
Č Í S L O

  86

26. R
O

ČN
ÍK •

  21. PR
O

SIN
CE 2021 •

 ČTVR
TLETN

ÍK O
B

ECN
ÍH

O
 Ú

Ř
AD

U
 V O

TN
ICÍCH

A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
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Pamätáš,	priateľka	moja,	na	deň,	
kedy	 sme	 sa	 zoznámili?	 Veru,	 bolo	
to	už	pred	mnohými	rokmi.	Mala	si	
ešte	celkom	pevný	krok	a chôdza	ti	
nerobila	žiadne	problémy.	Z času	na	
čas	si	chodievala	do	okolitých	lesov	–	
len	tak,	za	čerstvým	vzduchom.	Spo-
mínaš?

Maličký	 a  celkom	 bezbranný	
som	ležal	na	lesnom	chodníčku.	Čia-
si	 ruka	 ma	 drsno	 vyrvala	 z  rodnej	
prste,	a vzápätí,	zrejme	pre	môj	malý	
vzrast,	 odhodila	 jako	 nepotrebnú	
vec.	 Vysilený	 a  vysmädnutý	 žiarou	
horúceho	slnka	som	sa	začal	lúčiť	so	
svojím	 krátkym	 životom.	 No	 práve	
vtedy	si	šla	okolo	a padol	som	ti	do	
oka.	 Sklonila	 si	 sa	 ku	 mne	 a  vzala	
ma	 do	 rúk.	 Vodou	 z  fl	aše,	 ktorú	 si	
mala	na	cestu,	si	ovlažila	moje	väd-
núce	tielko,	ba	celého	si	ma	ovinula	
do	tíšivých	mokrých	zábalov.	Potom	
podvečer	sme	sa	vydali	na	cestu	do	
tvojho	domova.	

Dni	 a  týždne	 bežali,	 ale	 nemal	
som	sa	k svetu.	Vytrhli	ma	z domova	
a tým	moje	korene	veľmi	trpeli.	Chý-
balo	 mi	 prostredie	 a  pôda	 rodného	
lesa.	Ty	si	to	vytušila.	A	nielen	to.	Zo	
svojich	 prechádzok	 si	 mi	 prinášala	
vždy	niečo	pekné.	Najskôr	vrecúška	

pre	 mňa	 tak	 potrebnej	 lesnej	 pôdy,	
potom	 ma	 potešilo	 i  zopár	 lesných	
kvetov.	 A	 tak	 sa	 stalo,	 že	 v  jari	 pri	
mojom	kmeni	zakvítali	bielučké	sne-
žienky,	žlté	prvosienky	a zakorenili	sa	
pro	mne	i voňavé	fi	alky.	V lete	zasa	
pri	mojom	podnoží	dozrievala	hŕst-
ka	drobných	 lesných	 jahôd.	Spomí-
naš?

Často	si	ku	mne	prichádzala.	Ne-
ustále	 si	 kyprila	 vetrami	 vysušenú	
zem	a v čase	sucha	ju	zalievala.	Pod	
tvojou	 opaterou	 som	 rástol.	 Vždy	
si	mala	veľkú	radosť,	keď	po	dlhých	
zimách	 si	 opäť	 videla	 moje	 zelené	
konáre.	Brávala	si	ich	nežne	do	svo-
jich	rúk	a privoniavala	k ich	sviežosti.	
Spoločne	sme	sa	tešili	z vtáčikov,	kto-
ré	si	v mojej	hustnúcej	korune	stavali	
svoje	domovy.	Obaja	sme	roveselene	
načúvali	 ich	 trilkom	 a  sledovali	 ich	
neustále	náhlenie	 sa	 s potravou	pre	
ich	večne	hladný	drobizg.	Spomínaš?

Takmer	denne	sme	boli	spolu.	Ty	
často	 vyčerpaná	 prácou	 v  záhrade,	
zaliata	potom	únavy	i horúčosti,	vy-
hľadávala	si	môj	tieň.	Veľmi	rád	som	
ťa	sledoval	pri	tvojich	námahách	i pri	
odpočinku	v mojej	blízkosti.	A	zvlášť	
vtedy,	keď	si	okoloidúcim	rozdávala	
kvety	 zo	 svojich	 vždy	 zakvitnutých	

hriadok.	Vedel	som,	že	podídeš	aj	ku	
mne.	Že	s úsmevom	a šetrne	odstrih-
neš	 aj	 z  mojich	 bočných	 vetvičiek,	
s ktorými	sa	darovaná	kytica	upevni-
la	a spestrila	zeleňou.	Vtedy	som	cítil,	
že	aj	ja	som	aspoň	trochu	potrebný.	
Spomínaš?

Roky	uplynuli	a  ja	som	mocnel,	
no	tiež	–	ako	aj	ty	–	zostarol.	Staro-
ba	nie	je	vábna.	A	moja	mohutnosť	
sa	stala	prekážkou.	Zaberal	som	prí-
liš	veľa	miesta	na	slnku	a sila	mojich	
koreňov	 uberala	 silu	 užitočnejším	
rostlinám.	Leto	sa	prešmyklo	do	je-
senných	dní.	Boli	sice	ešte	teplé,	no	
jeseň	je	vždy	predzvesťou	zím	a chla-
du.	Studená	a ostrá	píla	preťala	môj	
život.	Klesol	som	bezvládne	k zemi.	
Našla	si	ma	už	celkom	bez	života.	

Čo	 ti	 ešte	 zašepkám,	 priateľ-
ka	moja?	Azda	to,	ako	som	bol	rád	
tomu,	 že	 tú	 studenú	 pílu	 nedržali	
tvoje	ruky.	Tiež	ti	ďakujem	za	to,	že	
si	ma	raz,	pred	mnohými	rokmi,	cel-
kom	vysileného	zodvihla	na	lesnom	
chodníčku	 a  ovlažila.	 Zotri	 si	 slzu	
a  už	 veľa	 nespomínaj.	 Bol	 som	 iba	
obyčajný	 lesný	strom.	A	dobre	vieš,	
že	raz	aj	stromy	zomierajú	tak,	ako	sa	
rodia	nové.	 Marie Jakubčáková, 
 časopis Zrno 27/2002

Listuji Otnickým zpravodajem 
a jsem nadšená z toho, jak v mé rodné 
vesnici se dbá o zachovávání lidových 
tradic. Jak Otnice i v dnešních časech 
dále tančí a zpívají. Zastupitelé obce 
schvalují nemalý peníz na vyhotovení 
dalších otnických krojů. To, aby jich 
bylo dostatek i do budoucnosti…

V  myšlenkách se často vracím 
do časů mé mladosti, kdy i já jsem 
byla stárkou, pravda tehdy v  kroji 
kyjovském. I já jsem tančila a zpíva-
la naše krásné lidové písně. (A propó 
– ty si vlastně s nostalgií zpívávám 
dodnes, navzdory svému vysokému 
věku). 

Ze vzdáleného kouta naší krásné 
vlasti, můj pozdrav zalétá k Vám, moji 
rodáci. Kéž Vás vždy provází úcta člo-
věka k člověku, a nezištná, něžná láska. 
Protože to vše je bránou ke štěstí a po-
koji v duši…

Marie Jakubčáková (roz. Rafajová)

Úvodní slovo
Titulní	 stranu	 zdobí	 první	 letoš-

ní	sníh	v	Otnicích.	Bílá	nadílka	nám	
všem	 zpříjemnila	 začátek	 adventu.	
Kdo	 mohl,	 šel	 se	 s  rodinou	 i	 přáteli	
projít	křupavým	sněhem,	děti	stavěly	
sněhuláky,	vyvětraly	 sáně,	boby.	Žáci	
pěveckého	kroužku	se	těšili	na	vystou-
pení	 u	 rozsvěcování	 vánočního	 stro-
mu	před	radnicí.	Společné	radovánky	
však	netrvaly	dlouho.	Sníh	brzy	roztál	
a	z důvodu	zhoršené	epidemiologické	
situace	se	nyní	opět	nacházíme	v nou-
zovém	stavu.	Obec	Otnice	zrušila	do	

konce	tohoto	roku	všechny	kulturní	a	
společenské	akce.	Čekají	nás	komorní	
rodinné	svátky.	Proto	si	v posledním	
letošním	 čísle	 můžeme	 připomenout	
události,	 které	 v  naší	 obci	 proběhly	
během	podzimních	měsíců.	A	nebylo	
jich	zrovna	málo…

Určitě	 si	 rádi	 zavzpomínáte	 na	
ty,	 kterých	 jste	 se	 zúčastnili,	 anebo	
si	 přečtete	 a	 prohlédnete	 fotografi	e	
z akcí,	které	jste	navštívit	nemohli.	

Ve	zpravodaji	najdete	tradiční	rub-
riky	i	zajímavé	čtení	z historie	o	zříce-
nině	 tvrze,	 seznámíte	 se	 s  výtvarnicí	

Zuzanou	 Čechovou	 –	 Kadlecovou,	
která	se	do	Otnic	přistěhovala	nedáv-
no.	Dýchne	na	vás	čtenářské	nadšení	
ze	 zajímavých	 setkání	 v	 knihovně,	
potěší	vás	sportování	dětí	i	dospělých.	
Velmi	 nás	 těší	 výsadba	 nových	 stro-
mů.	O	rozšíření	ovocného	sadu	se	také	
dočtete	na	stránkách	našeho	čtvrtlet-
níku.

Přejeme	 všem	 našim	 čtenářům	
příjemné	čtení	a	těšíme	se	na	vaše	pří-
spěvky	do	prvního	Otnického	zpravo-
daje	roku	2022.	 -red-

Moji milí rodáci!  17. 11. 2021

Šepot stromu
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
13. 9. 2021

4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	12)	Cyklostezka	Otnice	–	dne	1.	9.	2021	byla	zveřejněna	

zadávací	dokumentace	do	výběrového	řízení	veřejné	zakázky	
na	 dodavatele	 projektu	 „Cyklostezka	 Otnice“.	 Lhůta	 pro	
podání	žádostí	o účast	byla	stanovena	do	24.	9.	2021.

	 Bod	5)	MěÚ	Slavkov	u Brna	–	dne	10.	9.	2021	se	uskutečnila	
závěrečná	 kontrolní	 prohlídka	 stavby	 „Komunikace	
Milešovská	–	Pod	Vodárnou,	Otnice“.	Kontrolní	prohlídky	se	
za	obec	zúčastnil	místostarosta	obce.	

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 EG.D.	 Brno	 –	 územní	 rozhodnutí	 o  umístění	 stavby	

v  územním	 řízení	 pro	 stavbu	 „Otnice,	 lokalita	 28	 RD	
rcharchitects,	 s.r.o.	–	 IO	02	–	přípojka	VN,	kiosková	TRST	
a kabelové	rozvody	NN“	na	pozemcích	parc.č.	171/1,	201/2,	
202,	1468/3,	1556/2,	1558/2,	1561,	2485/2,	2485/43,	2485/51,	
6811	v k.ú.	Otnice.

b)	 Barbora	 Svobodová,	 Otnice–	 společný	 územní	 souhlas	
a  souhlas	 s  provedením	 ohlášené	 stavby	 „Stavební	 úpravy	
–	 přístavba	 rodinného	 domu	 č.p.	 33,	 Otnice“	 na	 pozemku	
parc.č.	52,	53/1	v k.ú.	Otnice.

c)	 Karolína	 Doležalová	 Telnice,	 Ondřej	 Fazekaš	 Brno–	
oznámení	 o  zahájení	 řízení	 o  nařízení	 odstranění	 stavby	
„Novostavba	rodinného	domu,	Otnice“	na	pozemku	parc.č.	
140,	 141/1	 v  k.ú.	 Otnice.	 Novostavba	 RD	 byla	 povolena	
společným	územním	souhlasem	dne	15.	6.	2018.	Po	kontrolní	
prohlídce	 byl	 zjištěn	 rozpor	 mezi	 povoleným	 a  skutečným	
stavem.	V	současnosti	je	stavba	rozestavěná,	bez	parkovacího	
stání.	Vlastníci	mohou	požádat	o dodatečné	povolení	stavby.

d)	 Manželé	 Jan	 a  Vladimíra	 Pokorní,	 Otnice–	 oznámení	
o  zahájení	 řízení	 o  nařízení	 odstranění	 stavby	 „Oplocení	
a  bazén	 u  rodinného	 domu	 č.p.	 239,	 Otnice“	 na	 pozemku	
parc.č.	 524,	 525	 v  k.ú.	 Otnice.	 Po	 kontrolní	 prohlídce	
byl	 zjištěn	 rozpor	 mezi	 povoleným	 a  skutečným	 stavem.	
Vlastníci	mohou	požádat	o dodatečné	povolení	stavby.

e)	 Zdeněk	Pokorný,	Otnice–	výzva	k součinnosti	při	kontrolní	
prohlídce	 prověření	 stavebních	 úprav	 na	 rodinném	 domě	
č.p.	222	Otnice,	na	pozemku	parc.č.	522,	523	v k.ú.	Otnice.	
Prohlídka	bude	provedena	dne	30.	9.	2021	v 9	hod.

f)	 Adam	Mrázek,	Holubice – výzva	k součinnosti	při	kontrolní	
prohlídce	„Opakované	prověření	stavu	stavby	na	rodinného	
domu	č.p.	98	Otnice,	na	pozemku	parc.č.	664	v k.ú.	Otnice.	
Prohlídka	bude	provedena	dne	30.	9.	2021	v 8	hod.

6. Materiál Základní školy a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 změny	 odpisového	 plánu	

Základní	a Mateřské	školy	Otnice	na	rok	2021.	Roční	odpis	
bude	činit	154	188	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 změnu	 ročního	 odpisového	 plánu	

Základní	a Mateřské	školy	Otnice	na	rok	2021,	ve	výši	154	
188	Kč.	

7.  Faktury ke schválení: 
a)	 SASTA	CZ,	a.s.	Brno–	Fa.	č.	2021183	ve	výši	178	275,98	Kč	

–	 provedené	 práce	 za	 srpen	 2021,	 dle	 SOD	 akce	 „Statické	
zajištění	části	objektu	ZŠ	Otnice“.

b)	 NETIC	spol.	s r.o.	Brno–	Fa.č.	210100306	ve	výši	162	929,-	Kč	

–	 provedené	 práce	 na	 základě	 zakázky	 „Dovybavení	
počítačové	 učebny	 pro	 ZŠ	 Otnice“,	 za	 dodání	 a  montáž	
nových	datových	rozvodů	v učebně	Informatiky.	

c)	 Elektromontáže	 Pecák	 Pavel,	 Šlapanice–	 Fa.č.	 1021	 ve	 výši	
96	 861,-	 Kč	 –	 provedené	 práce,	 dodávku	 a  montáž	 nového	
veřejného	 osvětlení	 v  propojení	 ulic	 Milešovská	 –	 Pod	
Vodárnou,	dle	schválené	cenové	nabídky.	

d)	 DRAKEM,	s.r.o.	Brno–	Fa.č.	2110000167	ve	výši	99	817,72	
Kč	 –	 dodávka	 a  montáž	 betonových	 přejezdových	 zábran	
při	 realizaci	 stavby	 „Otnice,	 komunikace	 Pod	 Vodárnou	 –	
Milešovská“.

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

zápisu.	
8.  Rozpočtové opatření č.4/202: 
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	4/2021.	
	 Příjmy…………..36	000,-	Kč	
	 Výdaje………….36	000,-	Kč
	 Financování…………..0,-	Kč
9. Dodatek č.1 Smlouvy o  zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení – ASEKOL a.s.:
	 Zastupitelé	projednali	návrh	Dodatku	č.1	Smlouvy	o zajištění	

zpětného	odběru	elektrozařízení	s firmou	Asekol,a.s.	Praha.	
Jedná	se	o doplnění	smlouvy	uzavřené	v roce	2012,	která	byla	
uzavřena	 dle	 dřívější	 právní	 úpravy	 zákona	 o  odpadech	 č.	
185/2001	Sb.,	který	byl	účinný	pouze	do	1.	1.	2021.	Účelem	
Dodatku	 je	 přizpůsobit	 právní	 vztah	 mezi	 obcí	 Otnice	
a  ASEKOL	 a.s.	 Praha	 dle	 nové	 právní	 úpravy	 odpadové	
legislativy,	 zejména	 zákona	 č.	 542/2020	 Sb.	 -	 o  výrobcích	
s ukončenou	životností	(VUŽ).

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 Dodatek	 č.1	 Smlouvy	 o  zajištění	

zpětného	odběru	elektrozařízení	s firmou	Asekol,	a.s.	Praha.
10.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci – Obec Blatnička:
	 Zastupitelé	projednali	Dodatek	č.1	ke	Smlouvě	o spolupráci	

s  obcí	 Blatnička,	 kterým	 se	 mění	 adresa	 sídla	 obecně	
prospěšné	 společnosti	 Organizačně	 správního	 institutu	
(OSI)	 Brno	 a  v  rámci	 zjednodušení	 procesu	 na	 návrh	
Českomoravské	 komoditní	 burzy	 Kladno	 se	 burzovní	
poplatky	 slučují	 s  odměnou	 pro	 dohodce.	 V	 již	 uzavřené	
smlouvě	jsou	tyto	poplatky	uvedeny	zvlášť.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 Dodatek	 č.1	 Smlouvy	

o  spolupráci	 s obcí	Blatnička,	v  rámci	Projektu	 společného	
nákupu	silové	elektřiny	a plynu	pro	rok	2022.

11. Smlouva o  zemědělském pachtu – parc.č. 6324 – Rostěni-
ce, a.s.:

	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	Pachtovní	smlouvy	s firmou	
Rostěnice	a.s.,	na	pozemek	parc.č.	6324	v k.ú.	Otnice,	který	
obec	Otnice	nabyla	do	vlastnictví	kupní	smlouvou	od	pana	
Zdeňka	 Zámoravce.	 Tento	 pozemek	 je	 užíván	 společností	
Rostěnice,	 a.s.,	 ale	 dosud	 na	 něj	 není	 uzavřena	 Pachtovní	
smlouva	s obcí	Otnice.	Záměr	propachtovat	obecní	pozemek	
parc.č.	 6324	 o  výměře	 590	 m²	 v  k.ú.	 Otnice	 společnosti	
Rostěnice,	a.s.,	byl	zveřejněn	na	úřední	desce	od	24.	8.	2021	
do	13.	9.	2021.
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Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 Pachtovní	 smlouvu	 s  fi	rmou	

Rostěnice,	 a.s.	 na	 pozemek	 parc.č.	 6324	 v  k.ú.	 Otnice	
o výměře	590	m².

12. Žádost o proplacení hudební produkce – TJ Sokol Otnice:
	 Zastupitelé	proj	ednali	žádost	TJ	Sokol	Otnice	o proplacení	

hudební	produkce	ve	výši	8	000,-	Kč	při	kulturní	akci	Guláše	
2021,	kterou	pořádala	TJ	Sokol	Otnice	společně	s obcí.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	hudební	produkce	

ve	výši	8 000,-	Kč	při	kulturní	akci	Guláše	2021.
13. Žádost o poskytnutí daru – Naše odpadky, z.s. Uherčice:
	 Zastupitelstvo	projednalo	žádost	spolku	„Naše	odpadky,	z.s.	

Uherčice“,	na	fi	nanční	dar	ve	výši	4 500,-	Kč	a nabídku	ke	
členství	v tomto	spolku.	Spolek	nabízí	poradenskou	činnost	
v  rámci	 odpadového	 hospodářství	 a  podporuje	 osvětu	 na	
třídění	odpadů.	Obec	již	využívá	stejné	služby	a poradenské	
činnosti	v akciové	společnosti	Respono,	a.s.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	neschvaluje	žádost	o fi	nanční	dar	a nabídku	

k	e	členství	ve	spolku	„Naše	odpadky	z.s.	Uherčice“.
 Žádost nebyla schválena
14.  Žádost o vyjádření obce – Romana Burianová – novostavba 

RD:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 paní	 Romany	 Burianové,	

Milešovská	č.p.286	Otnice,	kterou	zastupuje	fi	rma	ROVAX,	
spol.	 s  r.o.	Brno,	o  souhlasné	 stanovisko	obce	k projektové	
dokumentaci	stavby:	„No	vostavba	rodinného	domu	Otnice“	
na	 pozemku	 parc.č.888	 v  k.ú.	 Otnice.	 Navržená	 stavba	 je	
v  souladu	 s  územním	 plánem.	 Stavba	 bude	 připojena	 na	
rozvody	inženýrských	sítí	uložených	v pozemku	parc.č.	963	
v k.ú.	Otnice.	Na	pozemek	bude	přístup	nově	zbudovaným	
sjezdem	z komunikace.	Stanoviska	budou	sloužit	pro	účely	
územního	souhlasu	a povolení	stavby.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 nemá	 připomínky	 k  projektové	

dokumentaci	stavby	„Novostavba	rodinného	domu	Otnice“	
paní	 Romany	 Burianové,	 Milešovská	 č.p.	 286	 Otnice,	 na	
parc.č.	888	v k.ú.	Otnice.

15. Žádost o  přehodnocení žádosti o  směnu pozemků – Jan 
Hlaváček:

	 Obec	 Otnice	 obdržela	 dne	 8.	 9.	 2021	 dopis	 od	 pana	
Jana	 Hlaváčka,	 Lovčičky	 s  žádostí	 o  revokaci	 usnesení	
zastupitelstva	obce	ze	dne	19.	7.	2021,	týkající	se	neschválení	
směny	 pozemků	 parc.č.	 5447	 o  výměře	 608	 m2	 a  parc.č.	
5446	o výměře	2277	m2,	ve	vlastnictví	pana	Jana	Hlaváčka,	
za	 pozemek	 parc.č.	 5455	 o  výměře	 5118	 m2,	 který	 je	 ve	
vlastnictví	 obce	 Otnice.	 Všechny	 uvedené	 pozemky	 se	
nachází	v k.ú.	Lovčičky.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 nesouhlasí	 s  revokací	 svého	 usnesení	

ze	dne	19.	7.	2021,	týkající	se	neschválení	žádosti	pana	Jana	
Hlaváčka	na	směnu	pozemků.	

16. Záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 500/2:
	 Zastupitelé	projednali	záměr	prodeje	pozemku	parc.č.	500/2	

v k.ú.	Otnice,	druh	ostatní	plocha,	jiná	plocha	o výměře	102	
m²	za	cenu	55,-	Kč/m².	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 záměr	 prodeje	 obecního	 pozemku	

parc.č.	500/2	v k.ú.	Otnice,	o výměře	102	m²	za	cenu	55,-	Kč/m².	

17.  Rekonstrukce 6BJ – informace:
	 Zastupitelé	 diskutovali	 o  přípravě	 projektu	 rekonstrukce	

6BJ.	 Z  důvodu	 nemožnosti	 vystěhování	 nájemníků	 obec	
nebude	 realizovat	 celkovou	 rekonstrukci	 budovy	 6BJ,	 ale	
po	 konzultaci	 s  projektantem,	 pouze	 opravy	 z  původní	
projektové	 dokumentace,	 kde	 bylo	 navrženo	 –	 zateplení	
fasády,	 zazdění	 bočních	 otvorů,	 zateplení	 stropu	 suterénu,	
výměna	 všech	 oken	 i  střešních,	 výměna	 vstupních	 dveří	
a dveří	v zádveří,	výměna	okapů,	svodů	a hromosvodu.	Ve	
všech	bytech	budou	též	vyměněny	plynové	kotle.

18. Projekt „Hospodaření se srážkovou vodou v  ZŠ  Otnice“ – 
informace:

	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informace	 k  vyjádření	 SFŽP	
k projektu.	Dle	Změnového	listu	byla	při	realizaci	akce	místo	
výstavby			 monolitické	 nádrže	 na	 30	 m³,	 dodána	 a  uložena	
prefabrikovaná	nádrž	o velikosti	objemu	36	m³.	Státní	fond	
životního	prostředí	však	navýšení	objemu	nádrže	neschválil	
a  část	 fi	nančních	 prostředků	 ve	 výši	 43	 433,-	 Kč	 bez	 DPH	
(vypočítané	 náklady	 na	 zvýšení	 objemu	 o  6	 m³)	 bude	
přesunuta	do	neuznatelných	nákladů	dotace.	

19. Plánované projekty komunikací a  chodníků v  obci – 
informace:

	 Z	 důvodu	 aktualizace	 plánu	 akcí	 na	 rok	 2021	 a  přípravy	
plánu	akcí	na	rok	2022,	zastupitelé	diskutovali	o vhodnosti	
vypracovat	 projektové	 dokumentace	 k  návrhům	 výstavby	
nových	 komunikací	 a  chodníků	 v  obci.	 Budou	 osloveny	
projektové	 agentury	 na	 vypracování	 projektů	 výstavby	
a  rekonstrukcí	 komunikací	 a  chodníků	 u  sběrného	 dvora	
a v ulicích	Chaloupky,	Pod	Vodárnou,	Lipová,	Květná.

