm, kteří chtějí svůj život 
zasvětit fotbalu, ale i těm, kdo se 
nebojí dřiny a mají potřebnou 
dávku trpělivosti a píle, které jsou 
k dosažení vysněných (a to neje-
nom) sportovních cílů tolik potře-
ba. Luboš je člověk, který je svým 
nadšením vysoce nakažlivý pro 
své okolí.  Dokáže se obklopit tý-
mem dalších hráčských osobností, 
které svým lidským a kamarád-
ským přístupem tvoří dokonalého 
ducha celého fotbalového kempu. 
Tento rok na kempu byli spolu 
s Lubošem trenéři Marek Střeštík, 
Zdeněk Partyš, Dominik Bureš, 
Jan Votava a Aleš Fukar.

Sportovní areál TJ TATRAN Bo-
hunice poskytl podruhé základnu 
již 6. ročníku kempu.  

Hned na pondělní úvod po tré-
ninku, čekal děti netradiční záži-
tek. Navštívili je strážníci, psovo-

di z Městské policie Brno, kteří si 
připravili ukázku práce s policej-
ními psy, včetně zásahu.

Na kempu se dvakrát v týdnu 
absolvuje velice oblíbený kon-
diční trénink v plážovém písku v 
centru Viktoria, Brno-Komárov. 
Tréninku se účastnil rodilý mluvčí  
z Walesu Ralph, který dětem za-
dával fotbalové úkoly v angličtině. 
Na tomto tréninku se vždy zamě-
řuje na výbušnost, rychlost, sílu 
a dynamiku. Nechybí ani zábava 
v podobě her, soutěží a pilování 
techniky. 

V úterý byl naplánovaný oblíbe-
ný cyklovýlet podél řeky Svratky. 
Při této aktivitě jsou vítáni i rodi-
če. Starší děti jely z Bohunic až do 
Rebešovic ke splavu. Na zpáteční 
cestě zastávka a odpočinek v lano-
vém centru Olympie, před výšla-
pem bohunického kopce zpět na 
základnu.

Poté se děti mohly seznámit  
s netradičním sportem HEADIS 
a pod vedením zkušeného mistra 
Aleše Karáska i vyzkoušet, jaké je 
to hrát stolní tenis hlavou s fotba-
lovým míčem. 

Další stanoviště patřilo Romanu 
Poláčkovi se systémem SMART 
GOALS, který je zaměřený na prá-
ci s míčem a zejména rychlou re-
akci mezi svítícími kužely.
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Ve středu bývá zvykem a vel-
kým zážitkem celodenní výlet do 
některého prvoligového fotbalo-
vého klubu. Původně byla pláno-
vána návštěva SK Rapid Vídeň, 
ale kvůli omezením se výlet konal 
do klubu Baník Ostrava. První za-
stávka směřovala do tréninkové-

ho centra mládeže FC Baník, kde 
děti zvládly tréninkovou jednot-
ku zábavnou formou, včetně hry. 
Poté se přesunuly do areálu na Ba-
zalech, kde je zázemí celého klubu 
a kromě „A“ mužstva zde trénují 
i mládežnické týmy. Prohlídkový 
okruh zakončily návštěvou stadi-
onu ve Vítkovicích, kde hraje své 
ligové zápasy fotbalový klub FC 
Baník Ostrava. Děti se dozvěděly 
něco o historii stadionu, historii 
klubu a také o významných osob-
nostech, které na stadionu kdy 

soutěžili. Poté jejich cesta vedla na 
Pustevny, kde si udělaly krátký výlet 
po hřebenech k soše Radegasta.

Cesta dvoupatrovým autobu-
sem je vždy velká legrace. Po ce-
lou dobu se zpívá a trénuje se pís-
nička na závěrečné vystoupení při 
vyhlašování výsledků, kterou děti 

v pátek rodičům zazpívají. O zá-
bavu tak není nouze ani tady. 

Ve čtvrtek byl připraven speci-
ální atletický trénink v areálu Pod 
Palackého vrchem.  Po tréninku 
přišla na řadu i teoretická část: 
fotbalová terminologie, pravidla, 
základní vědomosti ze světa fot-
balu, novinky ze světa fotbalu v 
roce 2021. A na závěr dne byla 
připravena vědomostní soutěž.

