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A tak nakonec každé z dětí předvedlo, jak pěkně již umí na konci první třídy číst a přečetlo pár vět ze zásoby 
knížek či slabikářů, které ze školy zapůjčila paní učitelka Hana Veselá. 
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MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI, 

držíte v rukou první vydání Otnického zpravodaje v letošním roce. Při jeho sestavování jsem si víc, než kdy 
jindy uvědomovala, že život je sled vzestupů a pádů. Střídají se fáze radosti a smutku. Život je ustavičný pohyb 
nahoru a dolů. Při přepisování textu příběhu „Pravá matka“ jsem musela přestat. Plné oči slz mně nedovolily 
pokračovat v psaní. Ovšem za chvíli mně plesalo srdce radostí, když jsem viděla fotografi e otnických hasičů a 
dalších dobrovolníků s dětmi, jak se společně pustili do sázení stromů. A tak to pokračovalo. 

Věřím, že si při listování zpravodajem rádi zavzpomínáte na vánoční čas. Přesto, že byl kvůli vládním opat-
řením opět zrušen vánoční koncert i zpívání u vánočního stromu, uskutečnily se jiné akce.  Poděkování si 
zaslouží otnické maminky, hasiči, štědrovečerní trubači, zkrátka všichni, kteří se snažili ostatním zpříjemnit 
nejkrásnější období roku. 

Je jaro. Příroda se pomalu probouzí, voní fi alky a den se prodlužuje. Brzy ráno nás začíná budit zpěv ptáků. 
Ideální pro nasátí jarní atmosféry je vyrazit do přírody a vnímat ji všemi smysly. Jaro. To je naděje, nový začátek, 
zázrak zrození. Jako by k nám příroda promlouvala: „Člověče, podívej, jak je na světě krásně.“  Máme štěstí, že 
žijeme v místě, kde si vedení obce i spousta z nás uvědomuje, že my, lidé, jsme součástí přírody. Na stránkách 
Otnického zpravodaje se můžeme inspirovat. Každý z  nás se může zapojit do aktivit, které jsou prospěšné 
přírodě, obci i lidem. Velká část tohoto vydání je věnována odpadovému hospodářství, které ovlivňuje kvalitu 
života v obci. Změny, které se připravují v této oblasti, jsou aktuální pro každého z nás. Nezapomínejme však, 
že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 

Ve zpravodaji najdete novou rubriku-historické okénko. Prosíme pamětníky i vás, kteří znáte život svých 
předků pouze z vyprávění, abyste nám pomohli v tvorbě této nové rubriky. Podělte se s námi o fotografi e, dopisy 
a historky ze života svých předků, a tak je společně uchovejme pro budoucí generace. Své příspěvky zasílejte na 
otnicky.zpravodaj@seznam.cz. Pokud byste nevěděli, jak vzpomínky uchopit, napište nám.

Mezi nejdůležitější hodnoty našeho života, ke kterým patří zdraví, rodina, láska, přátelství, svoboda, patří 
i mír, což je nesmírně důležitá hodnota pro náš život, o kterou musíme pečovat. Avšak přes všechny události, 
které se kolem nás dějí, nepodléhejme bezmoci, strachu, hněvu či hysterii. Pokud můžeme pomozme potřeb-
ným. Ale nestavme mezi sebe překážky jen proto, že máme různé názory. Žijme dál svoje životy, setkávejme 
se s rodinou, s přáteli, radujme se z maličkostí.

Krásné jarní dny vám za celou redakci Otnického zpravodaje přeje Jitka Bublová

Naše pouť životem
je houpačka bláznivá
chvíli se hřejeme 
jindy nás mrazívá.

Své břímě neseme
jak mezek svéhlavý
a tiše doufáme
že viny se napraví.

Není to lehká věc
nebát se těžkostí
vyhraje nakonec
ten kdo je bez zlosti.

Chcem věřit upřímně
že zlobu nemáme
na ten svět nevlídný
kterým se brouzdáme.

Úsměv a pokora
je přece pro lidi
a černé svědomí
pro ty co závidí. 

Drahomíra Tišerová
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Manželstvo tetušky Boženy 
bolo bezdetné. No predsa sa stalo, 
že v jednu jar prišlo k nej dieťatko. 
Bolo drobné a bezbranné – jeho bi-
ologická matka ho hneď po pôrode 
odložila do dojčenského ústavu. 

Dvorček, učupený pod strmým 
briežkom, sa zabelel plienkami. 
Malý dom s  jedinou izbičkou a 
miniatúrnou kuchyňou ožil 
džavotom Libušky. Predsi-
enka slúžiaca ako komora sa 
naplnila vôňou jabľčok – pre 
dcérenku. Tetuška sa nauči-
la zaplietať vrkôčiky a viazať 
stužky do zlatistých detských 
vláskov. Namiesto dospelác-
kych svetrov plietla teraz ša-
točky nežných farieb. Plietla 
a pritom snívala o budúcnosti 
svojej Libušky, ktorá naplnila 
jej život. 

No prišiel deň, ktorý zni-
čil všetky jej sny. Žena, ktorá 
Libušku porodila a ktorá si 
dlhé roky na dieta ani pohľadnicou 
nespomenula, zrazu dala o sebe ve-
dieť. A hneď vyrukovala so žiados-
ťou o vrátenie dcéry! Pozadie  tejto 
požiadavky, ako sa neskôr ukázalo 
– boli temné, až zvrátené. 

Tetuška Božena preplakala veľa 
nocí, no verdikt súdneho pojed-
návania bol neoblomný. Adopcia 
nebola prevedena podľa všetkých 
zákrut paragrafov. Dieťa sa musí 
vrátiť k matke!