20.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
–	 24.	 9.	 2021	 se	 koná	 Cezava	 Cup	 v  Otmarově.	 Fotbalová	

mužstva	se	vytvoří	na	místě	dle	počtu	zájemců.	Pro	ženy	je	
připraveno	cvičení	jógy.

–	 28.	9.	2021	pořádá	v Hruškách	DSO	Ždánický	les	a Politaví	
mimořádnou	 Valnou	 hromadu,	 vyhlášení	 cykloakce	 2021	
a  soutěž	 ve	 vaření	 guláše.	 Za	 obec	 Otnice	 se	 Cykloakce	
zúčastnilo	celkem	21	osob.	Obec	nominuje	soutěžní	družstvo	
na	vaření	guláše.

–	 Poděkování	 patří	 TJ	 Sokol	 za	 organizaci	 velmi	 vydařené	
a veřejností	kladně	hodnocené	akce	„Gulášfest	Otnice“	dne	
11.	9.	2021.	

–	 Dne	28.	11.	2021	obec	uspořádá	zpívání	u vánočního	stromu	
před	radnicí.	

–	 Dne	12.	12.	2021	–	Vánoční	koncert	–	DH	Blatnička
–	 18.	-	19.	9.	2021	se	uskuteční	Oblastní	výstava	ČSZ,	otničtí	

zahrádkáři	se	podílí	velkým	podílem	na	přípravě	výstavy.
–	 23.	 9.	 2021	 zahrádkáři	 pořádají	 přednášku	 „Princezny	 18.	

století“
–	 24.	 9.	 2021	 uspořádá	 Výbor	 pro	 mládež,	 tělovýchovu	

a rodinu	sportovní	odpoledne	pro	děti.	
–	 13.	 11.	 2021	 –	 otničtí	 zahrádkáři	 pořádají	 akci	 Přehlídka	

řemesel.

4. 10. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	15)	Žádost	o přehodnocení	žádosti	o směnu	pozemků	–	

Jan	Hlaváček.
	 Panu	Janu	Hlaváčkovi	bylo	dne	15.	9.	2021	doručeno	usnesení	

Zastupitelstva	 obce,	 ve	 kterém	 nesouhlasí	 s  revokací	 svého	
usnesení	ze	dne	19.	7.	2021,	 týkající	 se	neschválení	žádosti	



č t v r t l e t n í k  o b e c n í h o  ú ř a d u  v  o t n i c í c h
Zp

rá
va

 o
 č

in
no

st
i z

as
tu

pi
te

ls
tv

a 
ob

ce
 

4

na	směnu	pozemků.	Následně	byla	na	obec	doručena	žádost	
od	 senátora	 MUDr.	 Karla	 Zitterbarta,	 kterého	 oslovil	 pan	
Hlaváček,	o osobní	setkání	a umožnění	prohlídky	dotčených	
parcel.	

	 Bod	17)	Rekonstrukce	6BJ	–	obec	obdržela	od	projektanta	
Ing.	 Martina	 Němce	 aktualizovaný	 a  doplněný	 tabulkový	
rozpočet	 původní	 projektové	 dokumentace	 na	 zateplení	
budovy	 6BJ.Projektová	 dokumentace	 a  rozpočet	 neřeší	
plánovanou	výměnu	všech	plynových	kotlů	(6	ks).

	 Bod	19)	Plánované	opravy	komunikací	a chodníků	v obci	–	
Ing.	Petr	Odehnal	dodá	návrh	 řešení	komunikace	Pančava	
Hudeček	v týdnu	od	4.	10.	do	8.	10.	2021.	Poté	se	uskuteční	
schůzka	 s  majiteli	 sousedních	 pozemků	 k  připomínkování	
návrhu.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 EG.D.	Brno–	kolaudační	souhlas	a povolení	užívání	stavby	

„Otnice,	kabel	NN	Rafaj“	na	pozemcích	parc.č.	278,	439/1,	
439/4,	439/6,	439/9,	439/10	v k.ú.	Otnice.

b)	 Romana	Burianová,	Otnice–	 souhlasné	závazné	 stanovisko	
k  umístění	 a  užívání	 1	 spalovacího	 stacionárního	 zdroje	
znečišťování	ovzduší	ve	věci	záměru	„Rodinný	dům	Otnice“	
na	pozemku	parc.č.	888	v k.ú.	Otnice.	

c)	 Zdeněk	 Šášek,	 Svinošice	 –	 usnesení	 o  zastavení	 řízení	 ve	
věci	„Dělení	nebo	scelování	pozemků	parc.č.	2104/1,	2104/2	
v k.ú.	Otnice“,	na	základě	Zpětvzetí	žádosti	žadatelem.

d)	 Marcela	Šalplachtová,	Otnice	–	oznámení	o zahájení	řízení	
o dodatečném	povolení	stavby	„Stavební	úpravy	a nástavba	
komínu	hospodářského	objektu	u rodinného	domu	č.p.	44“	
na	pozemku	parc.č.	32	v k.ú.	Otnice.	

e)	 Obec	Otnice	–	kolaudační	souhlas	a povolení	užívání	stavby	
„Komunikace	 Pod	 Vodárnou,	 Otnice,	 SO	 01	 Komunikace“	
na	pozemcích	parc.č.	876,	891,	994/1,	1000/1	v k.ú.	Otnice.

f)	 Karolína	Doležalová	Telnice,	Ondřej	Fazekaš	Brno	–	usnesení	
o přerušení	řízení	o nařízení	odstranění	stavby	„Novostavba	
rodinného	 domu,	 Otnice“	 na	 pozemku	 parc.č.	 140,	 141/1	
v k.ú.	Otnice.	Vlastník	stavby	požádal	o dodatečné	povolení	
stavby.

g)	 Tomáš	Zehnal,	Otnice–	společný	územní	souhlas	a souhlas	
s  provedením	 ohlášeného	 stavebního	 záměru	 „Zahradní	
dům	 k  novostavbě	 rodinného	 domu,	 Otnice“	 na	 pozemku	
parc.č.	1103/1,	1103/2,	1103/3,	1104/1	v k.ú.	Otnice.

h)	 Obec	Otnice	–	Stanovení	místní	úpravy	provozu	na	místní	
komunikaci	 ul.	 Pančava	 u  Dělnického	 domu	 (odstavná	
plocha)	 v  obci	 Otnice,	 kdy	 bude	 umístěno	 vodorovné	 DZ	
„Stání	 kolmé“	 doplněné	 svislým	 DZ	 „Parkoviště“.	 Bude	
vyhrazeno	1	místo	pro	osoby	na	invalidním	vozíku,	označené	
svislou	 DZ	 „Parkoviště	 pro	 vozidlo	 přepravující	 osobu	 na	
invalidním	vozíku“.	Vodorovné	DZ	„žlutá	klikatá	čára“	bude	
vyznačovat	plochu	zákazu	stání.

6.  Krajský úřad JMK – IDS JMK:
	 Zastupitelstvo	 Jihomoravského	 kraje	 schválilo	 zvýšení	

finančního	 příspěvku	 obcí	 do	 Fondu	 IDS	 pro	 rok	 2022	
a roky	následující,	ze	současných	50,-	Kč/obyvatele/rok,	na	
100,–	 Kč/obyvatele/rok.	 Důvodem	 pro	 navýšení	 příspěvku	
na	 standard	 IDS,	 který	 se	 od	 spuštění	 IDS	 JMK	 nezměnil,	
jsou	 razantně	 rostoucí	 výdaje	 na	 dopravní	 obslužnost	
z krajského	rozpočtu.	K	úpravě	příspěvku	bylo	přistoupeno	
s ohledem	na	fakt,	že	v opačném	případě	by	nebylo	možno	
zachovat	 dopravní	 obslužnost	 ve	 stávajícím	 rozsahu	 a  také	
z  důvodu	 zajištění	 udržitelného	 provozu	 kvality	 služeb	

i v budoucnosti.	Obci	bude	zaslán	návrh	dodatku	Smlouvy	
o zajištění	financování	systému	IDS	JMK.

7. Krajský pozemkový úřad, pobočka Brno – schválení 
komplexních pozemkových úprav Těšany: 

Státní	 pozemkový	 úřad,	 Krajský	 pozemkový	 úřad	 pro	
Jihomoravský	 kraj,	 Pobočka	 Brno	 jako	 příslušný	 správní	
úřad	rozhodl	o schválení	návrhu	Komplexních	pozemkových	
úprav	 v  katastrálním	 území	 Těšany	 s  navazujícími	 částmi	
katastrálních	území	Bošovice,	Borkovany,	Šitbořice	a Újezd	
u  Brna	 spojené	 s  Jednoduchými	 pozemkovými	 úpravami	
v katastrálním	území	Těšany,	lokalita	„Za	školou“	a rozšířené	
o  část	 katastrálního	 území	 Újezd	 u  Brna.	 Návrh	 zpracoval	
Agroprojekt	PSO	s.r.o.	Brno.

8. Okresní soud ve Vyškově – volby přísedících: 
	 Podle	 §	 64	 zákona	 č.	 6/2002	 Sb.	 o  soudech,	 soudcích,	

přísedících	a  státní	 správě	soudů	ve	znění	novely,	přísedící	
okresních	soudů	volí	obecní	zastupitelstva	v obvodu	okresu	
Vyškov	z kandidátů	navržených	členy	 těchto	zastupitelstev.	
Přísedícím	podle	§	60	zákona	může	být	zvolen	člověk,	který	
splňuje	 všechny	 zákonné	 předpoklady.	 Návrhy	 nových	
kandidátů	 přísedící	 zastupitelstva	 obcí	 předloží	 předsedovi	
Okresního	 soudu	 ve	 Vyškově	 do	 30.	 11.	 2021.	 Členové	
zastupitelstva	obce	Otnice	mohou	navrhnout	až	2	kandidáty	
na	přísedící.

9.  Materiály Základní a  Mateřské školy Otnice – povolení 
výjimky z počtu žáků:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 ředitele	 Základní	 školy	
a Mateřské	 školy	Otnice,	o povolení	výjimky	z počtu	žáků	
v 8.B	třídě	na	33	žáků.	Zvýšení	počtu	žáků	nebude	na	újmu	
kvality	 výchovně	 vzdělávací	 činnosti	 a  budou	 splněny	
podmínky	bezpečnosti	a ochrany	zdraví.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	výjimku	v počtu	žáků	8.B	třídy	

Základní	školy	Otnice	na	33	žáků.
10.  Rozpočtové opatření č.5/2021:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	5/2021.	
	 Příjmy…………..1	220	000,-	Kč	
	 Výdaje……………..80	000,-	Kč
	 Financování……1	140	000,-	Kč
11.  Faktury ke schválení:
a)	 Respono,	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21203441	ve	výši	82	859,78	Kč	–	

svoz,	sběr	a odstranění	komunálního	odpadu	za	srpen	2021.
b)	 Respono,	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21203679	ve	výši	75	247,72	Kč	–	

svoz	a odstranění	odpadu	ze	sběrného	dvora	Otnice	za	srpen	
2021.

c)	 Regioprojekt	Brno,	s.r.o.	–	Fa.	č.	210100066	ve	výši	116	644,-	
Kč	–	úprava	projektové	dokumentace	„Rybník	Na	Zumru	+	
Polní	cesta	Na	Zumru“,	dle	schválené	Smlouvy	o dílo.

d)	 Šebeček	 s.r.o.	 Otnice–	 Fa.	 č.	 202130	 ve	 výši	 67	 445,-	 Kč	 –	
za	 provedené	 instalatérské	 a  topenářské	 práce	 při	 výměně	
radiátorů	v ZŠ,	dle	schválené	cenové	nabídky.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	proplacení	 faktur	dle	bodu	č.	

11,	zápisu.	
12.  Výsledky hospodaření obce za III.Q. roku 2021:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 výsledky	 hospodaření	 obce	 za	

III.Q.	roku	2021.
	 Příjmy………32	270	571,35	Kč	(85,06	%)
	 Výdaje……...28	464	038,57	Kč	(64,81	%)
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	 Stav	na	bankovních	účtech	k 30.9.2021…..49	240	854,36	Kč.
13.  Cenová nabídka funkce TDI akce Cyklostezka Otnice – 

MaD Projekt s.r.o.:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 cenovou	 nabídku	 Ing.	 Martiny	

Hanzelkové,	MaD	Projekt	s.r.o.	Tvrdonice,	na	výkon	činnosti	
TDI	na	akci	„Cyklostezka	Otnice“	dle	přiložené	specifi	kace.	
Odměna	 za	 výkon	 funkce	 20	 000,-	 Kč	 /měsíc	 bez	 DPH.	
Předpokládaná	doba	provádění	stavebních	prací	4	měsíce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 souhlasí	 s  cenovou	 nabídkou	 Ing.	 Martiny	

Hanzelkové,	MaD	Projekt	s.r.o.	Tvrdonice,	na	výkon	funkce	
TDI	při	realizaci	akce	„Cyklostezka	Otnice“.

 14. Cenová nabídka na opravu střechy MŠ – D.B.M. izolace 
s.r.o. Pržno:

	 Zastupitelé	projednali	cenovou	nabídku	fi	rmy	D.B.M.	izolace	
s.r.o.	Pržno	na	opravu	střechy	Mateřské	školky	aplikací	PUR	
pěny	 s  nástřikem	 2	 vrstev	 speciálního	 hydroizolačního	
nátěru.	 Cenová	 nabídka	 je	 ve	 výši	 1	 658	 070,-	 Kč	 s  DPH.	
Z  důvodu	 budoucího	 rozšíření	 kapacity	 MŠ,	 zastupitelé	
diskutovali	 o  možnosti	 výstavby	 sedlové	 střechy	 na	 MŠ.	
Bude	osloven	Ing.	arch.	Walter	k vypracování	studie	řešení	
nadstavby	budovy	MŠ	s klasickou	sedlovou	střechou.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 nebude	 prozatím	 o  cenové	 nabídce	

rozhodovat.
15.  Prodej obecního pozemku parc.č. 500/2 - Petr Borovička:
	 Zastupitelé	projednali	žádost	pana	Petra	Borovičky,	Slavkov	

u  Brna,	 o  odkoupení	 obecního	 pozemku	 parc.č.	 500/2	
o výměře	102	m2,	v k.ú.	Otnice	za	cenu	55,-	Kč/m².	Záměr	
prodeje	pozemku	ve	vlastnictví	obce	byl	zveřejněn	na	úřední	
desce	ve	dnech	14.	9.	–	29.	9.	2021.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 prodej	 pozemku	 parc.č.	 500/2	

o  výměře	 102	 m2	 panu	 Petru	 Borovičkovi,	 Slunečná	 1566,	
Slavkov	u Brna,	za	cenu	55,-	Kč/m2.	

16.  Žádost o povolení kácení dřevin – Anna Kosíková:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 paní	 Anny	 Kosíkové,	

Chaloupky	87,	Otnice	o povolení	vykácení	1	ks	 stříbrného	
smrku	před	RD	č.p.	87,	na	obecním	pozemku	parc.č.	747/1	
v  k.ú.	 Otnice.	 Jedná	 se	 o  vzrostlý	 stříbrný	 smrk,	 který	
při	 silnějším	 větru,	 není	 dostatečně	 stabilní.	 Pokácení	
a odklizení	stromu	provede	žadatelka	na	vlastní	náklady.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	souhlasí	 s vykácením	1	ks	stříbrného	smrku	

před	domem	paní	Anny	Kosíkové,	Chaloupky	87	Otnice,	na	
pozemku	parc.č.	747/1	v k.ú.	Otnice.	Strom	bude	vykácen	na	
vlastní	náklady	žadatelky.

17.  Žádost o  povolení vybudování parkovacího místa – Jana 
Pavlovcová:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 paní	 Jany	 Pavlovcové,	
Pančava	 13,	 Otnice	 o  povolení	 vybudování	 parkovacího	
místa	před	rodinným	domem,	na	obecním	pozemku	parc.č.	
606	 v  k.ú.	 Otnice.	 Parkovací	 místo	 bude	 pro	 1	 osobní	
automobil	o  rozměrech	2,5	x	10	m	(celkem	25	m²)	a bude	
vybudováno	 na	 vlastní	 náklady.	 Povrch	 bude	 ze	 zámkové	
dlažby.	

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	obce	schvaluje	vybudování	parkovacího	místa	

ze	zámkové	dlažby	o výměře	25	m²,	před	rodinným	domem	
paní	 Jany	 Pavlovcové,	 Pančava	 13	 Otnice,	 na	 pozemku	

parc.č.	606	v k.ú.	Otnice.	Parkovací	místo	bude	vybudováno	
na	vlastní	náklady	majitelky	rodinného	domu.

18. Žádost o  povolení připojení ke komunikaci – Ing. 
TomáZastupitelé	 projednali	 žádost	 Ing.	 Tomáše	 Hermana	
Brno,	 který	 zastupuje	 paní	 Dianu	 Navrátilovou	 Otnice,	
o  povolení	 připojení	 sousední	 nemovitosti	 k  místní	
komunikaci	 na	 pozemku	 parc.č.	 568	 v  k.ú.	 Otnice.	 Jedná	
se	 o  připojení	 objektu	 „Novostavba	 rodinného	 domu	
v  Otnicích“,	 který	 je	 navržen	 na	 pozemku	 parc.č.	 1181	
v k.ú.	Otnice.	Stanovisko	bude	sloužit	pro	účely	územního	
souhlasu	a povolení	stavby.	

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s  připojením objektu 

„Novostavba rodinného domu v  Otnicích“ na pozemku 
parc.č. 1181 v k.ú. Otnice, k místní komunikaci na pozemku 
parc.č. 568 v k.ú. Otnice.

19. Žádost o  stanovisko obce a  souhlas vlastníka sousedního 
pozemku – Bc. K ateřina Brabcová:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 Bc.	 Kateřiny	 Brabcové	
Košťany,	 která	 zastupuje	 pana	 Zbyňka	 Daňhela	 Brno,	
o  stanovisko	 obce	 a  souhlas	 jako	 vlastníka	 sousedních	
pozemků	 parc.č.	 606,	 586/1,	 586/2v	 k.ú.	 Otnice,	 k  záměru	
stavby	 „Výstavba	 rodinného	 domu,	 Otnice“	 na	 pozemku	
parc.č.	597	v k.ú.	Otnice.	

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebním záměrem 

„Výstavba rodinného domu Otnice“ na pozemku parc.č. 597 
v k.ú. Otnice.

20.  Žádost o vyjádření obce – Mopre s.r.o. Břest:
	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 fi	rmy	 Mopre	 s.r.o.	 Břest,	

o vyjádření	k stavebnímu	záměru	„Otnice,	kabel	NN	5x	RD	
ALIV	stavby“.	Stavba	řeší	vybudování	nových	přípojek	NN	
pro	 připojení	 4	 odběrných	 míst	 na	 parc.č.	 1011/5,	 1011/4,	
1011/3,	1011/2	v k.ú.	Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou kabelové přípojky 

NN pod názvem „Otnice, kabel NN 5xRD ALIV stavby“, 
pro připojení čtyř odběrných míst k  distribuční soustavě 
E.ON na parcelách č. 1011/5, 1011/4, 1011/3, 1011/2 v k.ú. 
Otnice.

21. Koncert DH Martina Zavadilová a přátelé:
	 „DH	 Martina	 Zavadilová	 a  přátelé“,	 má	 záměr	 dne	 20.	 11.	

2021	ve	spolupráci	s obcí	uspořádat	hudební	odpoledne	v sále	
Dělnického	 domu,	 kde	 vystoupí	 Dechová	 hudba	 Martina	
Zavadilová	 a  přátelé,	 mužácký	 sbor	 Vavřinec	 z  Horních	
Bojanovic	a cca	7	harmonikářů.	Vstupné	dobrovolné.	

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s  uspořádáním hudebního 

odpoledne pro veřejnost s  DH Martina Zavadilová 
a přátelé, dne 20. 11. 2021 v sále Dělnického domu.

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
–	 24.	9.	2021	se	konal	v Otmarově	přátelský	 fotbalový	turnaj	

zastupitelstev	 obcí	 Regionu	 Cezava.	 Tým	 z  Otnic	 získal	 3.	
místo.

–	 28.	9.	2021	se	konala	v Hruškách	akce	„Vyhlášení	cykloakce	
a  25.	 výročí	 založení	 DSO	 Ždánický	 les	 a  Politaví.	 Obec	
Otnice	 se	 prezentovala	 výborným	 kančím	 gulášem	
a nabídkou	informací	a pochoutek	Fairtrade.	

–	 Akce	„Rozsvěcení	Vánočního	stromu“	přesunuta	na	sobotu	
27.	11.	2021.
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–	 Poděkování	 členům	 ČZS	 Otnice	 za	 organizaci	 přednášky	
s paní	Šimkovou	v prostorách	Pohostinství	u Marků.

–	 Poděkování	 knihovnici	 Mgr.	 Jitce	 Bublové	 za	 organizaci	
přednášek	 v  místní	 knihovně,	 za	 zajištění	 akce	 „Ukliďme	
Otnice“,	 za	 organizaci	 „Výstavy	 na	 stromech	 v  parku	
před	 školou“	 a  za	 pořádání	 akcí	 pro	 žáky	 Základní	 školy	
k prezentaci	obecní	knihovny.	

–	 Článek	o otnické	tvrzi	v novinách	Znojemský	týden.
–	 Dne	17.	11.	2021	se	uskuteční	akce	„Zavírání	pramene“.

25. 10. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	4)	Dne	11.	10.	2021	se	uskutečnila	schůzka	se	senátorem	

MUDr.	 Karlem	 Zitterbartem,	 ohledně	 směny	 pozemků	 ve	
vlastnictví	pana	Jana	Hlaváčka	a obce	Otnice.

	 Dne	 13.	 10.	 2021	 se	 uskutečnila	 schůzka	 s  nájemníky	 6BJ	
a vedení	obce.	Nájemníkům	byl	sdělen	připravovaný	postup	
prací	opravy	budovy	v roce	2022.

	 Dne	26.	10.	2021	se	uskuteční	informační	schůzka	vlastníků	
sousedních	 pozemků	 k  plánované	 výstavbě	 komunikace	
na	 pozemku	 parc.č.	 479	 s  Ing.	 Petrem	 Odehnalem	
k připomínkování	návrhu	studie.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a)	 Karolína	Doležalová	Telnice,	Ondřej	Fazekaš	Brno–	usnesení	

o  přerušení	 řízení	 o  dodatečné	 povolení	 stavby	 „Stavební	
úpravy	 a  přístavba	 novostavby	 rodinného	 domu,	 Otnice“	
na	pozemku	parc.č.	140,	163/1	v k.ú.	Otnice.	Pro	doplnění	
žádosti	o stavební	povolení	a odstranění	nedostatků	podání	
žádosti	se	určuje	lhůta	90	dnů	od	doručení	výzvy.

b)	 Romana	Burianová	Otnice	–	oznámení	o zahájení	společného	
územního	 a  stavebního	 řízení	 pro	 stavbu:	 „Novostavba	
rodinného	 domu,	 vč.	 napojení	 na	 IS	 (elektro	 NN,	 plyn,	
vodovod,	 splašková	 kanalizace),	 vsaku,	 domovní	 dešťové	
kanalizace,	 akumulační	 nádrže,	 oplocení,	 zpevněných	
ploch,	parkovacích	stání	a sjezdu	na	místní	komunikaci“	na	
pozemku	parc.č.	888,	963	v k.ú.	Otnice.

c)	 Obec	 Otnice–	 závazné	 souhlasné	 stanovisko	 odboru	 ŽP,	
k  zásahu	 do	 významného	 krajinného	 prvku,	 drobného	
vodního	 toku	 Lovčičský	 potok	 pro	 záměr	 „Přípojka	 NN,	
Otnice	–	rybník“	na	pozemcích	parc.č.	1170/2,	6031/2,	6030,	
6023,	 6027	 v  k.ú.	 Otnice	 a  na	 pozemcích	 parc.č.	 5557/1,	
5557/2,	5638,	v k.ú.	Lovčičky.

d)	 Obec	 Otnice–	 závazné	 souhlasné	 stanovisko	 pro	 vedlejší	
stavby	 stavebního	 záměru	 „Veřejný	 prostor	 ulice	 Květná,	
Otnice“	 na	 pozemcích	 parc.č.	 882/2,	 932/1,	 963,	 986,	 987,	
988,	 1000/1	 v  k.ú.	 Otnice.	 Záměr	 obsahuje	 tyto	 vedlejší	
stavby:	SO	03	–	Dětská	hřiště,	SO	04	–	Veřejné	osvětlení,	SO	
05	–	Kanalizační	přípojka.

e)	 Město	Újezd	u Brna	–	dle	ustanovení	§	37	odst.	3	písm.	b)	
lázeňského	 zákona,	 vydává	 MěÚ	 Slavkov	 u  Brna,	 odbor	
ŽP,	 jako	 příslušný	 vodoprávní	 úřad,	 závazné	 souhlasné	
stanovisko	k předloženému	stavebnímu	záměru	„Cyklostezka	
Újezd	u Brna	–	Otnice“.