V pátek se hraje závěrečný turnaj 
družstev o ceny. Na konec probíhá 
rozloučení za přítomnosti rodičů. 

Zhodnocení celého kempu, dis-
kuse, podněty a vyhlášení vítězů v 
kategorii: talent kempu, osobnost 
kempu, nejlepší hráč kempu. 

Každý účastník si za svoji píli a 
sportovní nasazení odnesl fotba-
lový dres, štulpny značky Puma 
a diplom. Nechyběly ani medaile 
a poháry. 

Největším přínosem je přede-
vším mnoho úžasných zážitků, 
nových zkušeností a zejména ob-
rovská motivace do dalšího spor-
tovního klání. 

Děkujeme celému realizačnímu 
týmu za profesionální úroveň, ka-
marádský přístup a kvalitně odve-
denou práci. Těšíme se na příští 
ročník.

Díky všem přihlášeným dětem 
a Nadačnímu fondu KROUŽ-
KY DĚTEM se věnovala částka 
10.000 Kč pro nemocného Tobiá-
še Střeštíka.

Také tímto chceme poděkovat 
všem otnickým trenérům, kteří se 
ve svém volném čase věnují fotba-
lové mládeži. S láskou k fotbalo-
vému sportu, aktivním přístupem 
a osobním příkladem se nemalou 
měrou podílí na kultivaci otnické-
ho fotbalového podhoubí. Se svý-
mi týmy sklízí fotbalové prvenství 
a úspěchy nejen na domácím hřiš-
ti, ale i v širokém okolí. 

Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Alexandra Kyprová
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V indii se jóga praktikuje již tisíce 
let, do naší západní kultury při-
šla nedávno. přestože se tady jóga 
rychle rozšířila, vznikají stále nová 
jógová studia a začala být  „trendy“, 
její podstata zůstává stejná. Jóga je 
cestou spojení těla, mysli a duše. 
cestou pokory, laskavosti a soucitu 
v každém dni. 
      proč je dobré začít s jógou a co 
vám může do života přinést?
1. naučíte se vnímat vaše tělo. U 
jógy si všimnete, jak vaše tělo reaguje 

na jednotlivé pozice. Poznáte, které 
pozice jsou vám příjemné či nepří-
jemné. A proč jsou nepříjemné? Je 
v tom souvislost s naším zdravím či 
psychikou? Hledáme odpovědi na 
otázky, na které neexistuje přímo-
čará odpověď. Není stanoveno, co je 
správně. Jediným pravidlem jógy jste 
vy a přítomný okamžik.
2. Zapomenete na výkon, tady je 
třeba zpomalit. Jóga k  nám svým 
jazykem hovoří, že není třeba se ne-
ustále hnát za super-výkonem, růst, 