6.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 žádost	 vedení	 Základní	 školy	

a Mateřské	 školy	Otnice	o navýšení	 ročního	příspěvku	pro	
ZŠ	 a  MŠ	 Otnice	 o  15	 %,	 z  důvodu	 inflace	 a  opakovaně	 se	
zvyšujících	 cen	 energií.	 Stávající	 roční	 provozní	 příspěvek	
pro	ZŠ	a MŠ	Otnice	p.o.	je	ve	výši	2	150	000,-	Kč.	Zastupitelé	
se	v diskuzi	shodli	v názoru	na	zvýšení	příspěvku	o 10	%.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením ročního provozního 

příspěvku pro Základní školu a  Mateřskou školu Otnice 
o 10 %.

7.  Faktury ke schválení: 
a)	 Respono,	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21203810	ve	výši	82	754,69	Kč	–	

svoz,	sběr	a odstranění	komunálního	odpadu	za	září	2021.
b)	 Respono,	a.s.	Vyškov–	Fa.	č.	21204014	ve	výši	52	787,75	Kč	

–	svoz	a odstranění	odpadu	ze	sběrného	dvora	Otnice	za	září	
2021.

c)	 RAAN	atelier,	s.r.o.	Brno	–	Fa.	č.	2021156	ve	výši	95	685,-	Kč	
–	dodávka	a montáž	nových	záclon	a garnýží	do	obřadní	síně	
Obecního	úřadu,	dle	schválené	cenové	nabídky.

d)	 Prostavby	a.s.	Otnice	–	Fa.	č.	202120147	ve	výši	325	795,08	
Kč	–	provedené	práce	opravy	fasády	na	staré	hasičce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 

7, zápisu. 
8.  Změna Statutu sociálního fondu: Z důvodu	čerpání	

příspěvků	sociálního	fondu	obce	Otnice,	převážně	
příspěvku	na	penzijní	připojištění	a příspěvku	na	
stravování,	zastupitelé	projednali	návrh	změny	tvorby	
Statutu	sociálního	fondu.	Doposud	byl	sociální	fond	tvořen	
přídělem	finančních	prostředků	ve	výši	2	%objemu	hrubých	
mezd	a odměn	zaměstnanců	a uvolněných	zastupitelů.	Bylo	
navrženo,	aby	tvorba	sociálního	fondu	obce	byla	ve	výši	
4	%hrubých	mezd	zaměstnanců	a uvolněných	zastupitelů	
obce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Statutu sociálního 

fondu obce, který bude tvořen přídělem finančních 
prostředků ve výši 4 % objemu hrubých mezd a  odměn 
zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce, s účinností od 
1. 1. 2022.

9.  Mimořádná odměna starostovi obce:
	 Předseda	 finančního	 výboru	 obce	 přednesl	 zastupitelům	

obce	návrh	schválit	starostovi	obce	mimořádnou	odměnu	ve	
výši	jednonásobku	měsíční	odměny.	Jako	důvod	je	uvedeno	
mimořádné	 úsilí	 a  aktivity	 v  oblasti	 investic	 a  při	 realizaci	
akcí:	 Vybudování	 nové	 komunikace	 a  osvětlení	 mezi	 ulicí	
Milešovská	 –	 Pod	 vodárnou.	 Vybudování	 nádrže	 na	 vodu	
u  Základní	 školy,	 včetně	 získání	 dotačních	 prostředků	 na	
její	 kofinancování.	 Statické	 zajištění	 ředitelny	 na	 Základní	
škole.	Zajištění	pasportizace	dopravního	značení	a veřejného	
osvětlení.	 V	 souladu	 s  §	 83	 odst.	 2	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	
o obcích,	starosta	obce	oznámil	zastupitelům,	že	projednávaný	
bod	se	týká	jeho	osoby	a zdržel	se	hlasování.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu Pavlu 

Mezuláníkovi, starostovi obce Otnice, ve výši jednonásobku 
jeho měsíční odměny, která mu v  průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných 
funkcí za měsíc. Důvodem je mimořádný úkol obce, na 
jehož plnění se starosta řádně podílel a  za něž lze udělit 
mimořádnou odměnu. 

10.  Mimořádná odměna místostarostovi obce:
	 Předseda	finančního	výboru	obce	přednesl	zastupitelům	obce	

návrh	schválit	místostarostovi	obce	mimořádnou	odměnu	ve	
výši	jednonásobku	měsíční	odměny.	Jako	důvod	je	uvedeno	
mimořádné	úsilí	na	úseku	ochrany	životního	prostředí	a při	
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realizaci	akce:	Celková	oprava	a rekonstrukce	obecní	budovy	
č.p.	 132,	 na	 pozemku	 parc.č.	 111	 (bývalá	 hasička).	 Osobní	
nasazení	na	údržbě	zeleně	v obci	a zajištění	úklidu	a pořádku.	
Aktivní	 zapojení	 při	 realizaci	 akce	 Založení	 vybraných	
krajinných	 prvků	 v  k.ú.	 Otnice.	 Organizování	 a  zajištění	
výsadby	 nových	 stromů	 před	 Základní	 školou.	 V	 souladu	
s §	83	odst.	2	zákona	č.	128/2000	Sb.	o obcích,	místostarosta	
obce	oznámil	zastupitelům,	že	projednávaný	bod	se	týká	jeho	
osoby	a zdržel	se	hlasování.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu 

Pavlu Muricovi, místostarostovi obce Otnice, ve výši 
jednonásobku jeho měsíční odměny, která mu v  průběhu 
tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí za měsíc. Důvodem je mimořádný úkol 
obce, na jehož plnění se starosta řádně podílel a za něž lze 
udělit mimořádnou odměnu. 

11.  Rozpočtové opatření č.6/2021: 
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	6/2021.	
	 Příjmy…………..356	600,-	Kč	
 Výdaje………….150 000,- Kč
 Financování…. 206 600,- Kč
12.  Navýšení cen za služby v roce 2022 – Respono a.s. Vyškov:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 od	 společnosti	

Respono,	 a.s.	 Vyškov,	 o  úpravě	 cen	 za	 poskytované	 služby	
od	 1.	 1.	 2022,	 kdy	 v  důsledku	 omezení	 ekonomiky	 došlo	
k  nárůstu	 cen	 základních	 materiálů	 a  surovin	 nezbytných	
pro	 plnění	 smluvních	 závazků	 vůči	 obci.	 Proto	 je	
společnost	Respono,	a.s.	Vyškov	nucena	navýšit	ceny	služeb	
u	 komunálního	 odpadu	 o  7	 %	 a  biologicky	 rozložitelného	
odpadu	o 7	%.	Ostatní	suroviny	plast,	papír,	sklo	zůstávají	na	
cenách	roku	2021.

13.  Zajištění statiky ředitelny ZŠ – Dodatek č.1 ke Smlouvě 
o dílo:

	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 Dodatku	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	
o	dílo	s fi	rmou	SASTA	CZ,	a.s.	Brno,	která	je	dodavatelskou	
fi	rmou	 akce:	 „Zajištění	 statiky	 ředitelny	 ZŠ	 Otnice“.	 Z	
důvodu	 navýšení	 plochy	 opravy	 podlah	 a  změny	 materiálu	
nové	 podlahy	 se	 Dodatkem	 č.1	 navyšuje	 cena	 díla	 o  62	
069,48	 Kč	 s  DPH,na	 cenu	 celkem	 1	 503	 692,13	 Kč	 s  DPH.	
Z	důvodu	pomalého	vysychání	podkladového	betonu	a tím	
navazující	 montáž	 podlahy	 se	 Dodatkem	 č.1	 upravuje	 též	
doba	dokončení	díla	do	10.11.	2021.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje v  rámci realizace akce „Zajištění 

statiky ředitelny S Otnice“, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
s fi rmou SASTA CZ, a.s. Brno, kterým se navyšuje cena díla 
o  62  069,48 Kč na celkovou výši 1  503  682,13 Kč s  DPH. 
Dodatkem č.1 se též upravuje doba dokončení díla do 
10.11.2021.

14.  Výsledky voleb d o Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 výsledky	 voleb	 do	 Poslanecké	

sněmovny	 Parlamentu	 ČR	 v  rámci	 celé	 ČR	 i  v  rámci	 obce	
Otnice,	které	přednesl	starosta	obce.	Volby	do	PS	Parlamentu	
ČR	se	konaly	ve	dnech	8.	-	9.	10.	2021.	

	 Volební	výsledky	v rámci	obce	Otnice:
	 1.	 SPOLU	(31,01	%)	(259	hlasů)
	 2.	 ANO	2011	(22,27	%)	(186	hlasů)
	 3.	 SPD	(13,05	%)	(109	hlasů)

	 4.	 Piráti	a STAN	(10,29	%)	(86	hlasů)
	 5.	 Přísaha	Roberta	Šlachty	(6,58%)	(55	hlasů)
	 6.	 KSČM	(5,02	%)	(42	hlasů)
	 Volební	účast	67,31	%	oprávněných	voličů.
15.  Český den proti rakovině – informace o výtěžku sbírky:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 o  výtěžku	 sbírky	

Květinkový	den	–	Den	proti	rakovině	v obci	Otnice.	Sbírka	
se	konala	dne	29.	9.	2021.	V	Otnicích	bylo	celkem	5	vaků.	
Celkem	se	v obci	Otnice	vybralo	10	085,-	Kč.

16. Žádost o  umístění zahradního dřevěného domku – parc.č. 
6003 v k.ú. Otnice:

Zastupitelé	 projednali	 žádost	 manželů	 Jaroslava	 a  Jany	
Pavlíkových,	 nám.	 sv.	 Jana	 503,	 Újezd	 u  Brna,	 o  souhlas	
s  umístěním	 zahradního	 dřevěného	 domku	 o  rozměrech	
8x3m,	 na	 pozemku	 parc.č.	 6003	 v  k.ú.	 Otnice,	 který	 je	 ve	
vlastnictví	žadatelů.	Stavba	zahradního	domku	bude	sloužit	
k  zemědělské	 činnosti	 na	 pozemku,	 zejména	 chovu	 včel	
a uskladnění	zemědělských	potřeb.	

Usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s  umístěním zahradního domku na 

pozemku parc.č. 6003 v k.ú. Otnice, který je ve vlastnictví 
manželů Jaroslava a Jany Pavlíkových, nám. Sv. Jana 503, 
Újezd u Brna.

17. Přehled plnění plánu akcí:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 přehled	 dosud	 ukončených	

i nedokončených	 investičních	akcí,	které	byly	začleněny	do	
plánu	na	rok	2021.

18. Rámcová smlouva o  spolupráci – Šrot Gebeshuber s.r.o. 
Sokolnice:

	 Zastupitelé	projednali	návrh	Rámcové	smlouvy	o spolupráci	
mezi	 obcí	 Otnice	 a  společností	 Šrot	 Gebeshuber	 s.r.o.	
Sokolnice.	 Předmětem	 rámcové	 smlouvy	 je	 dohoda	
o vzájemné	spolupráci	v souladu	s legislativou	nového	zákona	
o odpadech	č.	541/2020	Sb.	a prováděcí	vyhlášky	č.273/2021	
Sb.	 o  podrobnostech	 nakládání	 s  odpady,	 k  likvidaci	
kovového	odpadu	z obce.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rámcovou smlouvu 

o  spolupráci mezi obcí Otnice a  Šrot Gebeshuber s.r.o. 
Sokolnice, k likvidaci kovového odpadu z obce.

19.  Nájemní smlouva a  smlouva o  budoucí smlouvě o  zřízení 
služebnosti – Povodí Moravy:

	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	nájemní	smlouvy	a smlouvy	
o  budoucí	 smlouvě	 o  zřízení	 služebnosti	 mezi	 obcí	 Otnice	
a Povodí	Moravy	s.p.,	na	zatížení	pozemků	parc.č.	5638	v k.ú.	
Lovčičky	a parc.č.	6023	v k.ú.	Otnice,	při	realizaci	stavebního	
záměru	 obce	 Otnice	 „Přípojka	 NN,	 Otnice	 –	 rybník“.	 Na	
částech	 předmětných	 pozemků	 má	 obec	 záměr	 vybudovat	
přípojku	 kabelového	 vedení	 NN	 k  rybníku	 Pod	 Poltňou.	
Dočasný	zábor	je	22	m2.	Nájemné	je	ve	výši	1	000,-	Kč/rok.	
Doba	 nájmu	 začíná	 při	 zahájení	 stavebních	 prací	 a  končí	
kolaudací	 stavby.	 Služebnost	 bude	 zřízena	 po	 kolaudaci	
a zaměření	stavby.

Usnesení: 
 Zastupitelé souhlasí s  Nájemní smlouvou a  Smlouvou 

o  smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti s  Povodí Moravy 
s.p., při realizaci stavby „Přípojka NN, Otnice – rybník“. 

20.  Fotografi e obce – pohlednice, nástěnné obrazy Kasíno – 
Zdeněk Vošický:

	 Zastupitelé	projednali	nabídku	fotografa	Zdeňka	Vošického,	
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Aero-vydavatelství	 s.r.o.,	 ke	 spoluúčasti	 na	 vydání	 knihy	
„Jižní	 Morava	 –	 krásná	 a  neznámá“,	 ve	 které	 budou	
prezentovány	 snímky	 a  informace	 z  obcí	 Jižní	 Moravy.	
Spoluúčast	v projektu	15900,-	Kč.	V	rámci	projektu	se	obci	
nabízí	vydání1 200	ks	nových	polodlouhých	pohlednic	obce	
a  dodávka	 a  montáž	 cca	 16	 ks	 snímků	 obce,	 tištěných	 na	
velkorozměrové	 plátno,	 které	 slouží	 jako	 hluková	 bariéra.	
Velkorozměrová	plátna	budou	umístěna	na	stěny	v Kasínu.	
Cena	plátna	s potiskem	je	dle	rozměru	1 700	–	2	650,-	Kč	za	
kus.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí se spoluúčastí na vydání knihy 

„Jižní Morava – krásná a  neznámá“, a  dodávkou nových 
pohlednic obce a  velkoformátových pláten s  potiskem 
snímků obce na stěny do Kasína od Zdeňka Vošického, 
Aero-vydavatelství s.r.o.

21.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
–	 Paní	 Šárka	 Fialová	 a  Eva	 Košová	 uspořádali	 dne	 18.	 10.	

2021	v 18	hod.	ve	spolupráci	s obcí	informační	schůzku	pro	
občany	a zájemce	z obce,	kteří	byli	klienty	Bohemia	Energy.	
Velký	zájem	občanů	a poděkování.

–	 Nabídka	 společnosti	 JN-kart	 Brno,	 na	 dodávku	
aktualizovaného	orientačního	plánu	obce,	který	 je	umístěn	
na	vývěsce	před	radnicí	(3	750,-	Kč).

–	 Z	 důvodu	 prodloužení	 výběrového	 řízení	 na	 dodavatele	
výstavby	 cyklostezky	 (doplnění	 kvalifikačních	 dokladů)	 je	
doporučeno	ze	SFDI	požádat	o podpis	 smlouvy	na	převod	
peněžních	prostředků	až	v lednu	2022.	

–	 Poděkování	 redakci	 Otnického	 Zpravodaje	 za	 vydání	
posledního	čísla	Zpravodaje

15. 11. 2021
4.  Kontrola minulého zápisu:
	 Bod	13)	Zajištění	statiky	ředitelny	ZŠ	–	dne	9.	11.	2021	byla	

obci	 předána	 dokončená	 realizace	 stavebních	 úprav,	 dle	
uzavřené	smlouvy	o dílo	s realizační	firmou	SASTA	CZ,	a.s.	
Brno.	Na	MěÚ	Slavkov	u Brna	byla	dne	10.	11.	2021	podána	
žádost	o vydání	kolaudačního	souhlasu.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)		 Obec	 Otnice	 –	 rozhodnutí	 o  registraci	 významného	

krajinného	 prvku	 „Mokřad	 u  Otnic“	 na	 pozemcích	 parc.č.	
6657,	6656,	6650	v k.ú.	Otnice,	lokalita	Zádvorní.

b)		 Lukáš	 Tichý,	 Otnice	 –	 výzva	 k  součinnosti	 při	 kontrolní	
prohlídce	stavby	„Novostavba	rodinného	domu,	Otnice“	na	
pozemku	parc.č.	287/1,	287/2,	305	(RD)	v k.ú.	Otnice.

c)		 EG.D.,	 a.s.	 Brno	 –	 územní	 rozhodnutí	 o  umístění	 stavby	
„Otnice,	 lokalita	 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.

d)		 Obec	Otnice	v zast.	Ing.	Luděk	Matyáš,	Lovčičky	–	oznámení	
o návrhu	opatření	obecné	povahy	ve	věci	 stanovení	místní	
úpravy	provozu	na	místní	komunikaci	ul.	Květná	a Severní	
v  obci	 Otnice,	 dle	 předložené	 projektové	 dokumentace	
s názvem	stavby	„Návrh	veřejného	prostoru	Květná“.

e)		 Obec	 Otnice	 –	 oznámení	 odboru	 správních	 činností	
a živnostenského	úřadu	MěÚ	Slavkov	u Brna,	o provedené	
kontrole	 na	 výkon	 matriční	 agendy	 u  Obecního	 úřadu	
Otnice.	Kontrola	byla	zaměřena	na	výkon	matriční	agendy	
a  agend	 s  ní	 souvisejících	 za	 období	 roku	 2021.	 Všechny	

prověřované	a kontrolované	materiály	byly	bez	závad.
6.  Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor stavební úřad:
	 Ministerstvo	 průmyslu	 a  obchodu,	 odbor	 stavební	 úřad	

rozhodlo	 o  projednání	 záměru	 odstranění	 stavby	 „V280	 –	
demolice	 a  rekultivace“.	 Předmětem	 záměru	 je	 odstranění	
stávajícího	 mezinárodního	 venkovního	 elektrického	 220	
kV	vedení	V	280	Sokolnice	–	Senica.	V	katastrálním	území	
Otnice	budou	dotčeny	pozemky	parc.č.	6462,	6463.

7.  Materiály Základní a Mateřské školy Otnice:
	 Zastupitelstvo	obce	Otnice	projednalo	a schválilo:
A)		 Vyúčtování	příspěvku	obce	na	investice	pro	Základní	školu	

a Mateřskou	školu	Otnice	na	rok	2021.	Rozdíl	nákladů	oproti	
původnímu	rozpočtu	je	nižší	o 43	383,-	Kč.	Tato	částka	bude	
použita	na	provozní	výdaje	školy.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování skutečného 

použití schváleného investičního příspěvku pro Základní 
a Mateřskou školu Otnice a souhlasí s převodem přebytku 
43 383,- Kč, do provozních výdajů Základní a  Mateřské 
školy Otnice.

B)  Předpokládané investice a  příspěvek obce na provoz pro 
Základní školu a Mateřskou školu Otnice v roce 2022 činí 
2 960 200,- Kč. Investice půjdou převážně na pořízení 
nábytku do kabinetu učebny Přírodopisu, na pořízení 
dataprojektoru, výmalbu přízemí MŠ a  obložení šaten 
v MŠ.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na provoz 

a  investice na rok 2022 pro Základní školu a  Mateřskou 
školu Otnice ve výši 2 960 200,-Kč.

8.  Rozpočtové opatření č.7/2021:
	 Zastupitelstvo	 vzalo	 na	 vědomí	 předložené	 rozpočtové	

opatření	č.	7/2021.
	 Příjmy…………1	115	200,-	Kč
	 Výdaje………….	496	700,-	Kč
	 Financování……	618	500,-	Kč
9.  Faktury ke schválení:
a)		 KAVYL,	spol.	s r.o.	Mohelno	–	Fa.	č.	2101420	ve	výši	2	506	

316,86	Kč	–
	 provedené	 udržovací	 práce	 v  roce	 2021	 při	 akci	 Založení	

krajinných	prvků	v k.ú.	Otnice,	dle	uzavřené	SOD.
b)		 SASTA	 CZ,	 a.s.	 Brno	 –	 Fa.	 č.	 2022034	 ve	 výši	 155	 326,13	

Kč	–	montáž	podlah	v ředitelně	a chodbě	ZŠ	v rámci	akce	
„Zajištění	 statiky	 ředitelny	 v  ZŠ	 Otnice“	 dle	 SOD	 a  dle	
Dodatku	č.1.

c)		 TRASIG	s.r.o.	Vyškov	–	Fa.	č.	211084	ve	výši	144	616,78	Kč	–	
dodávka	a montáž	trvalého	dopravního	značení	v obci	–	2x	
radarový	ukazatel	+	2x	DZ.

d)		 Alarm	Absolon,	spol.	s r.o.	Praha	–	Fa.	č.	2104000925	ve	výši	
52	 108,80	 Kč	 dodávka	 zabezpečovacího	 systému	 pro	 SDH	
Otnice.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu 

č.9, zápisu.
10.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 – systém odpadového 

hospodářství:
	 Zastupitelé	 projednali	 návrh	 Obecně	 závazné	 vyhlášky	

(OZV)	č.	1/2021,	o stanovení	obecního	systému	odpadového	
hospodářství,	 v  souladu	 s  novým	 zákonem	 o  odpadech	 č.	
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541/2020	Sb.	Vyhláška	stanovuje	obecní	systém	odpadového	
hospodářství	 na	 území	 obce	 Otnice,	 kdy	 každý	 občan	 je	
povinen	odpad	nebo	movitou	věc	odkládat	na	místa	určená	
obcí	v souladu	s touto	OZV	a povinnostmi,	určenými	pro	daný	
druh,	 kategorii	 nebo	 materiál	 odpadu.	 Touto	 vyhláškou	 se	
zrušuje	OZV	č.	3/2014	o stanovení	systému	shromažďování,	
sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 a  odstraňování	
komunálních	odpadů	a nakládání	se	stavebním	odpadem	na	
území	obce	Otnice	ze	dne	15.	12.	201Usnesení:

	 Zastupitelstvo	 obce	 vydává	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	
č.1/2021	 o  stanovení	 obecního	 systému	 odpadového	
hospodářství.	Účinnost	vyhlášky	je	od	1.	1.	2022.

11.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 – poplatek za odpady:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 návrh	 Obecně	 závazné	 vyhlášky	

(OZV)	 č.	 2/2021,	 o  místním	 poplatku	 za	 obecní	 systém	
odpadového	hospodářství,	v souladu	se	zákony	č.	565/1990	
Sb.	 o  místních	 poplatcích	 a  č.	 541/2020	 Sb.	 o  odpadech.	
Vyhláškou	 zavádí	 obec	 místní	 poplatek	 za	 obecní	 systém	
odpadového	hospodářství	ve	výši	600,-	Kč/osobu/rok.	Touto	
vyhláškou	se	zrušuje	OZV	č.	2/2020	o místním	poplatku	za	
provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	
využívání	 a  odstraňování	 komunálních	 odpadů	 ze	 dne	 30.	
11.	2020.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 obce	 vydává	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	

č.2/2021	o místním	poplatku	za	obecní	systém	odpadového	
hospodářství.	Účinnost	vyhlášky	je	od	1.	1.	2022.

12.  Plán inventur v roce 2021:
	 Ve	 smyslu	 zákona	 č.	 563/1991	 Sb.	 o  účetnictví	 a  prováděcí	

vyhlášky	 č.	 270/210	 Sb.	 o  inventarizaci	 majetku	 a  dle	
Směrnice	 o  inventarizaci	 majetku	 obce	 Otnice	 zastupitelé	
projednali	 plán	 inventur	 k  provedení	 řádné	 inventarizace	
majetku	a závazků	obce	Otnice	za	rok	2021	a složení	dílčích	
inventarizačních	 komisí.	 Inventarizace	 bude	 provedena	 ke	
dni	31.	12.	2021.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	plán	inventur	za	rok	2021	a složení	

dílčích	 inventarizačních	 komisí,	 k  provedení	 inventarizace	
majetku	a závazků	obce	ke	dni	31.	12.	2021.

13.  Příkazní smlouva na autorský dozor – rybník a polní cesta 
Na Zumru – Ing. Petr Marčák:

	 Po	 úpravě	 projektové	 dokumentace	 a  rozpočtu	 záměru	
„Výstavba	 rybníku	 a  polní	 přístupové	 cesty	 Na	 Zumru“,	
zastupitelé	 projednali	 návrh	 nové	 Příkazní	 smlouvy	 s  Ing.	
Petrem	 Marčákem,	 Brno,	 na	 výkon	 funkce	 autorského	
dozoru	při	realizaci	této	akce	výstavby	rybníka	a polní	cesty,	
ve	výši	127	500,-	Kč.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	 schvaluje	 Příkazní	 smlouvu	 s  Ing.	 Petrem	

Marčákem,	 Brno,	 na	 výkon	 funkce	 autorského	 dozoru	 při	
realizaci	akce	„Výstavba	rybníku	a polní	cesty	Na	Zumru“,	za	
cenu	127	500,-	Kč.

14.  Návrh plánu akcí na rok 2022:
	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 návrhy	 vzešlé	 z  diskuze	 nad	

předloženým	Plánem	akcí	na	rok	2022.
15.  Návrh rozpočtu obce na rok 2022:
	 Zastupitelé	diskutovali	o návrhu	rozpočtu	na	rok	2022.
16.  Žádost o  zvýšení příspěvku na činnost MaS Slavkovské 

bojiště, z.s.:

	 Zastupitelé	 projednali	 žádost	 MAS	 Slavkovské	 bojiště,	 z.s.,	
o  zvýšení	 členského	 příspěvku	 z  5,-	 na	 15,-	 Kč/	 občana,	
na	 činnost	 Místní	 akční	 skupiny	 z  důvodu	 přijetí	 nového	
pracovníka	a zvýšení	celkových	ročních	výdajů.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	souhlasí	s navýšením	členského	příspěvku	na	

činnost	Místní	akční	skupiny	Slavkovské	bojiště,	z.s.,	z 5,-	Kč	
na	15,-	Kč/občana.

17.  ceny vodného a stočného platné v roce 2022 – VaK Vyš-
kov, a.s.:

	 Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	 z  fi	rmy	 Vodovody	
a Kanalizace,	a.s.	Vyškov	o cenách	vodného	a stočného	v roce	
2022.

	 Od	1.	1.	2022	budou	ceny	včetně	10	%	DPH:
	 Vodné	–	53,37	Kč/m³
	 Stočné	–	46,62	Kč/m³
	 Celkem	–	99,99	Kč/m³
18.  Úplatné nabytí pozemku parc.č. 6696 v k.ú. Otnice:
	 Zastupitelstvo	projednalo	návrh	úplatného	nabytí	pozemku	

parc.č.	6696	o výměře	2550	m²	v k.ú.	Otnice,	za	cenu	35,-	Kč/
m²	od	paní	Jiřiny	Ponížilové,	Brno.	Pozemek	je	odkupován	za	
účelem	budoucích	záměrů	obce.

Usnesení: 
	 Zastupitelstvo	schvaluje	úplatné	nabytí	pozemku	parc.č.	6696	

v k.ú.	Otnice,	o výměře	2	550	m²,	od	paní	Jiřiny	Ponížilové,	
Brno,	za	cenu	35,-	Kč/	m².

19.  Záměr pronájmu obecních pozemků:
	 Zastupitelstvo	 projednalo	 záměr	 pronájmu	 pozemků	 ve	

vlastnictví	obce,	parc.č.	5776	o výměře	639	m²,	parc.č.	5789	
o výměře	1	012	m²,	parc.č.	6117	o výměře	1	514	m²,	parc.č.	
1245	o výměře	710	m	²,	parc.č.	1246	o výměře	190	m²,	vše	
v  k.ú.	 Otnice,	 za	 cenu	 600,-	 Kč/1000	 m²/rok	 s  výpovědní	
lhůtou	5	let.

Usnesení: 
	 Zastupitelé	 souhlasí	 se	 záměrem	 pronájmu	 obecních	

pozemků	 parc.č.	 5776	 o  výměře	 639	 m²,	 parc.č.	 5789	
o výměře	1	012	m²,	parc.č.	6117	o výměře	1	514	m²,	parc.č.	
1245	 o  výměře	 710	 m²,	 parc.č.	 1246	 o  výměře	 190	 m²,	 vše	
v  k.ú.	 Otnice,	 za	 cenu	 600,-	 Kč/1000	 m²/rok	 s  výpovědní	
lhůtou	5	let.

20.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
–	 Zastupitelé,	 s  ohledem	 na	 pandemii,	 diskutovali	 o  konání	

Vánočního	koncertu	dne	12.	12.	2021.
–	 Poděkování	 MO	 ČSZ	 –	 za	 organizaci	 zdařilé	 a  kladně	

hodnocené	akce	„Přehlídka	řemesel“	dne	13.	11.	2021.
–	 Poděkování	 panu	 Davidovi	 Dirbákovi	 Otnice,	 za	 nákup	

a  organizaci	 výsadby	 dalších	 cca	 40	 ks	 ovocných	 stromů	
v lokalitě	u rybníka	pod	Sadkovem.

–	 Dle	 sdělení	 banky	 Unicredit,	 bude	 od	 1.	 1.	 2022	 zvýšena	
sazba	úročení	fi	nanční	částky	na	zavedeném	účtu	z 0,15	%	na	
0,50	%.

–	 Na	 obecním	 úřadě	 jsou	 v  prodeji	 obecní	 kalendáře	 na	 rok	
2022	(70	Kč/kus).
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STAROSTOVY STAROSTI

Vážení	a milí	spoluobčané,
prožíváme	 adventní	 dobu,	 blíží	 se	
vánoční	 svátky	 a  začátek	 nového	
roku	2022.	Psát	nyní	o situaci	ko-
lem	epidemie	a následných	příka-
zů,	 zákazů	 a  omezení	 je	 zbytečné,	
protože	v den,	kdy	se	vám	toto	čís-
lo	 zpravodaje	 dostane	 do	 rukou,	
může	 být	 všechno	 jinak.	 V  tuto	
dobu	mám	 jen	 stále	na	mysli	 jed-
nu	 větu	 ze	 známé	 pohádky:	 „Od-
volávám,	co	jsem	odvolal	a slibuji,	
co	 jsem	slíbil“.	 Je	mi	velmi	 líto,	že	
jsme	museli	 zrušit	 tradiční	Zpívá-
ní	 u  vánočního	 stromu	 před	 rad-
nicí	i Vánoční	koncert	s dechovou	
hudbou	Blatnička,	protože	nám	jde	
především	o zdraví	ostatních	obča-
nů	a hromadné	setkávání	tomu	ne-
prospěje.	Už	jsme	si	začali	pomalu	
zvykat	na	ten	pocit,	že	už	je	všech-
no	 za	 námi	 a  že	 se	 budeme	 moci	
opět	 společně	 setkávat	 na	 kultur-
ních	 a  společenských	 akcích.	 Ale	
další	 vlna	 epidemie	 zhatila	 naše	
plány.	Nyní	již	však	na	jinou	notu.	

Doba	 Vánoc	 je	 od	 pradávna	
dobou,	 kdy	 křesťané	 oslavují	 na-
rození	Krista,	ale	je	též	dobou,	kte-
rou	 toužebně	očekávají	především	
naše	 děti.	 Muži	 sledují	 vše	 spíše	
zpovzdálí	a ženy	si	každoročně	na-
sazují	 vysokou	 laťku.	 Nejpečlivěji	
uklidit,	nejvíce	napéci,	nejlépe	na-
koupit.	Proč?	O	čem	jsou	Vánoce?	
Jedna	 z  několika	 otázek,	 proč	 je	
nutné	vše	zvládnout,	vše	překrásně	
naaranžovat,	 napéci.	 A	 tak	 místo	

toho,	 abychom	 se	 v  tom	 úžasném	
tajemném	období	adventu	a Vánoc	
ztišili	 a  zklidnili,	 abychom	 rozdá-
vali	 pohodu	 a  věnovali	 se	 nejbliž-
ším,	vrháme	se	jako	s větrem	o zá-
vod	do	víru	úklidu,	pečení,	naku-
pování	a děláme	všechny	přípravy	
pro	 naše	 nejbližší.	 O	 Vánocích	 se	
dávají	dárky.	Nejkrásnější	dárek	je	
však	čas,	který	věnujeme	druhým,	
a  to	 lze	 i  bez	 dokonalé	 výzdoby,	
pečlivě	 uklizeného	 bytu	 a  náklad-
ných	 dárků.	 Zkusme	 to	 trochu	 ji-
nak.	 O	 Vánocích	 si	 najděme	 čas	
na	setkávání,	povídání	či	hraní	her	
s dětmi.	Nevadí,	že	nebudeme	mít	
dům	jako	ze	škatulky	a místo	deseti	
druhů	cukroví	budou	jen	tři.	Neu-
mytými	 okny	 nebude	 jistě	 nikdo	
trpět,	 zato	 na	 chvíle	 strávené	 při	
společné	hře	budou	všichni	dlouho	
vzpomínat.	

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Během	celého	roku	jsem	se	vás	
snažil	 v  našem	 zpravodaji	 infor-
movat	 o  probíhající	 realizaci	 in-
vestičních	plánů	obce.	Závěr	 roku	
bývá	 vždy	 spojen	 s  bilancováním	
uplynulého	roku,	a tak	mi	dovolte,	
abych	zde	také	tak	trochu	bilanco-
val	a zhodnotil	práci	celého	zastu-
pitelstva	obce.

Pro	mě	největší	akcí,	z  jejíž	re-
alizace	 mám	 opravdu	 velkou	 ra-
dost,	je	výsadba	dvou	nových	bio-
koridorů	a biocentra	v Poltni,	kdy	
bylo	vysázeno	celkem	14 503	dře-
vin,	z toho	10 716	stromů	a 3 787	
keřů.	 Z	 celkové	 investice	 ve	 výši	
19,5	 mil.	 Kč	 bylo	 v  letošním	 roce	
proinvestováno	 cca	 9,5	 mil.	 Kč.	
Velkou	 radost	 mám	 však	 z  aktivi-
ty	několika	místních	občanů.	Pře-
devším	 Davida	 Dirbáka	 s  přáteli,	
členů	SDH	Otnice	 i místostarosty,	
Pavla	Murice	a zaměstnanců	obce,	
kteří	 ať	už	na	 svoje	náklady,	nebo	
z  darů	 sponzorů	 vysázeli	 ve	 svém	

volném	čase	dalších	asi	250	stromů	
na	obecních	pozemcích.	

Další	velkou	akcí,	která	též	pro-
měnila	 celkový	obraz	naší	obce	 je	
výstavba	 propojovací	 komunikace	
a chodníku	ulice	Milešovská	a Pod	
Vodárnou.	Investice	na	tuto	stavbu	
byly	ve	výši	3,2	mil.	Kč	a věřím,	že	
tuto	 novou	 komunikaci,	 parkova-
cí	 místa	 a  veřejné	 osvětlení,	 hoj-
ně	 využijí	 občané	 uvedených	 ulic	
k parkování	svých	aut.	V prostoru	
základní	 a  mateřské	 školy	 se	 nám	
v  letošním	roce	podařilo	zrealizo-
vat	dvě	akce,	kdy	se	celkové	výdaje	
pohybovaly	 ve	 výši	 cca	 3	 mil.	 Kč.	
Na	školním	dvoře	byla	instalována	
nádrž	k zadržení	dešťové	vody,	kte-
rá	bude	následně	využita	k zalévá-
ní	okolní	zeleně.	Celkové	investice	
ve	výši	1,5	mil.	Kč	byly	z 85	%	fi-
nancovány	pomocí	dotace	ze	SFŽP	
a  fondů	 Evropské	 unie.	 Dalším	
projektem,	 který	 se	 přímo	 dotkl	
budovy	školy,	zvláště	kanceláře	ře-
ditele	a účetní,	byla	realizace	akce	
„Statické	 zajištění	 části	 objektu	
ZŠ“.	 Tato	 část	 budovy	 ZŠ	 byla	 za-
jištěna	injektáží	betonových	pilotů	
a  celkovým	 zpevněním	 nosných	
zdí,	byly	instalovány	nové	podlahy	
a radiátory.	Celkové	výdaje	jsou	ve	
výši	 1,5	 mil.	 Kč.	 V  letošním	 roce	
byla	 taktéž	dokončena	celková	re-
konstrukce	bývalé	budovy	hasičky,	
kde	 mají	 své	 zázemí	 zaměstnanci	
obce.	 Kompletně	 byla	 vyměněna	
celá	elektroinstalace,	podlahy,	vra-
ta,	zaměstnancům	byla	zřízena	šat-
na	a  sociální	místnost	 se	 sprchou.	
V neposlední	řadě	budova	dostala	
nový	kabát	v podobě	fasády	a nád-
herně	 upraveného	 okolí.	 Celkové	
výdaje	 na	 rekonstrukci	 budovy	
jsou	ve	výši	cca	950 000,-	Kč.	

V tomto	roce	jsme	se	též	snažili	
zvýšit	 bezpečnost	 občanů	 na	 ně-
kterých	místech	v obci.	Byla	opra-
vena	zastávka	u dělnického	domu,	
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společně	 s  vyznačením	 vodorov-
ného	 dopravního	 značení,	 které	
zakazuje	 stání	 na	 autobusové	 za-
stávce	a před	vchodem	do	dělnic-
kého	domu.	Na	komunikaci	v ulici	
Boženy	 Němcové	 u  zdravotního	
střediska	 byl	 instalován	 retardér	
a  na	 příjezdu	 do	 obce	 v  ulici	 Mi-
lešovská	a Na	Konci	byly	umístěny	
nové	měřiče	rychlosti.	Celkové	ná-
klady	na	zajištění	bezpečnosti	ob-
čanů	 jsou	ve	výši	 cca	250 000	Kč.	
Byl	 vypracován	 pasport	 místních	
komunikací,	 hřbitova,	 dopravní-
ho	 značení	 a  veřejného	 osvětlení,	
ke	 kterému	 má	 přístup	 každý	 ob-
čan	 na	 webových	 stránkách	 obce.	
V  budově	 radnice	 byla	 z  důvodu	
stáří	 a  velké	 poruchovosti	 prove-
dena	 výměna	 kotlů	 a  celková	 re-
konstrukce	 kotelny.	 Po	 dokončení	
výstavby	 výtahu	 bylo	 vymalováno	
celé	přízemí	a nově	byla	vyzdobena	
obřadní	 síň,	 kde	 byly	 instalovány	
nové	 záclony	 a  květinová	 výzdo-
ba.	To	vše	ve	výši	cca	440 000,-	Kč.	
Ve	 spolupráci	 Vladimíry	 Ferinové	
z Těšan,	Dagmar	Holubové	a Jitky	
Brtníkové,	bylo	ušito	šest	párů	no-
vých	 otnických	 krojů.	 Tyto	 kroje	
jste	 měli	 možnost	 shlédnout	 „pří-
mo	 v  akci“,	 při	 letním	 Hodovém	
posezení.	 V	 budově	 dělnického	
domu	se	nám	podařilo	opravit	sta-

rou	 elektroinstalaci,	 při	 které	 byl	
hlavní	 jistič	přemístěn	z vnitřních	
nepřístupných	prostor	na	venkov-
ní	 fasádu	 a  v  sále	 byla	 provedena	
celková	renovace	parket.	A	v nepo-
slední	řadě	byla	na	hasičské	zbroj-
nici	 provedena	 výměna	 starých	
oken	za	nová	plastová	a do	obecní	
knihovny	byl	pořízen	nový	výpůjč-
ní	systém.	

Co nás čeká v příštím roce

Ze	 schváleného	 plánu	 akcí	 na	
rok	 2021	 se	 nám	 ale	 nepodařilo	
i  spoustu	 akcí	 realizovat.	 Mezi	 ně	
patří	 již	 několikrát	 připravovaná	
akce	 „Využití	 prostoru	 Květná“.	
Pevně	věřím,	že	se	nám	podaří	zís-
kat	 stavební	 povolení	 a  výstavbu	
parkovacích	míst	a dětského	hřiště	
v roce	2022	konečně	zrealizujeme.	
Připravena	je	i výstavba	cyklostez-
ky,	kterou	jsme	chtěli	začít	ještě	le-
tos,	 ale	 schválení	 žádosti	 o  dotaci	
ze	 SFDI	 jsme	 obdrželi	 až	 na	 pod-
zim	a nyní	probíhá	výběrové	řízení	
na	 dodavatele.	 Jakmile	 dovolí	 po-
časí,	 chtěli	bychom	společně	s vy-
braným	 dodavatelem	 co	 nejdříve	
zahájit	 stavební	 práce.	 Na	 příští	
rok	se	také	přesouvá	výstavba	ryb-
níku	a přístupové	cesty	Na	Zumru.	
Tuto	 akci	 bude	 fi	nancovat	 a  reali-
zovat	Státní	pozemkový	úřad	a po	

kolaudaci	 budou	 rybník	 i  cesta	
předány	do	užívání	obci.	Obec	má	
taktéž	 v  plánu	 vybudovat	 novou	
komunikaci	 od	 dělnického	 domu	
k  novostavbě	 Zdeňka	 Hudečka	
v ulici	Pančava.	Byl	již	osloven	pro-
jektant	 k  vypracování	 projektové	
dokumentace	a získání	stavebního	
povolení.	 Chtěli	 bychom	 také	 za-
teplit	a zrekonstruovat	bytový	dům	
v ulici	Školní.	Z důvodu	připrave-
nosti	 pro	 případné	 získání	 dotace	
má	 obec	 v  plánu	 též	 zpracování	
projektových	 dokumentací	 oprav	
a výstavby	nových	chodníků	a ko-
munikací	 v  ulicích	 Chaloupky,	 U	
Parku,	 Lipová,	 Květná	 a  Pod	 Vo-
dárnou.	Plánů	je	dost,	musí	se	však	
vždy	určit	priorita,	kterou	akci	zre-
alizovat	dříve	a kterou	později.	

Milí	 spoluobčané,	 děkuji	 vám	
všem,	že	jste	se	jakýmkoliv	způso-
bem	 podíleli	 na  tom,	 aby	 se	 nám	
v naší	vesnici	žilo	krásně,	za	vše, co	
tady	máme	hezkého.	A že se	vždyc-
ky	ne	všechno	úplně	podaří?	I to	je	
lidské.	

Dovolte	 mi,	 abych	 vám	 popřál	
krásné,	 klidné,	 přátelské	 a  požeh-
nané  Vánoce,	 dětem	 i  dospělým	
spoustu	splněných	snů	a dny	pro-
žité	v klidu	a radosti	s	vašimi	blíz-
kými.

Pavel Mezuláník, starosta 

Obecní úřad inform
uje

Nová pohlednice obce Otnice
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OÚ INFORMUJE

Je	to	obrovská	šance	pro	mno-
ho	lidí	v dluhových	pastech.	Lidé,	
kterým	 se	 podařilo	 spadnout	 do	
exekucí	 kvůli	 dluhům	 u  státních	
institucí,	 mají	 jedinečnou	 šanci	
se	 z  toho	 vymanit	 v  průběhu	 od 
28. října 2021 do 28. ledna 2022	
a znovu	začít	normální	život.	

Pokud v  této lhůtě dlužník 
zaplatí celou jistinu dluhu, tedy 
původní dluh a 908 korun exeku-
torovi za zastavení exekuce, čeká 
ho nový životní restart. 

Úroky,	 penále	 a  další	 příslu-
šenství	 stát	 odpouští,	 exekuce	 se	

zastaví.	 Týkat	 se	 to	 bude	 těch,	 co	
mají	dluh	u veřejnoprávních	insti-
tucí,	 třeba	 u  zdravotních	 pojišťo-
ven,	nemocnic,	u dopravního	pod-
niku	nebo	třeba	za	nájem	u obce.	
Milostivé	léto	by	tak	reálně	mohlo	
pomoci	až	čtvrt	milionu	dlužníků.	
S ohledem	na	více	než	čtyři	milio-
ny	exekucí	a bezmála	750	tisíc	lidí	
v exekuci	 je	toto	reálná	šance,	 jak	
se	s částí	nahromaděných	exekucí	
vypořádat.	A	současně	ctít	princip,	
že	dluh	se	musí	uhradit.

Pokud	znáte	ve	svém	okolí	ko-
hokoli,	 koho	 by	 se	 tato	 podaná	

ruka	 státu	 mohla	 týkat	 a  pomoci	
mu,	 tak	 mu	 o  tom	 řekněte.	 Na-
směrujte	ho	do	některé	pomáhající	
instituce,	jako	jsou	Charity,	občan-
ské	poradny,	Člověk	v tísni.	
Rychlou pomoc poskytne 

např. Help linka Člověka v  tís-
ni 770  600  800, přesný postup 
je i  v  aplikaci nedluzimstatu.cz/
milostive-leto/. Pokud	 tuto	 šanci	
dlužníci	 nevyužijí,	 nepůjde	 se	 jí	
zpětně	 domáhat.	 A	 první	 aktivita	
musí	 být	 na	 straně	 dlužníka!	 Mi-
lostivé	léto	se	nebude	v blízké	bu-
doucnosti	opakovat.

DOVOLENÁ
od 23. 12. do 31. 12. bude  
v knihovně a na obecním  
úřadě zavřeno, poslední 
úřední den je středa 
22. 12. 2021. 

KALENDÁŘ
s vyznačením	svozu	odpadů	
na	rok	2022	v ceně	70	Kč	
lze zakoupit	na pokladně	
obecního	úřadu	nebo	během	
provozní	doby v knihovně.
V ceně	10	Kč	nabízíme	také	
nové	pohlednice	naší	obce.	

POPLATKY
za	komunální	odpad	a psy	se	
budou	vybírat	na	pokladně	
obecního	úřadu	od	10. 1. 2022.	
Poplatky jsou splatné 
do 31. 3. 2022.

Zároveň	žádáme	občany,	aby	
na	obecní	úřad	nahlásili,	zda	
jsou	uživateli	místní	kabelové	
televize.	Učinit	tak	lze	osobně	
na pokladně	obecního	úřadu		
nebo	pište	na	e-mail:		
stepankova@otnice.cz.

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí

Ob
ec

ní
 ú

řa
d 

in
fo

rm
uj

e

Starosta	
obce	Pavel	
Mezuláník	
při	kladení	
věnce	
k	pomníku	
ve	čtvrtek	
28.	října,	
v	den	stát-
ního	svátku,	
kdy	si	při-
pomínáme	
výročí	
vzniku	sa-
mostatného	
Českoslo-
venska.
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Zastupitelé členských obcí dobrovolného svaz-
ku obcí (dSO) Region cezava uspořádali po roční 
vynucené pauze v pátek 24. září tradiční fotbalo-
vý turnaj cezava cup. Hostitelem byl opět skvěle 
připravený sportovní areál Pastvisko v Otmarově 
a srdeční otmarovštví pořadatelé.	

Fotbálek	 se	 odehrával	 samozřejmě	 velmi	 přá-
telským	 způsobem,	 přičemž	 zápasy	 byly	 poměrně	
vyrovnané.	 Některým	 obcím	 chyběly	 nemocné	 či	
z pracovních	důvodů	omluvené	hvězdy,	i tak	se	však	
bylo	na	co	dívat.	Výsledky	sice	nejsou	až	tak	podstat-
né,	přesto	jistě	má	z putovního	poháru	společný	tým	
Moutnice	-	Žatčany	velkou	radost.

Pro	 zájemce	 nehrající	 fotbal	 byla	 připravena	
lekce	 jógy	 přímo	 pod	 širým	 nebem.	 Po	 skončení	
sportovní	 části	 probíhalo	 také	 tradiční	 meziobecní	
družení,	jehož	cílem	je	poznat	jinak	pracovní	kolegy	
a kolegyně	spíš	neformálně.	Program	zpestřila	har-
monikářka	 Tereza	 Kniežová	 –	 Škrháková.	 Kromě	
dobré	nálady	a veselého	zpěvu	došlo	také	na	řešení	
některých	meziobecních	projektů	a navazování	bu-
doucí	 spolupráce	 mezi	 členskými	 obcemi.	 Věříme,	
že	právě	dobrá	atmosféra,	v níž	se	celý	Cezava	Cup	
odehrál,	dále	povzbudí	jinak	velmi	dobré	sousedské	
vztahy	členských	obcí	DSO	Region	Cezava.

KONEČNÉ VýSlEdKY:

MouŽa	(Moutnice-Žatčany)
Nesvačilka
Otnice
TeTěMěBl	(Telnice-Těšany-Měnín-Blučina)

Velké	 díky	 všem	 organizátorům,	 zúčastněným	
zastupitelům,	 divákům	 a  fanouškům,	 a  především	
otmarovským	 hostitelům.	 Velmi	 nás	 také	 potěši-
la	 návštěva	 bývalých	 starostů	 některých	 členských	
obcí,	jejichž	srdce	„nepřestává	bít	pro	Cezavu“.	