být aktivní, nezahálet. Jógová praxe 
nám ukazuje cestu, jak si v  dnešní 
uspěchané době vytvořit klid. Najít 
chvíli pro sebe a prožít ji. Postupem 
času si uvědomuji, že je úplně jedno, 
zda se mi cvik povede či ne. Důležité 
je poslouchat své tělo a cvičit tak, jak 
je mně to příjemné. 
3. Zdraví. Jóga má vliv nejen na psy-
chickou pohodu a zvládnutí stresu, 
ale je vědecky dokázáno, že pomáhá 
tělu i na fyzické úrovni. Například 
pomáhá s bolestmi zad, zvyšuje fl e-
xibilitu, vede k  správnému držení 
těla, zvyšuje kvalitu spánku, posiluje 
hluboký stabilizační systém.
4. trpělivost. Jóga mě učí trpělivos-
ti. Přiznám se, že mi trvá věčnost 
naučit se novou pozici.   A zároveň 
mě baví a naplňuje sledování malých 
pokroků lekci za lekcí. Uvědomila 
jsem si, že nejde o to, za pár měsíců 
omotat nohy kolem krku, ale poma-
lu procházet a užívat si tuto neko-
nečnou cestu učení.
5. učí nás soustředit se. Bez toho, 
abyste se během jógy soustředili jen 
na přítomný okamžik a na své tělo 
a dech, to nefunguje. Při každé ba-
lanční pozici se projeví, zda doká-
žete odsunout nežádoucí myšlenky 
stranou, nebo vás nenechají udržet 
balanc na jedné noze.
6. Šavasana aneb pozice mrtvoly.
Nejdůležitější část jógové praxe. Ka 
ždá lekce končí šavasanou, během 
které vás zaplaví blažený pocit po cvi-
čení. Vaše tělo vám vřele děkuje za to, 
že jste ho skvěle protáhli. Vaše mysl 
děkuje vašemu tělu, že lekci společně 
prožili. Všimli jste si tohoto spojení? 
Najednou máte další důvody, za co 
být vděční. Nevědomky posloucháte 
zvuky meditační hudby a vnímáte 
zpomalující se proud dechu, který se 
rozplývá po vašem těle. Z lekce jógy 
vždy odcházím s hřejivým pocitem 
v těle, úsměvem na tváři a často i s 
jiným pohledem na problémy, které 
si má mysl na lekci přinesla.
Jóga je pro každého, začátečníky i 
pokročilé, ženy i muže. těším se na 
setkání s vámi na lekci jógy ve čtvr-
tek v 18 hodin v tělocvičně základní 
školy. 

Aneta Bublová, lektorka jógy 

Pokora, laskavost a soucit v každém dni

Letní lekce jógy pod širým nebem na farní zahradě
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úterý 26. října v 17 hodin
ČAJ O PÁTÉ

Obecní knihovna

úterý 9. listopadu v 16 hodin
ZVířÁTKA V KNíŽKÁcH 

PRO děTI
beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

Obecní knihovna 

Sobota 13. listopadu 
PřEHlídKA řEmESEl 

Otničtí zahrádkáři

Středa 17. listopadu 
lAmPIONOVý PRůVOd 

S uZAmyKÁNím PRAmENE 
PřEd RAdNIcí 

Obec Otnice

Sobota 20. listopadu ve 14 hodin
OdPOlEdNE 

S dEcHOVOu HudbOu 
mARTINy ZAVAdIlOVÉ 

setkání harmonikářů
dělnický dům

úterý 23. listopadu v 16 hodin
dEKORAcE Z PAPíRu

tvořivá dílna pro všechny
Obecní knihovna 

čtvrtek 25. listopadu v 15.30
OTNIcKÁ VlOČKA

soutěž pro děti
malování na okna v knihovně

Obecní knihovna

Sobota 27. listopadu 
ZPíVÁNí u VÁNOČNíHO STROmu 

Obec Otnice

Neděle 12. prosince 
VÁNOČNí KONcERT 

dH blATNIČKA 
Obec Otnice

K i n O K a v á r n a  O t n i c e
Pátek 22. října 20 hodin

PrvOK, ŠamPOn, tečKa a KareL
česká komedie 2021, 118 min
nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 24. října 17 hodin
JežeK SOnic

rodinná komedie 
USa, Japonsko 2020, 100 min.

Pátek 5. listopadu 20 hodin
BáBOvKy

československá 
romantická komedie 2020, 97 min.

nevhodný mládeži do 12 let

7. listopadu 17 hodin
myŠi PatŘÍ DO neBe

animovaná dobrodružná komedie
česko , Francie, Polsko, Slovensko, 2021, 

87 min

19. listopadu 20 hodin
DenÍčeK mODernÍHO FOtra
česká komedie, 2021, 101 min 

21. listopadu 17 hodin
mOŘe KOUZeL

animovaná rodinná komedie
rusko, 2020, 84 min

 
3. prosince 20 hodin

ZBOžŇOvanÝ
Komedie / Drama

česko, 2021, 99 min
nevhodný mládeži do 12 let

vaše příspěvky do dalšího čísla zasílejte 
na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz.

Uzávěrka příštího čísla: 20.  listopadu 2021
Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

P O Z V Á N K Y

Změna programu vyhrazena



naše děti



škola v proměnách času