 František Kroutil, za DSO Region Cezava

Obce regionu Cezava 
navštívily úpravnu vody Švařec

Odkud	se	bere	voda	ve vodovodním	kohoutku	
asi	většina	z nás	ví.	Mnoho	obcí	Regionu	Cezava	
k  tomu	 využívá	 Vírský	 oblastní	 vodovod.	 Co	 je	
ale	na úplném	počátku,	co	 se	 se	 surovou	vodou	
dělá,	 jak	 se	 čistí	 a  promíchává	 to	 měli	 možnost	
poznat	 někteří	 až	 na  exkurzi	 do  úpravny	 vody	
ve  Švařci	 nedaleko	 Vírské	 přehrady.	 Během	 ex-
kurze	byli	všichni	seznámeni	se	způsobem	úpra-
vy	 vody.	 Zaznělo	 mnoho	 odborných	 termínů,	
fyzikálních	 nebo	 chemických	 postupů	 a  názvů.	
Nicméně	na závěr	zůstala	jediná	informace,	totiž	
že	je	voda	v našich	životech	velmi	důležitá	komo-
dita,	o kterou	musíme	dnes	pečovat.	Navíc	zdatní	
„plochochodci“	 z  jižní	 Moravy	 mohli	 obdivovat	
krásy	kopcovité	Vysočiny.

 Radka Rafl ová

Obecní úřad inform
uje

Cezava cup baví a sbližuje
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Volby	 do	 Poslanecké	 sněmov-
ny	 Parlamentu	 České	 republiky	
konané	ve	dnech	8.10.	–	9.10.2021	
přitáhly	k volebním	urnám	v rámci	
celorepublikového	měřítka	65,4	%	
voličů.	V Otnicích	byla	účast	voli-
čů	lehce	nad	průměrem,	zde	volilo	
67,31	 %,	 což	 je	 838	 voličů.	 Proti	
předchozím	 volbám	 v  roce	 2017	
přišlo	o 81	voličů	více.	

Volební	 komise	 v  průběhu	 vo-
leb	volnou	chvíli	neměla,	spíše	na-
opak.	 Řada	 voličů	 se	 zdála	 často	
nekonečná,	 přesto	 šlo	 ve	 volební	
místnosti	vše	plynule	a bez	potíží.	
Po	uzavření	volební	místnosti	okrs-
ková	volební	komise	hlasy	poctivě	
sečetla	a řádně	posoudila	platnost,	
tři	hlasy	shledala	za	neplatné.	Počí-
tání	hlasů	a přidělení	preferencí	se	
podařilo	zapsat	bezchybně	a rych-
le,	 i přesto,	že	 jsme	na	Slavkovsku	
volební	 okrsek	 s  největším	 mož-
ným	počtem	voličů.	

Všem	 členům	 okrskové	 vo-
lební	 komise	 děkuji	 za	 spolupráci	
a	s	voliči,	ať	už	patří	mezi	spokoje-
né	nebo	méně	spokojené,	na	shle-
danou	u	dalších	voleb.

Jana Štěpánková
předseda OVK

Naše	obec	se	v letošním	roce	opět	zapojila	do	Veřej-
né	sbírky	Ligy	proti	rakovině.	Hlavním	tématem	letoš-
ní	sbírky	byla	nádorová	onemocnění	ledvin,	močové-
ho	měchýře	a prostaty.	Trojice	důležitých	orgánů,	které	
bývají	 často	 v  ohrožení,	 aniž	 o  tom	 zpočátku	 víme.	
Hýčkejme	si	je,	ať	vydrží	v plné	funkci	po	celý	život.	

V dřívějších	letech	sbírka	probíhala	v květnu.	Letos	
byla	přesunuta	na	konec	září	a začátek	října.	Ve	středu	
29.	září	se	do	Květinového	dne	zapojily	žákyně	Kate-
řina	Adamovičová	a Veronika	Foersterová	a  zároveň	

s  nimi	 nabízeli	 žluté	 kytičky	 měsíčku	 v  ulicích	 obce	
i žáci	Matyáš	Goiš	a Pavel	Prokop.

Letos	poprvé	bylo	možné	kytičku	zakoupit	i na	ně-
kolika	pevných	místech.	V Otnicích	to	bylo	v místní	
knihovně,	 v  květinářství	 Ludmily	 Panáčkové,	 v  ob-
chůdku	 K+M	 Salvia,	 v  prodejně	 oblečení	 Alexandry	
Kyprové	nebo	v kanceláři	obecního	úřadu.	

Vybrané	fi	nanční	prostředky	budou	využity	na	ná-
dorovou	 prevenci,	 zlepšení	 kvality	 života	 onkologic-
kých	pacientů	a na	podporu	výzkumu.	

Ovšem nezapomínejte, že mnohem levnější, než 
léčba je prevence. 
A	jaké	jsou	hlavní	zásady	prevence?	
1.	 	Důležité	je	nekouřit.	
2.	 	Dodržování	pitného	režimu.	
3.	 	Méně	uzenin,	grilovaných,	smažených	a těžkých	mas.
4.	 	Dostatek	pohybu	patří	k elixírům	života.	

V naší obci se vybralo celkem 10 085 Kč.
Děkujeme	všem	dárcům,	dobrovolníkům	i podporo-
vatelům,	kteří	se	do	sbírky	zapojili.	

VÝSLEDKY VOLEB za územní hlasovací celek – Otnice
Strana Počet platných hlasů %

 1 Strana zelených 7 0,83
 2 Švýcarská demokracie 7 0,83
 3 VOLNÝ blok 14 1,67
 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 109 13,05
 5 Česká str.sociálně demokrat. 32 3,83
 7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00
 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 19 2,27
 9 Aliance pro budoucnost 1 0,11
10 Hnutí Prameny 1 0,11
11 Levice 0 0,00
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 55 6,58
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 259 31,01
14 SENIOŘI 21 0 0,00
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,11
16 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,11
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 86 10,29
18 Komunistická str.Čech a Moravy 42 5,02
19 Moravské zemské hnutí 1 0,11
20 ANO 2011 186 22,27
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 3 0,35
22 Moravané 11 1,31
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Zdraví máme jediné a život taky
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V	 úterý	 28.	 září,	 ve	 svátek	 sv.	
Václava,	se	obyvatelé	mikroregio-
nu	Ždánický	 les	 a Politaví	mohli	
zúčastnit	slavnostní	akce,	pořáda-
né	při	příležitosti	25.	výročí	zalo-
žení	 Dobrovolného	 svazku	 obcí	
Ždánický	 les	 a  Politaví.	 Součástí	
akce	 bylo	 vyhodnocení	 cyklotu-

ristické	akce	„Za	poznáním	regi-
onu“	a mistrovství	mikroregionu	
ve	vaření	guláše.	Akce	se	uskuteč-
nila	 v  obci	 Hrušky,	 na	 krásném	
zeleném	pažitu	veřejného	prosto-
ru	„Za	humnama“.	

Cílem	 cykloturistické	 akce,	
kterou	mikroregion	Ždánický	 les	

Obecní úřad inform
uje

Za poznáním regionu
a  Politaví	 pořádá	 každým	 rokem,	
je	 navštívit	 všech	 27	 obcí	 regionu	
a  v  každé	 získat	 razítko	 do	 vlastní	
cykloprůkazky.	 Letos	 je	 tomu	 již	
20	 let,	 kdy	 cyklisté	 poprvé	 vyrazi-
li	 sbírat	 razítka	obcí	 regionu.	Spolu	
s  razítky	 mohli	 obyvatelé	 regionu	
zároveň	 „sbírat“	 i  správné	 odpově-
di	na	soutěžní	otázky,	které	se	pojily	
k jednotlivým	obcím,	zejména	k je-
jich	historii,	kultuře,	či	významným	
osobnostem.	 Letošní	 cyklistické	
akce	se	zúčastnilo	celkem	321	regis-
trovaných	sportovců.	Někteří	sbírali	
razítka	celé	léto,	někteří	stihli	navští-
vit	 obce	 i  za	 jediný	 den.	 Všichni	 si	
však	zaslouží	velký	obdiv.	

Za	 obec	 Otnice	 odevzdalo	 prů-
kazky	21	účastníků.	Všichni	byli	oce-
něni	 diplomem	 a  věcnými	 cenami,	
které	jim	předal	starosta	obce	Pavel	
Mezuláník.	Po	celou	dobu	slavnost-
ní	akce	byl	zajištěn	bohatý	kulturní	
program.	Na	pódiu	vystoupilo	něko-
lik	tanečních	i hudebních	seskupení.	
Své	 kuchařské	 umění	 předvedlo	 16	
týmů	ze	16	obcí	či	měst	mikroregi-
onu.	 Každá	 obec	 měla	 k  dispozici	
stánek	pro	svou	prezentaci.	

Naše	obec	se	prezentovala	výbor-
ným	kančím	gulášem	a jako	Fairtra-
dová	obec	také	informacemi	a letáky	
o  podpoře	 spravedlivého	 obchodu.	
Návštěvníkům	 otnického	 stánku	
byly	nabídnuty	fairtradové	pamlsky	
a čokolády.	Naši	obec	reprezentova-
la	Jana	Štěpánková,	Petra	Jedličková,	
Pavel	Mezuláník,	šéfk	 uchařem	týmu	
byl	 zvolen	 Tomáš	 Brtník,	 kterému	
bravurně	 sekundovali	 dva	 šikovní	
pomocníci,	 Aleš	 Holoubek	 a  Pavel	
Muric.	 Výborný	 gulášek	 otnického	
týmu	 byl	 ostatními	 účastníky	 hod-
nocen	 velmi	 dobře.	 Součástí	 oslav	
25.	 výročí	 založení	 mikroregionu	
byla	i slavnostní	valná	hromada,	na	
kterou	byli	pozváni	zakladatelé	a bý-
valí	 starostové	 obcí.	 V  diskuzi	 po	
ukončení	 valné	 hromady,	 pak	 bylo	
těm	„mladším	a současným“	staros-
tům	 umožněno	 získat	 velmi	 cenné	
rady	a zkušenosti.	Program	zakonči-
la	bohatá	tombola,	ve	které	účastníci	
mohli	získat	hodnotné	ceny,	jež	pro	
ně	zajistily	členské	obce	mikroregio-
nu.	 Pavel Mezuláník 
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děkujeme, milí dobrovolníci, 
že jste přidali ruku k  dílu a přišli 
jste v  sobotu 2. října uklízet Ot-
nice. díky, že vám záleží na tom, 
aby naše obec a její okolí bylo čisté. 
Proč na tom nezáleží všem? Proč 
někdo odhazuje svoje odpadky do 
přírody? co, ho k  tomu vede? co-
pak je příroda bezedná popelnice?

Letos	 na	 podzim	 se	 naše	 obec	
zapojila	 do	 celorepublikové	 akce	
Ukliďme	 Česko.	 Hlavní	 podzimní	
termín	 dobrovolnických	 úklidových	
akcí	 byl	 vyhlášen	 na  sobotu	 18.	

září.	 Vzhledem	 k  tomu,	 že	 v  tento	
den	 probíhaly	 v	 Otnicích	 rybářské	
závody,	přesunuli	jsme	termín	úklidu	
na	sobotu	2.	října.	Bohužel	se	ukáza-
lo,	že	tento	termín	nebyl	nejlepší	vol-
bou.	 Ve	 stejný	 den	 probíhaly	 v  naší	
obci	 další	 akce.	 Burza	 dětského	
oblečení	a	Memoriál	Jana	Matouška.	
Možná	 z  toho	 důvodu,	 možná	
z jiných	důvodů	se	do	úklidu	zapojilo	
jen	pár	dobrovolníků.	Mohli	bychom	
je	 spočítat	na	prstech	dvou	 rukou.	 I	
tak	 nás	 potěšilo,	 že	 byly	 zastoupeny	
všechny	 generace.	 Od	 malých	 dětí	
až	 po	 aktivního	 seniora.	 Dokonce	

nám	přijeli	pomoct	dva	dobrovolníci	
z Brna.	Všichni	u	radnice	vyfasovali	
pytle	a	rukavice	a	vyrazili	do	ulic.

Zajisté	 mnozí	 z  vás	 sbírají	 od-
padky	v přírodě	sami	na	vlastní	pěst.	
Snad	 bude	 odpadků	 v  přírodě	 i	 na	
ulicích	 čím	 dál	 méně	 až	 nebudou	
vůbec	 a	 nebude	 se	 muset	 organizo-
vat	žádná	akce	na	jejich	úklid.	Každý	
si	uklidí	 sám	po	sobě.	Kdo	má	větší	
množství	 odpadu,	 může	 ho	 během	
provozní	 doby	 uložit	 na	 sběrném	
dvoře.

A	 nezapomínejme.	 Nejlepší	 od-
pad	je	ten,	který	vůbec	nevznikne.

Tak	jsme	se	po	roce	a půl	sešli	a zorganizovali	„Podzimní	burzu“.	Už	nám	to	všem	chy-
bělo	-	ten	hukot,	cvrkot	a šrumec!	Dodržovali	jsme	veškerá	vládní	nařízení	ohledně	
prevence	šíření	covidu,	protože	se	jednalo	o vnitřní	akci,	na	které	je	přítomno	více	než	
20	osob.	Většina	s tímto	neměla	problém,	našli	se	jen	dva	škarohlídi.	Ale	všechno	se	
nakonec	podařilo!	Obavy	z nakažení	byly	ale	znát,	poznali	jsme	to	na	počtu	zájemců	
z řad	prodávajících	i kupujících.	Takže	co	se	týče	počtu	kusů	věcí,	jsme	zažili	určitě	
menší	burzu	než	v minulosti,	ale	na	druhou	stranu	vše	proběhlo	bez	stresu,	komor-
ně	a hlavně	bez	 front.	Skoro	98  lidí	 si	nakoupilo	nebo	prodalo	něco	z druhé	ruky.	
Takže	ušetřili	svoji	peněženku	a zároveň	přírodu.	Spousta	věcí	také	zůstala	nakonec	
na	hromadě	„zdarma“	a tuto	hromadu	jako	již	tradičně	pracovníci	Obecního	úřadu	
Otnice	odvezli	na	charitativní	sbírku.	Snad	neporuším	nějaké	kouzlo,	když	prozradím,	
že	jsme	letos	dali	vodníkům	příspěvek	z burzy	na	drobnosti,	které	rozdali	dětem	při	
zamykání	pramene.

Děkujeme	všem,	kteří	nám	zachovali	přízeň	a zase	přišli,	děkujeme	všem,	kteří	
nám	pomáhají	chystat	„dělňák“	a děkujeme	všem	pomocníkům,	protože	bez	vás	všech	
by	to	prostě	nešlo	zorganizovat.	Věřte,	že	to,	co	společně	děláme,	má	smysl.	A	proto	
jsme	se	již	domluvili	na	jarní	termín,	zapište	si	do	kalendáře:	18.–19.	března	2022.	Snad	
již	bude	konečně	tečka	za	coronavirem…	 Marta Rosendorfová

„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný svět. Je na nás, aby 
takový neskončil. Dělám pro to vše, co je v mých silách a prosím vás, abyste pomohli i vy.“	(Gerald	Durrell)	

Možností,	jak	pomoci	šetřit	planetu	i	peníze	je	celá	řada.	Každá	snaha	se	počítá,	a	právě	u	jednotlivců	
a	 v	 komunitách	 změna	 začíná.	 Způsobů	 je	 hodně.	 Úklid	 veřejného	 prostranství,	 sběr	 odpadků,	 nákup	
z	druhé	ruky,	organizování	burzy,	vzdělávání,	vysazování	stromů,	využívání	hromadné	dopravy,	omezování	
spotřeby	 masa,	 neplýtvání	 jídlem,	 vodou,	 energiemi,	 využívání	 dešťové	 vody,	 pěstování	 vlastní	 zeleniny	
a	ovoce,	podpora	lokálních	produktů,	používání	obnovitelné	energie…	Také	v	naší	obci	se	spousta	z	nás	
zajímá	o	životní	prostředí,	klimatickou	změnu,	udržitelnost,	skromnější	život	a	také	pro	to	něco	dělá.	Díky	
za	to.	Pomáhejme	si	navzájem	a	dělejme	to	s	radostí.	

  Nejlepší odpad? Žádný odpad

Podzimní burza

Černá skládka ve větrolamu za naší 
obcí. 18 kusů pneumatik!



V roce 2019 přišel organizač-
ní tým konference Wordcamp 
s myšlenkou vyrovnat cO2 stopu 
konference tím, že vysadí ade-
kvátní počet stromů. aby to mělo 
větší smysl, vymysleli, že stromy 
by měly být ovocné a vznikne sad. 

David	 Dirbák	 se	 domluvil	 se	
starostou	 obce	 na	 realizaci	 sadu	

v  Otnicích.	 Ve	 zmíněném	 roce	 se	
vysadila	první	polovina	sadu.	

Rok	 2020	 byl,	 takový	 jaký	 byl	
a  žádné	 konference	 se	 již	 nepod-
nikají,	 jsou	jen	v on-line	prostoru.	
Pokračování	rozdělaného	díla	pře-
vzala	v tomto	roce	společnost	Zeni	
team	s.r.o.,	která	 je	přímo	spojena	
s WordPress	komunitou	a zároveň	
chce	podporovat	dobré	myšlenky.	

V	sobotu	13.	 listopadu	2021	se	
mohli	 obyvatelé	 Otnic	 spolupodí-
let	na	výsadbě	druhé	poloviny	ot-
nického	 sadu.	 Vznikl	 ovocný	 sad	
s 90	stromy.	Třešně,	jablka,	hrušky,	
meruňky,	švestky	a blumy	jsou	od-
růdově	 nastaveny	 tak,	 aby	 plodily	
od	jara	do	podzimu	a lidé	prochá-
zející	kolem	měli	možnost	drobné-
ho	občerstvení	na	vycházce.	

2 6 .  r o č n í k  •  2 1 .  P r o S i n c e  2 0 2 1 17

Ovocný sad

Životní prostředí

Nová pohlednice obce Otnice
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V  září byla v  místní knihov-
ně zveřejněna putovní výstava 
ČTEME. ČTEME? ČTĚME!, 
kterou vydala Národní knihov-
na České republiky. Výstava zá-
jemce seznamuje s dějinami čte-
ní, jeho rozmanitými podobami 
a výzkumem.	Výsledky	výzkumů	
ukazují	 mnoho	 zajímavého.	 Na-
příklad	 zaměření	 české	 čtenář-
ské	 populace	 nebo	 důvody,	 proč	
čteme	 či	 nečteme,	 a  také	 vývoj	

těchto	 jevů	 v  čase.	 Autoři	 výsta-
vy	 vyzdvihují	 význam	 rodiny	 ve	
výchově	 k  budoucímu	 čtenářství	

a  dobrým	 čtenářským	 návykům.	
Důležitou	 roli	 hraje	 kontakt	
s  knihou	 již	 v  dobách,	 kdy	 jako	
děti	 ještě	 neumíme	 číst,	 hlavně	
prostřednictvím	 předčítání.	 To	
se	 děje	 především	 v  rodině.	 Vý-
znamnou	roli	v rozvoji	čtenářské	
gramotnosti	hrají	 také	knihovny,	
školy	a knižní	 trh.	Čtení	 je	 láska	
na	celý	život	–	někdy	jen	pro	ně-
které	z nás,	ale	rozhodně	všechny	
celým	životem	provází. 

V  září přijal pozvání do naší 
knihovny úspěšný módní návr-
hář, oděvní designer, stylista, ale 
také pedagog Petr Kalouda. Pro 
posluchače připravil velmi zají-

mavou prezentaci nejen o rychlé 
módě, ale i  o  recyklaci a  udrži-
telnosti. Kdo se chtěl dozvědět 
více o designu z odpadu, odpadu 
z designu, rychlé módě a nových 
přístupech v oděvním průmyslu, 
nesměl chybět. Přednáška byla 
doslova nabitá informacemi.	

V  první	 části	 Petr	 představil	
spoustu	„uměleckých“	děl	z odpa-
du.	Nad	některými	zůstával	rozum	
stát.	 Mimo	 jiné	 jsme	 se	 dozvědě-
li,	 že	 recyklace	 se	 stala	 odvětvím	

mocného	 plastového	 průmyslu.	
V druhé	části	Petr	poutavě	vyprá-
věl	 o  historii	 a  současnosti	 mód-
ního	 průmyslu.	 Vysvětlil	 nám	
význam	 cizích	 slov,	 jako	 je	 haute	
couture,	 prét-á-porter	 nebo	 fast	
fashion.	 Součástí	 prezentace	 byly	
i informace	o produkci	bavlny,	na	

jejíž	 pěstování	 se	 používá	 velké	
množství	 pesticidů	 i	 vody.	 Jen	 si	
představte,	 že	 na	 výrobu	 jednoho	
bavlněného	trička	je	potřeba	2700	
litrů	 vody.	 Nosíte	 rifle	 či	 džíny?	
Tak	vězte,	že	než	se	dostaly	do	vaší	
skříně,	 tak	 procestovaly	 alespoň	
osm	států	napříč	kontinenty	a jsou	
upravovány	 chemickými	 látkami,	
které	 ohrožují	 vaše	 zdraví.	 Věděli	
jste,	 že	 se	 ročně	 vyhodí	 2,1	 mili-
ardy	 tun	oblečení?	Děkuji	Petrovi	
za	perfektně	připravenou	dvouho-
dinovou	 prezentaci	 a  také	 děkuji	
všem,	 kteří	 přišli	 a  bez	 přestávky	
vydrželi	až	do	konce.

Čtení je láska na celý život

Nejen o rychlé módě, recyklaci a udržitelnosti

Pokud jste si nestihli výstavu prohlédnout, zde je k dispozici virtuální výstava:  
https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cteme_tisk.pdf
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Otnická knihovna

Otnickým vodníkům a víle se po malých sucho-
zemcích už moc stýskalo, a tak pro ně na první říj-
nový pátek připravili čtení v knihovně. 

I	 když	 je	 knihovna	 plná	 knih,	 vodníci	 s  vílou	 si	
přinesli	svoje	pohádkové	knížky	a k nim	krásné	ba-
revné	 obrázky.	 Dětem	 připravili	 omalovánky	 a  také	
sladkosti,	 které	 jim	 během	 akce	 rozdávali.	 Přečetli	
dětem	veselé	(nejen)	hastrmanské	pohádky.	Děti	nej-
dříve	pozorně	poslouchaly,	potom	kreslily	a na	závěr	
se	přidaly	k vodníkům	a víle	a  společně	 si	 zatanco-
vali.	I	když	se	zpočátku	některé	děti	vodníků	trošku	
bály,	domů	všechny	děti	odcházely	 s úsměvem.	Ro-
diče,	tety	a babičky,	s kterými	děti	přišly	do	knihovny	
ochutnali	fairtradovou	kávu	nebo	čaj.	Poděkování	pa-
tří	vodníkům,	kteří	si	na	čtení	v knihovně	vzali	dovo-
lenou	a opustili	vodu	ve	svých	rybnících	i víle,	která	
všechno	skvěle	připravila.	

Děkujeme	 malým	 i  velkým	 návštěvníkům,	 díky	
kterým	to	v knihovně	žilo.	Společně	jsme	prožili	pří-
jemný	páteční	podvečer.	Na	památku	nám	malí	malí-
ři	nechali	v knihovně	moc	pěkné	obrázky.	

Víla a vodníci četli dětem

Snad	 každý	 si	 může	 v  běžném	 rušném	
dni	najít	čas	na	odpolední	přestávku	u šálku	
dobrého	čaje.	Není	to	jen	záležitost	anglic-
kých	 domácností,	 odkud	 tato	 tradice	 po-
chází.	Čaj	o páté	je	skvělá	příležitost	k mi-
lému	setkávání.	

My	jsme	se	na	čaji	o páté	sešli	v knihov-
ně	 v  úterý	 2.	 listopadu.	 Měla	 jsem	 radost,	
že	přišli	naši	milí	senioři.	Někdo	si	přinesl	
svůj	kalendář,	někdo	i další	historické	foto-
grafi	e.	 Popíjeli	 jsme	 ibiškový	 nebo	 mátový	
fairtradový	čaj,	promítali	fotky	z kalendáře	
a  povídali	 si.	 Občas	 to	 v  knihovně	 hučelo	
jako	v úle.	Každý	přispěl	nějakou	zajímavou	
historkou	ze	svého	dětství	nebo	mládí.	Ná-
vštěvníci	na	fotkách	poznávali	svoje	kama-
rády,	 rodiče	 nebo	 sousedy.	 Vzpomínali	 na	
svoje	školní	léta.	Jak	chodili	pěšky	do	školy	
v Šaraticích,	jak	byla	vybombardovaná	hos-
poda,	 jak	 jezdili	 na	 setkání	 hasičů,	 s  kým	
hráli	ochotnické	divadlo,	kdo	bydlel	v obec-
ní	 pastoušce…	 Ani	 zdaleka	 jsme	 neprošli	
všechny	 fotografi	e	 v  kalendáři.	 Když	 jsme	
se	rozcházeli,	domluvili	 jsme	se,	že	setkání	
zopakujeme.	 Těším	 se	 na	 další	 čaj	 o  páté	
v naší	knihovně.	 Jak	 jednou	řekl	 americký	
spisovatel	Henry	James:	„V životě je jen pár 
hodin, které jsou příjemnější než doba zasvě-
cená rituálu nazvaného čaj o páté.“ 

Čaj o páté v knihovně



V knihovně jsme si hráli s pamětí
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Na podzim zavítala do naší 
knihovny sympatická autorka 
knih pro děti i dospělé lucie Hla-
vinková. Pro děti napsala sérii 
knih Sesterstvo nebo Projekt pes. 

Součástí besedy byla i miniau-
togramiáda. 

Setkání	 s  Lucií	 Hlavinkovou	
bylo	 velmi	 příjemné.	 Spisovatelka	
nám	vyprávěla	svůj	životní	příběh,	
seznámila	 nás	 s  jejími	 knihami.	
Přivezla	 nám	 ukázat	 všechny	 kni-
hy,	 které	 dosud	 vydala,	 takže	 jsme	
si	 je	mohli	prohlédnout	a prolisto-
vat.	Během	besedy	se	nám	svěřila	se	
svými	plány	a odpověděla	nám	na	
všechny	otázky.	

Dozvěděli	 jsme	 se,	 jaké	 knihy	
připravuje,	 jak	 probíhá	 její	 spolu-
práce	 s nakladatelstvím,	zda	 si	vy-
bírá	 ilustrátory	a další	zajímavosti.	
Lucie	 Hlavinková	 se	 s  námi	 podě-
lila	také	o svoje	zážitky,	když	v roce	
2016	vyhrála	literární	soutěž	nakla-
datelství	 Albatros	 s  příběhem	 pro	
děti	 „Projekt	 pes-ten	 můj“.	 Spolu-
pracuje	také	se	Zdravotní	záchran-
nou	službou	Jihomoravského	kraje.	
Přinesla	nám	ukázat	Defíka	–	pejs-
ka	záchranáře.	

Lucie	 Hlavinková	 píše	 i	 knihy	
pro	dospělé	čtenáře,	které	 jsou	za-
ložené	 na	 skutečném	 příběhu.	 Pa-
tří	 k  nim:	 Sestry	 Foxovy,	 Kdo	 šije	
u Podolské	nebo	Apatykář.	

Z  Knihovny Karla dvořáčka ve Vyškově přijela 
do naší knihovny Zdeňka adlerová, certifi kovaná 
trenérka paměti České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging. 

Kromě	 teoretických	 informací,	 jak	 funguje	 lid-
ský	mozek,	jak	pracovat	s mnemotechnickými	po-
můckami	 nebo	 jak	 zlepšit	 soustředění,	 nám	 také	
představila	pár	tipů	na	trénování	paměti,	které	jsme	
si	zrovna	vyzkoušeli.	Pro	všechny	zúčastněné	bylo	
důležité	 sdělení,	 že	 začít	 s  trénováním	 pamětí	 je	
možné	 v  každém	 věku.	 Mozek	 se	 chová	 jako	 sval	
a nikdy	není	pozdě	na	jeho	trénování.	

Vše	 probíhalo	 zábavnou	 formou,	 nikdo	 nebyl	
hodnocený,	zkoušený,	srovnávaný	s druhými	a celé	
odpoledne	 se	odehrávalo	v milé	a přátelské	atmo-
sféře.	Lektorka	nás	často	chválila:	„Jste	skvělí,	s vámi	
se	dobře	pracuje.“	

Všichni	účastníci	odcházeli	domů	nadšení	a přá-
li	si	hrátky	s pamětí	zopakovat.	Jelikož	sliby	se	mají	
plnit	nejen	o Vánocích,	připravujeme pokračování 
na úterý 11. ledna 2022 v 16.30 v knihovně.	

Chcete-li	 získat	 tipy,	 jak	 procvičovat	 svoji	 pa-
měť,	 přijďte	 do	 knihovny	 na	 hrátky	 s  pamětí.	 Jste	
srdečně	zváni.	

Setkání se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

Ot
ni

ck
á 

kn
ih

ov
na

V knihovně jsme si hráli s pamětí
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KNIŽNÍ VÝZVA
Pro každého, kdo má zájem číst, 
objevovat nové knihy a plnit výzvy.

KRál/KRálOVNa KNíŽEK
Čtenářská	výzva	pro	žáky	od	2.	do	9.	třídy.	

KNíŽKY NáS BaVí! 
Čtenářská	výzva	pro	rodiče	s dětmi	
předškolního	věku.	

13 úkolů (stačí	splnit	6)
Všichni,	kteří	splní	6	úkolů,	se	mohou	těšit	
na	malé	překvapení.	
Ti,	kteří	přečtou	více	knih	než	6,	budou	
zařazeni	do	slosování	o ceny.
Od října 2021 do konce února 2022.

Více informací najdete: 
https://www.map-slavkov.cz/ 

Přejeme hezké chvilky s knihami. 

Milé	čtenářky,	milí	čtenáři,	
děkuji	vám	za	přízeň	naší	knihovně	v uplynulém	roce.	Každá	vaše	návštěva	byla	pro	mě	příjemným	setká-

ním.	Vážím	si	toho,	že	naši	knihovnu	navštěvují	moudří	senioři	a	také	rodiče	s malými	i	většími	dětmi.	Mám	
radost,	když	do	knihovny	přijdou	mladí	čtenáři,	se	svými	ideály	a	elánem.	Jsem	vděčná	za	všechny	čtenáře
	i	za	návštěvníky	různých	akcí.	Těší	mě,	že	to	i	přes	různá	úskalí	tohoto	roku,	v knihovně	žilo	a	že	se	ten-
to	nově	zrekonstruovaný	krásný	prostor,	pomalu	stává	komunitním	centrem,	určeným	k setkávání	všech	
generací.	Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	vedení	naší	obce,	které	podporuje	činnost	místní	knihovny	
i	zaměstnancům	obce,	kteří	dokáží	nemožné	plnit	na	počkání	a	zázraky	do	tří	dnů.	

Během	letošního	roku	jsme	v naší	knihovně	přecházeli	na	nový	knihovnický	systém.	V současné	době	
by	v něm	už	měli	být	všichni	čtenáři	zaregistrovaní.	On-line	katalog	najdete	na	webových	stránkách	obce	
Otnice	pod	odkazem	Knihovna.	I	když	se	vám	možná	zdá,	že	jste	se	dostali	do	katalogu	vyškovské	knihovny,	
není	tomu	tak.	Jste	správně.	Můžete	zde	vyhledávat	knihy,	které	máme	v naší	knihovně.	Jen	bych	vás	chtě-
la	upozornit	na	jednu	věc,	která	je	trošku	matoucí.	Jestliže	rozkliknete	název	knihy,	kterou	hledáte	a	dole	
bude	napsáno	„nedostupný“,	neznamená	to,	že	kniha	není	v knihovně,	ale	právě	naopak.	Je	dostupná.	Je-li	
kniha	vypůjče	ná,	vpravo	dole	je	napsáno,	do	jakého	data	je	půjčená.	Máte	možnost	nastavit	si	svoje	heslo	
a	potom	se	můžete	přihlásit	do	svého	konta	a	podívat	se,	jaké	knihy	máte	vypůjčené	a	do	kdy.	Také	si	můžete	
prodloužit	výpůjční	dobu	knih.	Budete-li	mít	nějaké	dotazy	ohledně	výpůjčního	systému,	neváhejte	se	na	
mě	obrátit.	

Na	základě	požadavků	některých	čtenářů	jsme	se	s vedením	obce	domluvili,	že	prodloužíme	otevírací	
dobu	v naší	knihovně.	Od	3.	ledna	2022	bude	v knihovně	otevřeno	v	pondělí	od	11.00	do	18.00	hodin	a	ve	
středu	od	9.30	do	16.00	hodin.	Zároveň	se	od	stejného	data	budou	navyšovat	roční	poplatky	za	registraci	
v místní	knihovně.	Děti	a	mládež	do	15	let	budou	platit	30	korun	a	dospělí	60	korun	na	celý	rok.	

V pondělí	27.	prosince	a	ve	středu	29.	prosince	bude	knihovna	uzavřena.	
Těším	se	na	vás	v naší	knihovně	v novém	roce	2022	a	přeji	vám	příjemně	prožité	vánoční	svátky	a	vše	

dobré	v novém	roce.		 Jitka Bublová, knihovnice
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Děkujeme za ty, kteří jsou vedle nás
Napadá	 mě	 tato	 myšlenka,	

když	 sedím	 u  stolu	 a  chystám	 se	
s vámi	podělit	o pár	dnů	do	adven-
tu.	Vlastně	bych	si	chtěl	připome-
nout,	 jaké	bylo	 toto	období	právě	
před	rokem?	Už	znovu	zvažujeme,	
jak	dál,	co	nás	čeká,	jestli	je	na	co	
se	těšit.	

A	 právě	 myslíme	 na	 ty,	 kte-
ří	 nám	 byli	 blízko	 tehdy	 a  budou	
znovu.	Nebo	jsou	to	také	naši	nej-
dražší	a už	mezi	námi	nejsou.	Říká	
se,	že	každý	den	je	dar,	který	za	to	
stojí,	 a  je	 dobře	 vědět,	 s  kým	 jej	
prožíváme.	 Jistě	 si	 také	 můžeme	
přát,	 a  prosit,	 abychom	 dny	 ad-
ventní	i vánoční	byli	zdraví,	pokud	
možno.	 Těm,	 kterým	 to	 dopřáno	
nebude,	 aby	 měli	 hodně	 pomoci	
a síly,	a totéž	všem	zdravotníkům.	
Vždyť	 se	 můžeme	 zamýšlet,	 jak	
jsou	v posledních	měsících,	vlast-
ně	 už	 skoro	 dvou	 letech	 některá	
přání,	 která	 si	 navzájem	 dáváme,	
nějak	 nesamozřejmá	 a  asi	 je	 vní-
máme	trošku	jinak.	

Věřím,	že	nejen	pro	sebe	 jsem	
si	 přečetl	 příběh	 z  knížky	 Útěcha	
pro	duši	s názvem:	

TROcHU BláTa
Jedna židovská anekdota vypráví 

o  Reb Nachumovi, sobeckém kupci, 
který myslel jen na to, jak by vydělal 
a  jak by ošidil bližního. Když se ale 
jednou v noci vracel domů, uviděl na 
kraji silnice chudého venkovana, jak 
mu vůz zapadl koly v blátě. 

Venkovan se snaží, seč může, ale 
sám nedokáže vůz na silnici vrátit. Na 
sobě má své nejlepší šaty, protože ho 
čekají na šábes, ale je úplně zdrcený, 
protože nemůže z místa. Reb Nachum 
se zastaví a pomůže venkovanovi vy-
táhnout vůz zpátky na silnici. Ve dvou 
je to snadné a  problém je vyřešen. 
Venkovan mu děkuje. Reb Nachum 
se rozloučí, ještě si všimne, že má ven-
kovan na šatech kousek bláta, a skoro 
bezmyšlenkovitě mu ho setře. „Tak, 
teď můžeš jet na šábes,“ řekne mu  
a jde. 

Pak se vrátí ke svému obvyk-
lému životu. Po mnoha letech Reb 
Nachum zemře a přijde před Hospo-
dina. Vedle stojí anděl žalobce a an-
děl obhájce. První přezkoumá jeho 
život a nenajde na něm nic dobrého. 
Reb Nachum se věnoval jen hroma-

dění peněz, o děti a ženu se nestaral, 
neměl přátele, nepomáhal obci, při 
mnoha příležitostech se choval ne-
poctivě. Anděl tohle všechno položí 
na svoji misku vah a váhy se nebez-
pečně nakloní na jeho stranu. Anděl 
obhájce neví, jak z toho ven. 

Zkoumá život Reba Nachuma 
ze všech stran, ale nenachází nic 
dobrého: ani jedno vlídné slovo, 
ani jeden dobrý skutek. Náhle však 
zahlédne příhodu s  vozem. Vezme 
tedy ten vůz a  položí jej na svoji 
misku vah. Váhy se zachvějí, chvíli 
to vypadá, že jsou v rovnováze, ale 
pak se znovu nakloní směrem k ža-
lobci. Anděl obhájce už neví, kudy 
kam. Všechno se zdá ztracené. Ale 
na poslední chvíli najde drobeček 
bláta, který Reb Nachum setřel ze 
šatů toho venkovana. Drobný zapo-
menutý laskavý skutek. Anděl tedy 
vezme drobek bláta a přihodí ho na 
misku obhajoby. A stane se zázrak: 
váhy se nakloní na jeho stranu. 

Reb Nachum je zachráněn. 
Nikdy nevíš: drobný skutek vlíd-

nosti může mít dříve či později ne-
dozírné následky. 	 P.	Pavel	Buchta
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Tříkrálová sbírka se uskuteční i v roce 2022 bez obchůzky obcí. 
Kasičky na případné finanční dary budou vystaveny v obecní knihovně, na radnici a v kostele sv. aloise.

Děkuji	Vám,	že	přispíváte	lidem	v	nouzi	a	podporujete	Tříkrálovou	sbírku.	Vaše	dary	dokážou	proměnit	život-
ní	osudy	a	jsou	znamením,	že	solidarita	a	vzájemná	pomoc	je	naší	společnou	hodnotou.

(z dopisu diecézního biskupa brněnského Vojtěcha Cikrleho)
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Výtvarnice Zuzana Čechová-Kadlecová
Malířka	 Zuzana	 Čechová-Ka-

dlecová,	v	současnosti	obyvatelka	
Otnic,	 má	 hluboký	 vztah	 k  tra-
dicím,	 které	 v  rodinném	 životě	
vždy	 dodržovali.	 V  jejích	 dílech	

se	 tak	 odráží	 mimo	 jiné	 reálie	
z  vlastního	 života.	 Tvorba	 paní	
Čechové-Kadlecové	 je	 inspirová-

na	dílem	jejího	otce	Alexe	Kadle-
ce,	 uznávaného	 architekta	 a  také	
malíře	podmaleb	na	skle.	Zuzana	
Čechová-Kadlecová	 je	 vystudo-
vaná	fotografk	 a	a propagační	gra-

fi	čka	 a  podmalby	 na	 skle	 maluje	
od	 roku	 1990.	 Kromě	 původních	
námětů	 maluje	 také	 obrázky	 dle	

přání	zákazníka.	Nejčastěji	se	jed-
ná	o různé	svaté	–	patrony,	Pannu	
Marii	v různých	podobách	a výje-
vy	z lidových	zvyklostí,	včetně	sta-
rých	řemesel.	Z  lidových	projevů	
jsou	 to	 kromě	 tradičních	 Vánoc	
a  Velikonoc	 např.	 Masopust,	 vy-
nášení	 Moreny,	 vinařské	 tradice	
a další.	Svá	díla	signuje	AK	a ky-
tičkou.	

Díla	 Zuzany	 Čechové-Kadle-
cové	 i  jejího	 otce	 se	 nachází	 ve	
sbírkách	 po	 celém	 světě.	 Kromě	
evropských	 zemí	 je	 o  ně	 zájem	
také	například	v Kanadě,	USA	či	
Japonsku.	 Podmalbou	 Kadleco-
vých	se	může	pyšnit	papež	Bene-
dikt  XVI.	 nebo	 brněnský	 biskup	
Vojtěch	 Cikrle.	 Darem	 ho	 do-
stal	 také	 bývalý	 český	 prezident	
Václav	 Havel.	 Podmalby	 autor-
ky	 se	 nachází	 ve	 stálé	 expozici	
Evropská	 malba	 na	 skle	 ve	 fran-
couzském	Marseille	a v muzeu	ve	
Vatikáně.

Michaela Králíková

Pozvánka na výstavu výtvarnice 
Zuzany Čechové-Kadlecové

KŘEŠŤANSKÉ IKONOGRAFIE 
V LIDOVÉ TVORBĚ A PODMALBY 
NA SKLE
Výstavní sál Muzea v Bučovicích 
od 30. 11. 2021 do 20. 2. 2022

Výstavní sál Muzea Vyškovska 
ve Vyškově 
od 1. 3. 2022 do 29. 5. 2022
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Zřícenina tvrze Otnice 
HRADY,	TVRZE,	ZáMKY	A ZŘíCENINY	ZA	HUMNY	OKRESU	ZNOJMO

OTNIcE (VY) – V našem vymeze-
ném okruhu třiceti kilometrů pří-
mou čarou od hranic Znojemska 
se na jihu Moravy dostáváme až 
na okres Vyškov; kde se v dnešním 
remízku na kopci Strážek, přímo 
nad obcí Otnice schovává zřícenina 
tamní tvrze.

Pokud	 budeme	 striktně	 dodržo-
vat	 jen	 oficiální	 písemnosti,	 měl	 by	
být	 jako	 první	 dochovaný	 pramen	
uveden	ten,	co	je	ze	dne	17.	prosinec	
1255,	kdy	byl	v našem	okresním	měs-
tě	podepsán	testament	znojemského	
purkrabího	Bočka	z Obřan,	svědecky	
stvrzený	 vladyky	 Hypolitem	 a  jeho	
synem	 Jindřichem	 z  Otnic.	 Inkri-
minovaná	 závěť,	 tím	 nepřímo	 dokazuje	 existenci	
jejich	 sídla,	 které	 muselo	 snad	 již	 v  1.	 pol.	 13.	 st.	
stát.	Rod	sídlo	patrně	obýval	až	do	r.	1351,	kdy	paní	
Přibka	z Otnic	prodala	své	majetky	i se	vším	příslu-
šenstvím	 pánům	 z  Jakubova.	 Od	 pol.	 14.	 století	 se	
pak	majitelé	často	i rychle	střídali	a mezi	mnohými	
najdeme	pány	z Pernštejna,	z Heraltic,	z Hradiště	či	
z Kravař,	kteří	r.	1378	po	pěti	letech	držení	tvrz	Ot-
nice	prodali	rytíři	Geblinovi	z Kučerova	a Hrušovan	
u Znojma.	Jenže	ten	se	nově	nabytého	majetku	zbavil	
ještě	rychleji	než	oni	a časté	rychlé	střídání	vlastní-
ků	tvrze	Otnice	znovu	pokračovalo.	Jen	v roce	1385	
se	na	otnickém	areálu	vystřídali	čtyři	majitelé	a poč.	
15.	st.	se	navíc	stal	součástí	složité	a na	tehdejší	dobu	
velmi	nepřehledné	soudní	pře	několika	rodin	 táh-
noucí	se	po	mnoho	let	i generací.	Do	nevyřešeného	
sporu	vstoupily	husitské	 války,	 které	 historii	 tvrze	
Otnice	ještě	více	znepřehlednily,	na	další	dlouhou	
dobu	protáhly	a vše	v pol.	2.	tisíciletí	ještě	nanovo	
zamíchala	 následná	 dědická	 řízení.	 Všemu	 učinil	
konec	 r.	 1598	 Jan	 Kryštof	 Jäger	 z  Pušdorfa,	 který	
areál	koupil	a ještě	v závěru	16.	st.	již	zpustlou	tvrz	
Otnice	 velmi	 nákladně	 přebudoval.	 Po	 jeho	 smr-
ti	13.	prosince	1605	se	otnická	tvrz	stala	opětovně	
předmětem	 rozporů,	 což	 vyřešil	 poručník	 statků	
Jiřík	Perger	z Pergu	tak,	že	4.	května	1611	vše	pro-
dal	 Vilému	 Přepyskému	 z  Rychemburku.	 Posled-
ně	 uvedený	 zástupce	 nižší	 šlechty	 coby	 evangelík	
ale	stál	v čase	30leté	války	na	špatné	straně	a když		
r.	1620	při	bitvě	na	Bílé	hoře	padl,	bylo	jeho	sídlo	
v Otnicích,	dle	některých,	pobořeno	a vypleněno.	
V	 rámci	 konfiskací	 byly	 poté	 veškeré	 statky	 pánů	

z  Rychemburka	 zabaveny	 a  r.	 1626	 je	 odkoupil	
Maxmilián	z Lichtenštejna.	Připojením	tvrze	Otni-
ce	k ždánickému	panství	ztratil	objekt	svůj	původní	
sídlení	účel	a tím,	že	byl	celý	areál	značně	poničen,	
neměl	 bohatý	 rod	 zájem	 na	 jeho	 obnově.	 Zbytek	
použitelného	stavebního	materiálu	z otnické	tvrze	
poté	rozebrali	místní	obyvatelé	na	stavby	svých	do-
movů	a to,	co	zůstalo	ležet	ladem,	pohltila	příroda.	
Na	 ruiny	 otnické	 tvrze	 časem	 všichni	 zapomněli	
a jako	součást	lichtenštejnského	majetku	byl	r.	1945	
zestátněn.	Od	2.	poloviny	20.	století,	kdy	se	zříce-
nina	 tvrze	 stala	 majetkem	 obce	 Otnice,	 zarůstala	
travou	i náletovými	dřevinami	a na	přelomu	2.	a 3.	
tisíciletí	byla	při	orientačních	sondážních	archeo-
logických	 pracech	 její	 existence	 potvrzena.	 Areál	
zříceniny	tvrze	Otnice	je	v majetku	obce	i dnes	a je	
stále	veden	jako	pozemek	určený	k plnění	 funkce	
lesa	bez	evidence	způsobu	ochrany	či	omezení.

Nyní	 má	 zřícenina	 tvrze	 Otnice	 podobu	 hus-
tě	 zarostlých	 nevýrazných	 reliéfních	 pozůstatků	
v krajině	a z celého	areálu	se	zachovalo	pouze	drob-
né	torzo	ochranných	valů	i obvodního	příkopu.	

Protože	je	areál	zříceniny	otnické	tvrze	ve	vlast-
nictví	obce	stále	veden	jako	lesní	pozemek	nemající	
hospodářský	účel,	ale	coby	remízek	s biokoridorem	
pro	úkryt	zvěře	i drobného	ptactva,	je	pro	všechny	
zájemce	o dějiny	profánních	sídel	celoročně	veřej-
ně	přístupným	turistickým	objektem.

Se souhlasem autora převzato
 ze Znojemského týdne.

Daniel	Rubeš
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Podzim v mateřské škole

Během	 září	 a  října	 jsme	 stihli	 ve	 školce	 spous-
tu	 věcí.	 Kromě	 běžných	 každodenních	 vzdělávacích	
aktivit	 jsme	 tvořili	 z  kaštanů,	 navštívila	 nás	 divadla	
Sluníčko	 a  Šikulka,	 sledovali	 jsme	 hasičské	 cvičení	
a hlavně	jsme	si	užívali	babí	léto.	Na	školní	zahradě	
děti	využily	krásné	počasí	ke	hrám	v písku	a v zápla-
vě	 barevného	 listí,	 pozorování	 změn	 v  přírodě	 a  ke	
sportu.	

Poprvé	 jsme	 se	 letos	 zapojili	 do	 projektu	 České	
obce	 sokolské	 pod	 názvem:	 „Se	 sokolem	 do	 živo-
ta	aneb	Svět	nekončí	za	vrátky,	cvičíme	se	zvířátky“,	
který	rozvíjí	pohybové	dovednosti	dětí	a klade	si	za	
cíl	brát	pohybovou	aktivitu	 jako	přirozenou	součást	
života.	Na	cestě	do	světa	pohybu,	poznání	a netradič-
ních	činností	bude	děti	provázet	sokolík	Pepík	a pět	
kamarádů	ze	zvířecí	říše.	Motivací	 je	pro	děti	získá-
vání	samolepek,	které	si	po	splnění	jednotlivých	úko-
lů	vylepují	do	svých	deníků.	Pod	dohledem	sokolíka	
Pepíka	děti	cvičí	s radostí,	postupně	překonávají	svo-

je	limity	a prožívají	radost	ze	zvládnutých	úkolů.	Po	
prvním	cvičení	s Pepíkem	byly	děti	opravdu	nadšené	
a sotva	docvičí,	už	se	těší	na	další	výzvy,	které	si	pro	
ně	sokolík	připravil.	Tento	celoroční	projekt	vhodně	
doplní	běžně	nabízené	pohybové	aktivity	v rámci	pl-
nění	školního	vzdělávacího	plánu.	

Další	novinkou	jsou	„Edukativně	stimulační	sku-
piny“	 pro	 děti	 za	 účasti	 rodičů.	 Jedná	 se	 o  cílenou	
přípravu	dětí	na	vstup	do	1.	třídy,	kterou	jsme	v po-
sledních	 letech	 dělali	 pouze	 s  dětmi	 v  dopoledním	
programu.	Na	přání	rodičů	jsme	se	vrátili	k původní-
mu	formátu,	kdy	jsou	rodiče	přímými	účastníky	toho-
to	projektu.	Věříme,	že	čas	věnovaný	těmto	setkáním	
v mateřské	škole	se	rodičům	vrátí	v podobě	úspěšné-
ho	startu	jejich	prvňáčků	do	nové	a mnohdy	náročné	
životní	etapy,	kterou	je	povinná	školní	docházka.	

Velice	se	nám	líbila	akce	s rodiči	„Zamykání	zahra-
dy“,	při	které	jsme	společnými	silami	uklidili	školkovou	
zahradu,	zamkli	ji	a uložili	k zimnímu	spánku.	V pod-
zimních	 soutěžích	 si	 děti	 vyzkoušely	 hod	 dýní	 na	 cíl,	
běh	mezi	houpajícími	se	dýněmi,	sběr	oříšků	a šišek	pro	
veverky	a překážkovou	dráhu.	Odměnu	v podobě	ma-
lého	občerstvení	a pytlíku	s překvapením	si	děti	určitě	
zasloužily.	Nechybělo	ani	společné	 focení	a klábosení.	
Radost	 z  dobře	 vykonané	 práce	 a  příjemně	 prožitého	
odpoledne	byla	tou	nejsladší	třešničkou	na	dortu.	Dou-
fáme,	 že	 se	 rodičům	 společné	 odpoledne	 líbilo	 stejně	
jako	nám	a dětem.	Tímto	všem	zúčastněným	děkujeme	
za	pomoc	a vytvoření	příjemné	a přátelské	atmosféry.	

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Otnice
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Velmi	 rádi	 jsme	 využili	 nabídku	 naší	 knihovni-
ce	 Jitky	Bublové	na	setkání	 se	 spisovatelkou	Lenkou	
Rožnovskou,	která	je	úspěšná	autorka	dětských	knih.	

Děti	se	moc	těšily	a v pondělí	18.	října	jsme	v míst-
ní	 knihovně	 zažili	 příjemnou	 hodinku,	 kde	 jsme	 se	
rázem	ocitli	v Africe	mezi	zvířaty.	Lenka	Rožnovská	
nás	seznámila	se	svými	knihami	a přečetla	nám	bajku	
Statečná	zvířata.	Hlavními	hrdiny	jsou	odvážná	lvíča-
ta	Sofie	a Viktor	z africké	savany.	Bajka	vypráví	příběh	
o moudrosti	přírody	a síle	rodinného	pouta,	které	ví-

tězí	nad	lidskou	zlobou	a krutostí.	Příběh	statečných	
lvíčat	doplňuje	realistickými	ilustracemi	Iveta	Autra-
tová.	 Při	 četbě	 děti	 pomáhaly	 s  dramatizací	 a  plnily	
zajímavé	úkoly.	

Po	skončení	se	nám	ani	nechtělo	zvedat	a jít	z tep-
loučké	sluníčkové	savany	ven	do	podzimního	počasí.	

Místa	si	s námi	ještě	vyměnily	děti	2.	a 4.	třídy,	kte-
ré	měly	úplně	jiné	zážitky	s dalšími	knihami.	

Moc děkujeme! 
Lenka Vojáčková
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VIDA! pro žáky 8. tříd
Zábavní	vědecký	park	u brněnského	výstaviště	nás	při-

vítal	po	delší	době.	Navštívili	jsme	expozici,	kde	je	přes	180	
interaktivních	exponátů	a mohli	jsme	objevovat,	jak	funguje	
svět	kolem	nás.	Expozice	 je	rozdělena	do	tematických	cel-
ků	a každý	si	zde	najde	to,	co	ho	zajímá.	U	řady	exponátů	
jsou	i pracovní	listy	a podrobný	popis.	Informací	je	opravdu	
mnoho.

Po	prohlídce	následovala projektová	výuka	na	téma	Ba-
revná	chemie.	Dostali	jsme	plášť	a ochranné	brýle	a pustili	
jsme	se	do	zkoumání	v laboratoři.

Dopoledne	 uteklo	 jako	 voda	 a  všichni	 jsme	 odcházeli	
z Vidy	spokojeni.	Doufáme,	že	se	sem	zase	brzy	vrátíme.

Za sochami do zámeckého parku 
V	 pátek	 1.	 října	 se	 vypravili	 žáci	 6.	 A	 s  třídní	

učitelkou	Hanou	Holoubkovou	a s paní	asistentkou	
pedagoga	 Martinou	 Zlatníčkovou	 za	 sochami	 do	
zámeckého	parku	ve	Slavkově	u Brna.	Hra	konci-
povaná	jako	luštění	rébusů	odkazovala	k nově	zre-
konstruovaným	sochám.	Žáci	se	rozdělili	do	něko-
lika	skupin	a vrhli	se	do	práce.	Na	všechny	úspěšné	
řešitele	 čekala	 odměna	 s  tematikou	 slavkovského	
zámku	na	pokladně.	Výlet	zpestřilo	také	setkání	se	
skupinou	turistů	ze	Švýcarska,	kteří	nás	překvapi-
li	svojí	češtinou.	Všichni	si	prosluněné	dopoledne	
užili.		 Martina Zlatníčková, Hana Holoubková

Poznáš zmanipulované fotografi e a  manipulativní ti-
tulky?
S	 těmito	 a  dalšími	 otázkami	 přijela	 dne	 11.	 listopadu	
2021	do	8. tříd	lektorka	Hanka	ze	společnosti	Fakescape.	
Přivezla	s sebou	únikovou	hru,	ve	které	si	děti	zábavnou	
formou	vyzkoušely	práci	s informacemi,	zjistily,	jak	je	dů-
ležité	ověřovat	si,	co	je	pravda	a co	ne,	a uvědomily	si	me-
diální	nástrahy,	které	na	ně	v online	prostředí	číhají.	Děti	
si	netradiční	hodinu	užily	a každý	se	alespoň	na	chvilku	
zamyslel	a pozastavil	nad	tím,	jak	je	jednoduché	se	nechat	
oklamat.	Ne	nadarmo	se	říká:	Důvěřuj,	ale	prověřuj.	Snad	
si	na	to	všichni	osmáci	vždy	včas	vzpomenou.	

Dana Skaláková

OVĚŘUJEŠ SI FAKTA Z INTERNETU? 
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V	pátek	24.	září	proběhla	na	školním	hřišti	v Otni-
cích	 dnes	 již	 tradiční	 školní	 sportovní	 akce	 ZáTOP-
KOVa šTaFETa.	V odpoledních	hodinách	poté	spor-
tování	 dětí	 pokračovalo	 v  rámci	 evropského	 projektu	
s názvem	EVROPSKý šKOlNí SPORTOVNí dEN.	
Tento	 den	 vyšlo	 počasí	 na	 jedničku	 a  výsledky	 žáků	
také	nasvědčovaly,	že	to	bude	úspěšný	den.	

Zátopkovou	 štafetou	 si	 připomínáme	 osobnost	
české	 atletiky	 a  několikanásobného	 olympijského	 ví-
těze	 Emila	 Zátopka.	 Zátopkovy	 štafety	 se	 zúčastnili	
všichni	 žáci	 od	 mateřské	 školy	 po	 naše	 elitní	 deváťá-

ky.	 Cílem	 každé	 třídy	 bylo	 uběhnout	 za	 30	 minut	 co	
největší	vzdálenost.	A	jak	to	dopadlo?	Letošním	rokem	
nás	provází	motto	Emila	Zátopka:	 „Vítězství	 je	 skvělá	
věc,	ale	přátelství	je	ještě	lepší.“	A	proto	pro	nás	nebylo	
důležité,	která	třída	vyhraje,	ale	to,	že	jsme	měli	kolem	
sebe	své	kamarády.	Naši	žáci	celkem	uběhli	121 290	m	
a musím	také	zmínit,	že	jejich	fandění	přimělo	některé	
jejich	učitele	k běhu,	a tak	se	započítaly	do	celkového	
výsledku	i výkony	nadšených	vyučujících.

Odpoledne	 bylo	 ve	 znamení	 Evropského	 školního	
sportovního	 dne.	 Tento	 evropský	 projekt	 podporuje	

sport	 a  pohybové	 aktivity	 na	 školách.	 Hlavním	 cílem	
je	podpořit	pohybovou	aktivitu	a zdraví	na	mezinárod-
ní	úrovní	a zapojit	co	nejvíce	dětí	a mladých	lidí,	škol	
a organizací.	

S tímto	nápadem	na	zapojení	se	do	projektu	přišla	
maminka	 Lucie	 Voráčová.	 Naše	 mladá	 tělocvikářská	
krev	se	nebála	nové	výzvy	a ihned	začala	střádat	plány.	

Nakonec	 jsme	 společně	
s  otnickými	 rodiči	 a  vý-
borem	pro	mládež,	rodinu	
a  tělovýchovu	 zorganizo-
vali	 sportovní	 odpoledne	
nejen	pro	místní	děti,	ale	
i pro	děti	z blízkého	oko-
lí.	 S  organizací	 pomohla	
i  TJ	 Sokol	 Otnice,	 která	
připravila	sportovní	areál	
a zajistila	občerstvení.	Byl	
to	tedy	den	věnovaný	zá-

bavě,	společné	hře	a propagaci	pohybové	aktivity.	Náš	
sportovní	 den	 byl	 pojat	 sportováním	 na	 stanovištích	
a to	tak,	že	jsme	žákům	nabídli	vyzkoušet	si	co	nejvíce	
sportů	či	pohybů.

Děti	na	startu	obdržely	kartičku,	na	kterou	sbíraly	
razítka,	aby	si	zasloužily	drobnou	odměnu	za	splněné	
sportovní	úkoly.	Na	stanovištích	je	čekaly	různé	úkoly,	
musely	zvládnout	překážkovou	dráhu,	střelbu	na	fotba-
lovou	branku,	skok	do	dálky,	projít	slalomovou	dráhu,	
přehazovanou,	hod	na	cíl	 i  různé	posilovací	 cviky	na	
místním	workoutovém	hřišti.	Na	jednom	ze	stanovišť	
museli	poznat	sportovní	disciplíny.	

V  České	 republice	 se	 do	 tohoto	 projektu	 zapojilo	
celkem	208	škol	a institucí	a 16 739	dětí	a dospělých,	do	
čehož	naše	škola	přispěla	kolem	sta	dětí.	

Těšíme se na další sportovní výzvy.
Klára Páterová
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Od	září	2.	a 3.	třída	zahájila	výuku	plavání	ve	Vyš-
kově.	Podařilo	se	nám	zúčastnit	všech	deseti	lekcí,	na	
rozdíl	od	loňského	roku,	kdy	jsme	museli	kvůli	epi-
demiologické	 situaci	v polovině	 lekcí	bazén	opustit.	
Děti	se	vždy	moc	těšily	a nikdo	se	nebál	vody.	Všichni	
se	rozplavali	a každý	alespoň	pár	metrů	dokázal	zdo-
lat.	Ti	zdatnější	zvládli	i více	plaveckých	stylů.	

Z	poslední	lekce	si	každý	zaslouženě	odnesl	„Mok-
ré	vysvědčení“	i jedničku	z tělocviku.	Velice	nás	po-
těšilo	a zahřálo	u srdce,	když	paní	ředitelka	plavecké	
školy	naše	děti	pochválila	za	ukázněnost	a poslušnost.	

Lenka Vojáčková

Plavecký výcvik v Aquaparku Vyškov
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Drakiáda 
Pohádkové setkání před radnicí

V podvečer	17.	 listopadu	se	rozzářil	park	před	školou	
světluškami.	 Svatojánské	 mušky	 v  listopadu?	 Je	 to	 vůbec	
možné?	V Otnicích	určitě.	Děti	konečně	po	dvouleté	pře-
stávce	mohly	rozsvítit	lucerničky	a lampiony,	aby	společně	
s vodníky	a vílou	uložily	pramen	před	radnicí	k zimnímu	
spánku.	 Na	 procházku	 s  lampiony	 dostali	 všichni	 malí	
účastníci	reflexního	ducha,	který	je	chránil	na	cestě	k pra-
menu.	V podzimních	a zimních	měsících	je	tento	reflexní	
bezpečnostní	přívěšek	ochrání	na	cestě	do	školy,	z kroužku	
nebo	z večerní	procházky.

Pomocí	 zaklínadla	 se	 povedlo	 dětem	 s  vodníky	 uspat	
pramen	před	radnicí.	Odměnou	jim	byl	plný	hrnec	zlaťáků,	
které	vylovili	vodníci	z rybníka.	Vládu	přebírá	zimní	krá-
lovna,	která	světluškám	rozdala	ozdobné	tužky.

Na	náměstí	se	všichni	mohli	ohřát	u ohně,	opéct	si	po-
slední	letošní	špekáček,	zahřát	se	teplým	čajem	či	tancem	
s vodníky	a zimní	královnou.	

Už	teď	se	těšíme	na	jaro	a na	další	setkání	s našimi	po-
hádkovými	bytostmi	u rybníku.	Který	rybník	navštívíme?	
Nechte	se	překvapit.

Děkujeme	 vodníkům	 Poltňákovi	 a  Sadkáčovi,	 zimní	
královně	za	spolehlivé	uzamčení	pramene.	Hasičům	za	ob-
čerstvení.	Zahrádkářům,	otnickým	maminkám	za	odměny	
pro	děti.	Výboru	pro	mládež,	tělovýchovu	a rodinu	za	re-
flexní	prvky.	 Dana Sekaninová

Po	roční	přestávce	se	na	začátku	října	opět	konala	tra-
diční	drakiáda.	Akci	pořádaly	jako	vždy	otnické	maminky	
za	 přispění	 obce	 Otnice	 a	 Základní	 školy	 Otnice.	 Počasí	
nám	 letos	 opravdu	 přálo	 a	 už	 před	 oficiálním	 začátkem	
akce	byla	louka	vedle	hřbitova	plná	dětí,	dospělých	a	jejich	
draků.	Účast	byla	skutečně	veliká.	Jsme	rádi,	že	jsme	nalá-
kali	spoustu	dětí:	od	těch	v	kočárcích	až	po	ty	odrostlejší.	
Každý	účastník	na	konci	získal	malou	odměnu	a	věříme,	že	
většina	odcházela	s	pocitem	hezky	stráveného	odpoledne.

Markéta Jirků
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Tématem letošní 
Výstavy na stromech bylo pěstování bavlny 

letošní ročník se zaměřil na 
podmínky pěstování bavlny v In-
dii a upozornil na důležitá témata 
jako zacházení s  vodou, chudo-
bu pěstitelů, používání pestici-
dů nebo geneticky modifi kované 
plodiny.  Výstava na stromech 
probíhala po celé republice bě-
hem Týdne důstojné práce. V naší 
obci jste si mohli výstavu ŽIVOT 
V BaVlNĚ prohlédnout v parku 
u školy od 2. října až do 20. října. 

„Způsob	pěstování	bavlny	i celý	
svět	 oblékání	 a  módy	 potřebuje	
změnu.	 Stojí	 totiž	 na	 drancování	
přírody	 a  zneužívání	 pěstitelů	 ba-
vlny	i zaměstnanců	textilních	tová-
ren.	Prostřednictvím	fotografi	í	na-
pojených	na	systém	Fairtrade jsme	
nahlédli	do	života	pěstitelů	bavlny	
a je	třeba	se	nad	nimi	zamyslet	nad	
možnostmi	udržitelnější	produkce:	
bez	 plýtvání	 vodou,	 bez	 genetické	
modifi	kace	 bavlníků,	 s  minimem	
pesticidů,	bez	dětské	práce,	s lepší-
mi	výkupními	cenami	a šetrnějším	
přístupem	 k  životnímu	 prostře-
dí,“  vysvětluje	 Stanislav	 Komínek	

Otnická	kinokavárna	se	tento	podzim	po	více	než	
roční	pauze	opět	otevřela	fi	lmovým	fanouškům.	
Neděle	patří	tradičně	dětem.	Páteční	večery	do-
spělým	divákům.	Přijít	se	pobavit	v pátek	po	pra-
covním	týdnu	se	nám	s českými	komediemi	daří.	
V	kině	si	můžete	posedět	s přáteli.	Milá	obsluha	
za	barem	má	v bohaté	nabídce	i popcorn,	který	je	
oblíbený	 nejen	 na	 nedělních	 představeních	 pro	
děti.	 Těšíme	 se	 na	 setkání	 i  v  dalším	 roce,	 kdy	
k nám	určitě	doběhne	Zátopek	a zazpívá	i Karel.
	 Filmový klub

z organizace	Fairtrade	Česko	a Slo-
vensko,	která	výstavu	koordinuje.

Pěstování	bavlny	je	náročné	na	
spotřebu	vody.	Na	výrobu	jednoho	
trička	je	zapotřebí	2	700 litrů	vody,	
což	 je	množství	 tekutin,	které	vy-
stačí	 pro	 jednoho	 člověka	 zhruba	
na	900	dnů.	Přitom	většina	indic-
kých	pěstitelů	nemá	prostředky	na	

vybudování	zavlažovacích	systémů	
a spoléhá	proto	na	období	dešťů. 

Problémy	 pěstitelů	 bavlny	
může	řešit	každý	z nás.	Například	
tím,	že	se	budeme	při	nákupu	více	
zajímat	o původ	oblečení	a o	pod-
mínky	 jeho	 vzniku.	 A	 hlavně	 na-
kupovat	jen,	když	je	to	nutné.

fairtrade.cz/zivot-v-bavlne

K I N O K A V á R N A
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V	 sobotu	 18.	 září	 2021	 se	 konaly	 již	 tradiční	 ry-
bářské	 závody	 pro	 dospělé	 na	 našem	 krásném	 ryb-
níku	 Pod	 Polťnou.	 I	 přes	 nepříznivé	
počasí,	 které	 panovalo,	 se	 sešlo	 28	 na-
těšených	 rybářských	 nadšenců,	 kteří	 se	
chtěli	 utkat	 v  rybářském	 klání.	 Zaháje-
ní	 bylo	 také	 tradiční.	 Polda	 výstřelem	
oznámil	 začátek	 a  udice	 začaly	 pracovat	
na	plný	výkon.	Na	všechny	přítomné	če-
kalo	 výborné	 občerstvení	 jako	 klobásky,	
cigáry,	 uzená	 žebra	 a  také	 chlazené	 piv-
ko	 a  vínečko.	 Po	 ukončení	 závodu	 proběhlo	 sčítání	
úlovků,	 vyhlášení	 výsledků	 a  také	 rozdání	 pohárů	
a  krásných	 cen	 s  rybářskou	 tematikou.	 Největším	
úlovkem	byl	kapr	délky	76	cm,	kterého	chytil	Zdeněk	
Procházka.	 Odpoledne	 přijeli	 k	 rybníku	 muzikanti		
z	cimbálové	muziky	Donava,	kteří	se	k	nám	přesunuli	

z	újezdských	 farmářských	trhů.	Přestože	se	k	večeru	
ochladilo	 a	 přišlo	 málo	 posluchačů,	 muzikanti	 nic	

neošidili	a	hráli	všem	pro	dobrou	náladu.	
Kapelu	Donava	z Újezdu	u Brna	financo-
val	 Obecní	 úřad	 Otnice,	 za	 což	 mu	 patří	
velké	poděkování.	Jen	je	škoda,	že	účast	na	
cimbálové	 muzice	 byla	 oproti	 minulému	
roku	 slabší,	 i když	 se	odpoledne	vyčasilo	
a posezení	u muziky	bylo	krásné	a poho-
dové.	Kdo	dorazil,	určitě	nelitoval,	protože	
odreagování	 písničkou	 v  této	 „divnodo-

bě“	je	určitě	potřeba.	Dlouho	do	noci	ještě	probíhaly	
u pivečka	diskuze	o strategii	lovu,	o nástrahách,	o síle	
vlasce	a o velikostech	úlovků.	Všem	zúčastněným,	ale	
i hostům	moc	děkujeme	za	účast.	Snad	to	doba	dovolí	
a budeme	se	moci	sejít	v hojném	počtu	i příští	rok.	

	 Petrův zdar! Rybářský spolek Otnice

Rybářské závody 

Milí rybáři,
děkuji Vám za příjemnou sobotu. S manželem jsme mohli mojí kamarádce, která k nám přijela ze Švýcarska, uká-
zat nejen naši rodnou obec, ale zároveň úžasnou atmosféru u rybníku. Díky vám viděla, že u nás máme spolky, 
ve kterých se lidi umí domluvit a společně zorganizují skvělou akci. Byla jsem hrdá, když jsme procházeli kolem 
rybníku a viděli jsme rybáře i rozhodčí v akci. Připili jsme si točeným pivem a byli jsme zasvěceni do pravidel ry-
bářské soutěže. Bohužel potom jsme byli nepříjemně překvapeni. Když jsme vyšli ke sv. Hubertovi a viděli, že altán 
je popsaný černým fixem. Jana se divila, jak je to možné. Tak krásný altán, a tak zničený. Kdo něco takového může 
udělat? Proč? Co ho k tomu vede? No, tak to se přiznám, že to už mě hrdost přešla.
Ale večerní posezení u cimbálu mně zvedlo náladu. I když bylo chladno, žár ohně nás příjemně zahříval. Muzikanti 
hráli skvěle, zpívali krásně, a nakonec se u nich sešlo i několik zpěváků, kteří si společně s nimi zazpívali. Snad od 
nás neodjížděli zklamaní, že nepřišlo moc lidí. Jitka B.
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Otničtí zahrádkáři

V  letošním roce uspořádali slavkovští zahrádkáři 
již 15. ročník Oblastní výstavy ovoce a zeleniny. Během 
třetího zářijového víkendu vystavovali zahrádkáři okre-
su Vyškov výpěstky ze svých zahrad a sadů v  nádher-
ném prostředí koníren na zámku ve Slavkově u Brna. 

Do	 historických	 prostor	 výstavu	 aranžovaly	 fl	oristky	
pod	vedením	Vladimíry	Zemánkové	ze	ZO	ČZS	Her-
špice	a	profesionálního	fl	oristy	Jaromíra	Kokeše,	který	
dlouhodobě	spolupracuje	s otnickými	zahrádkáři.	 	Na	
výstavě	se	podíleli	také	včelaři,	kteří	měli	samostatnou	

expozici.	 K  vidění	 byly	 živé	 včely,	
ukázky	 práce	 s  voskem	 a	 nechyběl	
ani	vyhledávaný	prodej	medu,	který	
je	letos	tak	vzácný.		Součástí	výstavy	
byla	i	zahrádkářská	poradna	a	soutěž	
Jablko	 roku	 2021.	 Otničtí	 zahrád-
káři	 měli	 svoji	 expozici	 přímo	 na-
proti	vchodu	do	výstavních	prostor,	
takže	 ji	nikdo	nemohl	přehlédnout.	
A	 byla	 opravdu	 nepřehlédnutelná.	
Byli	na	ní	výpěstky	nejen	členů	ZO	
ČZS	 Otnice,	 ale	 i	 dalších	 pěstitelů	
z  Otnic	 a	 blízkého	 okolí.	 Výstavu	
navštívilo	více	než	tisíc	návštěvníků,	
někteří	se	opakovaně	vraceli	a	nešet-
řili	slovy	chvály.	

Děkujeme	 za	 prezentaci	 naší	
obce	a	přejeme	všem	hodně	úspěchů	
a	 radostí	 při	 zahrádkářské	 činnosti.
	 -red-

Otničtí zahrádkáři vystavovali na zámku

Kdo	by	v Otnicích	neznal	 Jiřinu	
a Petra	Havelkovy?	Rozhovor,	s nimi	
jsme	 uvedli	 v  Otnickém	 zpravodaji	
č.	 82	 a  83.	 Již	 víc	 než	 30	 let	 vedou	
otnické	 zahrádkáře.	 Společně	 or-
ganizují	 sezónní	 páteční	 jarmarky	
u hřbitova,	široko	daleko	vyhlášenou	
květnovou	 zahrádkářskou	 výstavu,	
listopadovou	 přehlídku	 tradičních	
řemesel,	 zájezdy	 pro	 členy	 zahrád-
kářského	svazu	a v neposlední	řadě	
i  přednášky	 pro	 veřejnost.	 Téměř	
rok	 plánovali	 besedu	 s  oblíbenou	
lektorkou	 Danou	 Šimkovou,	 ale	
kvůli	 vládním	 opatřením	 ji	 nebylo	
možné	uspořádat.	A	tak	hned	jak	se	
v  září	 znovu	 otevřela	 Restaurace	 U	
Marků,	domluvili	se	s Jitkou	Novot-
nou,	která	nyní	restauraci	provozuje,	
na	 pronájmu	 sálu	 na	 přednášku.	 A	
téma?	 Princezny	 v  18.	 století.	 Vtip-
ným	 i  vážným	 představením	 života	
princezen	 a  šlechty	 nás	 provedla	
lektorka	 a  spisovatelka	 Dana	 Šim-
ková	z Křenovic,	kterou	mnozí	zna-
jí	 z přednášek	o Marii	Terezii	nebo	
o Titanicu.	

Dozvěděli	jsme	se,	že	život	v době	
baroka	 nebyl	 vůbec	 jednoduchý,	 že	

nošení	drahých,	ale	těžkých	šatů	bylo	
pro	 princezny	 velmi	 náročné.	 Prin-
cové	a princezny	měli	nelehký	úděl,	
mnohem	horší	než	si	představujeme	
při	 návštěvách	 zámků.	 Dozvěděli	

jsme	 se	 spoustu	 zajímavostí	 o  kaž-
dodenních	 hygienických	 či	 spole-
čenských	útrapách	šlechty,	o domlu-
vených	 sňatcích,	 o  nemocech,	 které	
číhaly	 na	 každém	 rohu.	 A	 tak	 jsme	
si	 při	 popíjení	 kávy,	 čaje	 nebo	 vína	
uvědomili,	že	nyní	se	nám	žije	poho-
dlněji	a užíváme	si	mnohem	většího	
komfortu	 než	 šlechta	 před	 200	 lety.	
Přednáška	 byla	 nejen	 poučná,	 ale	

i humorná.	Mimo	jiné	i díky	krátké	
scénce,	kterou	pod	vedením	lektorky	
sehráli	vybraní	účastníci	přednášky.	
Předseda	 zahrádkářů	 Petr	 Havelka	
požadavky	lektorky	na	jeho	roli	otce	

ženicha	vtipně	glosoval,	což	všechny	
přítomné	 pobavilo.	 Bohužel	 se	 na	
přednášce	 sešlo	 méně	 diváků,	 než	
bývali	 pořadatelé	 zvyklí.	 Je	 to	 ško-
da,	 protože	 zorganizovat	 akce	 není	
vůbec	jednoduché.	Kdo	někdy	něco	
organizoval,	 tak	 ví,	 že	 tomu	 musí	
věnovat	 spoustu	 času	 i  energie.	 Vě-
říme,	že	přijde	lepší	doba	a příště	se	
nás	sejde	víc.		 -red-

Vesele i vážně o životě šlechty
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Naše	zahrádkářská	organizace	se	snaží	navazovat	
na	 tradiční	 činnost	 v  zajišťování	 zájmových	 a  kul-
turních	 akcí.	 Také	 letos	 ve	 složité	 celospolečenské	
situaci	 jsme	zorganizovali	zájezd.	Autobus	plný	mi-
lovníků	zahrádek,	pěstitelů	ovoce,	zeleniny	a květin	
odjel	v neděli	17.	října	do	Olomouce	na	„Podzimní	
Floru	Olomouc	2021“.	Za	pěkného	podzimního	po-
časí	jsme	si	prohlédli	celou	výstavu	i část	města	Olo-
mouc.	U	jednotlivých	stánků	někteří	z nás	nakoupili	
zajímavé	a potřebné	doplňky	do	našich	zahrad	a do-
mácností.	

V hlavním	pavilonu	jsme	obdivovali	úžasná	aranž-

má	ovoce,	zeleniny	i květin.	Také	jsme	měli	možnost	
zúčastnit	se	doprovodného	programu	a pozorovat	při	
aranžerské	práci	našeho	dobrého	přítele,	vynikajícího	
spolupracovníka	na	našich	akcích,	Jaromíra	Kokeše.	

Velice	 nás	 zaujaly	 výstavní	 expozice	 jednotlivých	
okresních	zahrádkářských	svazů.	Naše	vyškovská	vý-
stavka	se	umístila	v soutěži	okresů	na	pěkném	2.	místě.	
Byly	v ní	použity	také	exponáty	z výstavy	ve	Slavkově,	
na	které	se	významně	podílela	i naše	organizace.	Vě-
říme,	že	i v budoucnu	budeme	mít	možnost	podobné	
akce	organizovat	ke	spokojenosti	našich	členů.	

	 Jiřina a Petr Havelkovi

Zájezd otnických zahrádkářů na Floru 2021
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Vypadalo to jako na bále v po-
hádce, kterou jsme naposledy pro-
žívali před dvěma lety. letos se 
hrála v  dělnickém domě v  sobotu 
13. listopadu.

Úsměvy,	 i  když	 pod	 „plesovými	
maskami“,	směřovaly	do	všech	kou-
tů	 sálu.	 Radost,	 že	 se	 opět	 vidíme,	
byla	neskrývaná.	Stoly	plné	krásných	
výrobků,	které	šeptaly	„daruj	mě“	–	
sobě,	 blízkému,	 přátelům.	 Krásné	
předměty,	za	kterými	se	skrývá	láska	
k  řemeslu,	 k  tvoření	 a  v  neposlední	
řadě	času.	Obdiv,	chvála	a přesvědče-
ní,	že	ač	není	úplně	venku	dobře	(po	
všech	stránkách),	tady	je	nám	hezky,	
se	staly	vzduchem,	který	se	vznášel.

Děkujeme	 vám,	 kdo	 jste	 přišli,	
přinesli	 svůj	 úsměv,	 nákupem	 na-
šich	výrobků	podpořili	naše	nadšení	
po	tvorbě	něčeho	hezkého	a hmata-
telného.	 Přesně	 pro	 vás	 ty	 výrobky	
všechny	s láskou	vytváříme.

Vždycky	se	píše	jen	o tom	hlav-
ním	 dni.	 Ale	 o  tom,	 co	 bylo	 před	

ním,	 se	 málokdy	 mluví	 nebo	 píše.	
„Odbyde“	 se	 jednou	 nebo	 dvěma	
větami,	 přitom	 i  v  tom	 dni	 „před“	
se	 najde	 také	 mnoho	 velmi	 pozo-
ruhodných	 věcí.	 Například	 tahle:	
představte	 si	 závody	 formule	 1.	 Po	
několika	 kolech	 opustí	 závodník	
okruh,	 aby	 se	 vyměnily	 pneumati-
ky.	 Začíná	 závod	 s  časem.	 Sotva	 se	
formule	 v  depu	 zastaví,	 obklopí	 ji	
mechanici.	 Nestačíte	 ani	 sledovat,	
co	 který	 dělá,	 protože	 jsou	 strašně	
rychlí.	 Je	 jich	 spousta,	 každý	 ví,	 co	
má	 dělat,	 nikdo	 se	 nikomu	 neplete	
pod	 ruce.	 Na	 obrazovkách	 vidí-
me	 časomíru.	 Stačíme	 během	 těch	
5	 nebo	 6	 vteřin	 dvakrát	 mrknout	
(nebo	 usrknout	 piva,	 ale	 většinou	
jen	civíme	s napětím	na	ty	ubíhající	
vteřiny),	 mechanici	 sundávají	 for-
muli	z heveru,	a už	ji	zase	vidíme	na	
závodní	trati.	

Teď	 si	 místo	 těch	 mechaniků	
představte	realizační	tým,	který	chys-
tá	v pátek	sál.	

Věřte,	 že	 kdyby	 si	 chtěl	 náš	 tým	
s  těmi	 mechaniky	 střihnout	 závod,	
skóre	 by	 bylo	 velmi	 vyrovnané.	
A	ještě	byste	zjistili,	že	„řemeslný	re-
alizační	tým“	není	vůbec	v té	–	trou-
fám	si	 říci	mladé	 -	věkové	kategorii	
jako	ti	kolem	Formule	1.	DíKY	VáM	
za	tu	práci	a péči.

Další	 DíKY	 VáM,	 a  troufám	 si	
říci,	že	mluvím	za	všechny	prodejce	
i návštěvníky,	posíláme	Jiřince	a Pet-
rovi	Havelkovým,	kteří	po	léta	letou-
cí	se	vždy	jednoho	dne	ráno	probudí	
a i když	prší	nebo	svítí	slunce,	i když	
se	 cítí	 velmi	 zdrávi	 nebo	 nemocně,	
řeknou:	 „Je	 čas	 plánovat	 řemesla.“	
Vstanou,	 nachystají	 obrovský	 velký	
papír,	protože	přesně	tak	obrovská	je	
práce,	úsilí	a starost	o takovou	akci,	
a  mnoho	 psacích	 potřeb,	 protože	
těch	 škrtů	 a  přeorganizování,	 bylo	
letos	opravdu	hodně.	

Přejme	 si,	 abychom	 se	 mohli	
setkat	u naší	 tvorby	zase	 za	 rok.	Za	
JEDEN	rok.	 Zdeňka Čechová 

Tradiční řemesla

Otničtí zahrádkáři
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V	 sobotu	 11.	 září	 se	 uskutečnil	 již	 7.	 ročník	 fes-
tivalu	vaření	guláše.	Bohužel	někteří	členové	výboru	
TJ	Sokol	Otnice	byli	skeptičtí	a odradili	některé	sou-
těžící.	 Organizování	 akce	 se	 na	 poslední	 chvíli	 ujali	
fotbalisté	s manželkami	a přítelkyněmi.	Nejdůležitější	
bylo	zajistit	soutěžící.	Vzhledem	k tomu,	že	se	festi-
val	připravoval	na	poslední	chvíli,	museli	jsme	oslovit	
naše	známé.	Nakonec	se	sešlo	deset	soutěžních	týmů.	
Organizace	a přípravy	probíhaly	dle	plánů	a na	sobot-
ní	soutěž	bylo	vše	připraveno.	

V sobotu	ráno	se	soutěžící	rozmístili	k připrave-
ným	 kotlům.	 Po	 slavnostním	 zahájení	 se	 pustili	 do	
kuchtění.	 Vaření	 guláše	 trvá	 přibližně	 čtyři	 hodiny.	
Na	 vše	 dohlížela	 odborná	 porota	 ve	 složení	 Pavel	

Mezuláník,	Stanislav	Marek	a Pavel	Václavek.	V	jed-
nu	hodinu	už	většina	soutěžících	měla	guláš	hotový.	
Odborná	porota	zasedla	a začala	hodnotit.	Postupně	
ochutnala	 guláš	 od	 všech	 soutěžících.	 Shodli	 se	 na	
tom,	že	hodnocení	nebylo	vůbec	jednoduché,	proto-
že	všechny	guláše	byly	výborné.	Kromě	poroty	guláše	
hodnotili	i návštěvníci.	

V	 pět	 hodin	 odpoledne	 proběhlo	 slavnostní	 vy-

Gulášfest Otnice 2021

hlášení.	 Podle	 diváků	 nejlepší	 guláš	 uvařil	 Jaroslav	
Hložek	 z  Otnic.	 Odborná	 porota	 vyhodnotila	 tři	
nejlepší	 guláše.	 Na	 třetím	 místě	 se	 umístil	 Lubomír	
Bršlica	ze	Šaratic,	na	druhém	místě	Petr	Jelínek	z Ot-
nic	 a  vítězem	 Gulášfestu	 2021	 se	 podle	 poroty	 stal	
Petr	Bouška	z Milešovic.	Od	čtyř	hodin	hrála	kapela	
MIRA	BAND	z Bučovic.	Veselá	nálada	na	akci	pano-
vala	 do	 pozdních	 nočních	 hodin.	 Počasí	 nám	 přálo	
a přilákalo	spoustu	návštěvníků.	Celá	akce	měla	velký	
ohlas.	Velké	poděkování	patří	mé	ženě	Pavlíně,	která	
se	velkou	měrou	podílela	na	organizování	akce.	Také	
děkuji	 fotbalistům,	 jejich	 manželkám	 a  přítelkyním	
za	 pomoc	 a  v  neposlední	 řadě	 i  Obecnímu	 úřadu	
Otnice	za	podporu.	Děkuji	i těm,	kteří	nám	zapůjčili	
kotle	na	vaření,	stínící	techniku	i výčepní	zařízení.	Na	
závěr	bych	ještě	rád	zmínil	jedno	jméno,	a sice	Ladi-
slav	Zedníček,	který	byl	u zrodu	akce.	Když	jsme	se	
domlouvali,	 jestli	Gulášfest	budeme	dělat,	 jako	prv-
ní	řekl:	„Jdeme	do	toho.“	Díky	této	větě	odstartovaly	
veškeré	přípravy.

Marek Matoušek, za TJ Sokol Otnice

Milí sportovci,
díky za zorganizování soutěže ve vaření guláše, kterou jste perfektně připravili, i když to bylo na poslední chvíli. 

Je super, že jste se vyhecovali a společně všechno nachystali. Zároveň děkujeme za malý pivní festival, který byl 
součástí akce a za možnost ochutnat několik pivních vzorků. I výběr kapely byl skvělý. Smekáme před tím, jak jste 
všechno nejen připravili, ale taky rychle uklidili. V neděli ráno by nikdo nepoznal, že byla v sobotu na hřišti tak 
velká akce. Spokojení	pivaři
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Po roce se rozběhly fotbalové soutěže. Ve srov-
nání s loňským rokem se letos stačila dohrát pod-
zimní část sezóny. Jelikož v týmu proběhlo během 
koronavirové přestávky hodně změn, vstupovali 
jsme do soutěže se spoustou otázek. 

Odešel	brankář	Vojtěch	Kolařík,	který	přestou-
pil	 do	 SK	 Líšeň.	 Zde	 pravidelně	 chytá	 v  soutěži	
MSŽD-U14,	což	je	druhá	nejvyšší	soutěž	v této	ka-
tegorii.	Dominik	Rosendorf	přestoupil	do	Dambo-
řic,	 kde	 hraje	 krajskou	 soutěž.	 Barbora	 Zicháčko-
vá	přestoupila	do	dívčího	klubu	Lokomotiva	Brno	
Horní	 Heršpice.	 Zde	 hraje	 1.	 ligu	 starších	 žákyň	
skupiny	 Morava.	 Všem	 třem	 přeji	 hodně	 fotbalo-
vých	úspěchů.

Naštěstí	v této	kategorii	máme	dost	hráčů,	pro-
to	neznamenal	odchod	tří	hráčů	existenční	potíže,	
i když	se	hodně	hráčů	prolíná	mezi	věkovými	kate-
goriemi.	Největším	problémem	je	pozice	brankáře.	
Tento	post	 je	velmi	důležitý.	Zatím	se	nám	nedaří	
vyřešit	ho,	a proto	musíme	volit	náhradní	varianty.	
První	dva	zápasy	za	nás	odchytal	Josef	Petr	Jedlička,	
který	věkově	patří	do	kategorie	starší	přípravky,	což	
je	věkový	rozdíl	tři	až	čtyři	roky.	Přesto	nám	pomo-
hl	ke	dvěma	výhrám.	V	dalších	zápasech	chytal	Voj-
těch	Jedlička,	který	věkově	patří	do	kategorie	mlad-
ších	žáků.	I	přesto,	že	není	brankář	a ve	své	kategorii	
nechytá,	předváděl	kvalitní	výkony.	

Okresní	 přebor	 starších	 žáků	 by	 se	 měla	 hrát	
už	na	celé	hřiště,	ale	na	schůzi	ve	Vyškově	jsme	se	

s trenéry	a vedením	soutěže	dohodli,	že	se	budeme	
na	 každý	 zápas	 domlouvat,	 jestli	 budeme	 hrát	 na	
celé	hřiště	nebo	systémem	8+1	od	vápna	po	vápno.	
Vzhledem	k tomu,	že	máme	k dispozici	jen	12	stá-
lých	hráčů	a k  tomu	problémy	s brankářem,	volili	
jsme	variantu	8+1,	ale	podařilo	se	nám	sehrát	i dva	
zápasy	na	celé	hřiště.	Oba	zápasy	jsme	sice	prohráli,	
ale	pro	kluky	to	byla	další	dobrá	zkušenost.	Celou	
podzimní	část	sezóny	musím	hodnotit	velice	klad-
ně.	Z	devíti	odehraných	zápasů	kluci	čtyři	vyhráli,	
čtyři	prohráli	a jeden	skončil	nerozhodně.	S	celko-
vým	skóre	24:27	máme	13	bodů	a jsme	na	5.	místě	
z 10,	což	odpovídá	našim	kvalitám.	

Střelci	 týmu:	 Martin	 Bulva	 10,	 Tomáš	 Navrátil	
6,	 Václav	 Svoboda	 3,	 Vojtěch	 Jedlička	 1,	 Sebastian	
Jelínek	1,	Michal	Matoušek	1,	Maxmilian	Muric	1,	
Ondřej	Struha	1.	Za	starší	žáky	hráli:	Martin	Bulva,	
Josef	Petr	Jedlička,	Vojtěch	Jedlička,	Pavel	Jochman,	
Jakub	Kolařík,	Adam	Kosík,	Daniel	Kotlar,	Michal	
Matoušek,	 Maxmilian	 Muric,	 Tomáš	 Navrátil,	 Jiří	
Polanský,	 Ondřej	 Struha,	 Václav	 Svoboda	 a  Adam	
Žuchovský.	

Největší	 radost	 mám	 z  toho,	 když	 vidím,	 jaký	
pokrok	kluci	dělají.	Chtěl	bych	všem	poděkovat	za	
to,	jak	přistupovali	k zápasům	i tréninkům,	za	jejich	
nasazení	a bojovnost.	Rodičům	a všem,	co	nás	sle-
dovali,	bych	chtěl	poděkovat	za	podporu	a také	za	
dopravu	dětí	na	venkovní	zápasy.

	 Marek Matoušek

Sportovní okénko

Starší žáci

Jan Matoušek se velkou měrou podílel na otnickém fotbale. Hráčskou ka-
riéru ukončil sice už jako dorostenec, ale v roli funkcionáře působil dlouhá 
léta. Stal se členem STK Vyškov, kam pravidelně dojížděl každé pondělí na 
schůze. Byl vysílán jako delegát na utkání na okrese, kde si získal spoustu 
přátel. Rád vzpomínal na různé situace, se kterými se na utkáních setkával. 
Díky kontaktům ve Vyškově jezdil „žehlit“ červené karty. Vždy se vracel 
s dobrou náladou za kladné vyřízení. 

V roce 1990 se na jarní část sezóny ujal jako trenér polorozpadlého týmu do-
rostu. S dvanácti hráči, kteří poctivě přicházeli na tréninky a všechna utkání, 
která vždy jednoznačně vyhráli, ovládli svoji skupinu a postoupili do okresního 
přeboru dorostu. Na ukončení sezony „u Horáčka“ všichni vzpomínají. 
Dlouhá léta byl členem fotbalového výboru, kde působil od roku 1994 až do 
roku 2002, jako předseda oddílu a s Františkem Kosíkem, Milanem Heřman-
ským nikdy nedopustili, aby naše „Áčko“ spadlo z okresního přeboru. Vždy 
říkal: „To by ten výbor stál za hov**, kdybysme měli spadnout.“
Vzpomínám si na zápas Otnice – Rašovice, kde musel hodně krotit otnické fanoušky a doprovodit rozhodčího 
Josefa Vránu ze hřiště do kabin, aby nedošlo k nějaké úhoně. Vzpomínek měl opravdu spoustu a rád je všem 
vykládal. Byl to oblíbený člověk, který uměl rozdávat radost. 

Marek Matoušek

Jan Matoušek (4. listopadu 1943 - 23. ledna 2021)
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V sobotu	2.	října	se	konal	Memoriál	Jana	Matouš-
ka,	 vzpomínkový	 turnaj	 fotbalových	 veteránů.	 Jan	
Matoušek	se	jako	funkcionář	zapsal	velkým	písmem	
do	historie	otnického	fotbalu.	Fotbalového	turnaje	se	
zúčastnili	 veteráni	 z Otnic,	Lovčiček	a Rašovic.	Bo-
hužel	se	nepodařilo	sehnat	čtvrtý	tým.	Hrálo	se	systé-
mem	každý	s každým	2x25	minut.	

Turnaj	byl	slavnostně	zahájen	ve	čtvrt	na	dvě.	Poté	
se	 připravily	 týmy	 z  Lovčiček	 a  Rašovic	 k  prvnímu	
zápasu,	který	skončil	remízou	0:0.	K	druhému	utkání	
nastoupili	fotbalisté	z Otnic	proti	veteránům	z Lovči-
ček.	V	tomto	utkání	zvítězilo	mužstvo	z Lovčiček	3:2.		

Poslední	utkání	sehrály	Otnice	proti	Rašovicím.	A	zá-
pas	skončil	nerozhodně	2:2.	

Turnaj	 vyhráli	 fotbaloví	 veteráni	 z  Lovčiček,	 na	
druhém	místě	se	umístili	fotbalisté	z Rašovic	a na	tře-
tím	domácí	tým.	

Po	 skončení	 turnaje	 jsme	 se	 sešli	 u  občerstvení	
pod	 plechem,	 kde	 se	 posedělo	 do	 nočních	 hodin.	
Všem	zúčastněným	bych	rád	poděkoval,	že	přišli	za-
vzpomínat	na	 Jana	Matouška,	významnou	osobnost	
otnické	kopané	i za	přátelskou	atmosféru,	která	pro-
vázela	celý	turnaj.	

	 Marek Matoušek

První ročník Memoriálu Jana Matouška

Otničtí fotbalisté: 

Bubla	Jaroslav,	
Jochman	Josef,	
Jochman	Pavel,	
Kašpařík	Michal,	
Komárek	Rostislav,	
Kypr	Vladimír,	
Matoušek	Marek,	
Matoušek	Roman,	
Muric	Pavel,	
Navrátil	Jaromír,	
Petlák	Pavel,	
Rafaj	Evžen,	
Rafaj	Zdeněk,	
Smetana	Tomáš,	
Spáčil	Roman,	
Šebeček	Antonín,	
Špunar	Marian,	
Tichý	Miroslav,	
Vojáček	Vlastimil.	
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Sportovní okénko

Z fotbalové historie

Stojící zleva: Žilka V., Menoušek F., Smolka O., Partyka J., Klvač F., Vacek J., Horáček M., Buchta R.
V podřepu: Salajka R., Heřmanský M., Vojáček V., Čermák Z., Partyka F., Partyka A.

Stojící zleva: Menoušek F., Auda Z., Horák L., Foltýn R., Matyáš J., Slouka J., Matoušek J., Šťovíček Z., Hoff man B.
V podřepu: Šíra I., Kosík I., Kropáček J., Zalaba M., Matoušek L.

ŽÁCI 1968

MUŽSTVO 1979–1980 | VÍTĚZ OKRESNÍHO PřEBORU
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Vaše příspěvky do dalšího čísla zasílejte 
na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz.

Uzávěrka příštího čísla: 3. března 2022
Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

P O Z V Á N K Y

Bohoslužby v kostele sv. Aloise v době vánočních svátků
24. prosince ve 22.00 Štědrý	den 31. prosince v 16.00 Konec	občanského	roku

25. prosince v 9.30 Narození	Páně 1. ledna v 9.30 Matka	Boží,
Panna	Maria

26. prosince v 9.30 Sv.	Štěpán,	
Svatá	Rodina 2. ledna v 9.30 Neděle	po	Narození	Páně

Pátek 24. prosince 2021
TROUBENÍ TRUBAČŮ

Neděle 2. ledna 2022 ve 14.30 
VÁNOČNÍ KONCERT 

Brněnský katedrální sbor „MAGNIFICAT“ 
Kostel sv. Aloise 
Vstupné 100,- kč 

Úterý 11. ledna 2022 v 16.30 
HRÁTKY S PAMĚTÍ 

s lektorkou Zdenkou Adlerovou 
Obecní knihovna 

Milí spoluobčané, přeji vám prožití 
klidných vánočních svátků, nejradost-
nějšího období roku, bez shonu a napětí. 
Prožívejte Vánoce s otevřeným srdcem, 
s lidmi dobré vůle.  
V roce 2022 vám přeji zdraví, štěstí, 
lásku a pohodu v osobním životě, práci, 
která vás uspokojí a dobré mezilidské 
vztahy v rodině, ve škole i v prácí. 

Starosta	Pavel	Mezuláník	
jménem	zaměstnanců	obecního	úřadu		

a	zastupitelů	obce

Úterý 15. února 2022 v 17 hodin 
KOLUMBIE – KRÁSKA MEZI 

DVĚMA OCEÁNY 
cestovatelská přednáška 

s Janou a Vladimírem Poulíkovými 
Obecní knihovna

18. - 19. března 2022 
BURZA DĚTSKéHO OBLEČENÍ 

A SPORTOVNÍCH POTřEB

Vážení	čtenáři,	upozorňujeme	vás,	že	z důvodů	nařízení	vlády	mohou	být	některé	akce	zrušeny.



GULÁŠFEST 2021



ZAMYKÁNÍ PRAMENE