Prišla si pre Libušku osob-
ne a s  okázalým triumfom. Až do 
domu, kde dieťa doteraz v  poko-
ji vyrastalo. Keď plačúca Libuška 
zakývala z odcházajúceho autobu-
su na rozlúčku, tetuška Božena od 

žiaľu takmer zamdlela. Trvalo dlhý 
čas, kým sa z tejto straty pozviecha-
la. „Je mi tak smutno, ale to ma ute-
šuje, že je u svojej ‹pravej› matky,“ 
hovorievala a snažila sa o úsmev 
v poblednutej tvári. 

Áno, dieťa bolo neodvolateľne 
u svojej pravej matky a tetuška ani 
vo sne netušila, aké dni Libuška 

prežíva. Netušil to vlastne nik, ani 
tí, ktorí mocou zákonov prikázali 
vrátiť dieťa tej, ktorá ho porodila. 
Nikto nič nevidel, nepočul. Nikoho 
nezaujímalo slabo oblečené dieťa, 
žobrajúce na uliciach mesta. Ni-
kto sa nepozastavil nad sinkami a 
poliatinami na detskej tvári, nik sa 
ničomu nečudoval, pokiaľ bol ešte 
čas. 

Všetka bieda a utrpenie diev-
čatka vyplávalo na povrch v  celej 
zvrhlej krutosti až vtedy, keď Li-
buška následkom týrania zomrela. 
Až vtedy sa odkrylo všetko, čo die-
ťa muselo od svojej „pravej“ matky, 
od jej pánskych návštěv pretrpieť. 
Ako svedka obžaloby predvolali 

k súdu aj tetušku Boženu, asi preto, 
aby mužom zákona porozprávala 
to, ako dieťa žilo u nej…

Tá, čo Libušku porodila a čo ju 
utýrala, bola odsúdená a ubitú Li-
bušku nemal kto pochovať. Súd na-
pokon zveril túto poslednú službu 
tej, ktorá dieťa tak milovala. A tak 
sa stalo, že tetuška Božena v jeden 

smutný deň zastala v  chlad-
ných priestoroch nemocni-
čnej márnice nad doráňa-
ným a zneucteným tielkom 
svojej dcéry. V  roztrasených 
rukách prinášala pre Libušku 
dlhé biele šatôčky, v  chvejú-
com sa srdci plameň lásky. 

Ubehli mesiace a roky 
a zranené srdce tetušky sa 
uzdravovalo, bolesť sa pre-
mieňala na odovzdanosť. No 
túžba po dieťati stále pretrvá-
vala. A opäť nastal deň, kedy 
do jej malého domčeka vkro-
čilo dievčatko – Helenka. 

S Libuškou okrem svetlých vláskov 
zdieľala aj rovnaký osud – matka ju 
po pôrode odložila ako nepotrebnú 
vec.

Dvorček pod briežkom sa opäť 
zabelel plienkami, dom opäť na-
siakol vôňou detského zásypu a 
uskladnených jabľčok. Kočiarik, 
v ktorom sa kedysi vozievala Libuš-
ka, prichýlil aj jej novú sestričku 
Helenku. Tetuške Božene sa rozve-
selili oči, ožil hlas, opäť začala pliesť 
detské šatôčky nežných farieb a 
vzorov. Teraz si už Helenku nedala 
vziať od nikoho. Stali sa jedna dru-
hej oporou, až kým ich nerozdelila 
smrť.  Mária Jakubčáková

Vyšlo v časopise Zrno.

„Pravá“ matka

Milí rodáci!
Zasílám své pozdravení a přání klidu a štěstí do Vašich dnů. 
Blíží se čas projevů úcty k ženám a matkám a tak se odvažuji zaslat Vám minipovídku o jedné otnické rodač-

ce… Hodno uvést, že byla dobrovolnou sestrou Červeného Kříže a s brašnou zdravotnických potřeb se zúčastňovala 
všech akcí, které se v 50 - tých letech v Otnicích konaly. Já osobně jsem měla možnost blíže poznat paní Boženu. 
Byla přítelkyní naší rodiny, oslovovaly  jsme ji tetička. Přicházela k nám vždy v podvečer „na kus řeči“. A s nezbyt-
ným pletením v podpaží. Oheň ve sporáku hořel, pletací jehlice tiše praskaly a doplňovaly vše, co jsme se od tetičky 
dozvídaly, co osud této naší rodačce připravil…

Poznámky: V příběhu jsem tomu děvčátku dala jméno Libuška. Jmenovala se však Jarmilka. Když tetička Bo-
žena záhy ovdověla, na rodinný pomník dala vytesat i něžná slova: „Vzpomínka na Jarmilku“. Na fotce, kterou 
posílám je tetička Božena Lustigová uprostřed řady žen. 

Za pozornost děkuje a pozdravuje Marie Jakubčáková (Rafajová)
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Sbor dobrovolných hasičů Otni-
ce pořádal pro otnické děti soutěž 
o nejkrásnější perníček. Do soutě-
že bylo možné přihlásit perníček, 
který vyrobilo a nazdobilo dítě do 
patnácti let. Fotografi i perníčku se 
jménem dítěte zaslali jeho rodiče i 
s kontakty na sebe. Vybrat nejlepší 
perníčky bylo opravdu velmi těžké. 

Ze zaslaných perníčků jsme vybrali 
pět nejkrásnějších a ocenili jsme je 
výrobky paní Marcelky Smolkové. 

Výherci naší soutěže:
Michael Štěpka
Kateřina Brodová
Elena Holoubková 
Teodor Sloup
Monika Ingrová 

Ceny obdržely děti v polovině 
prosince přímo od našich hasičů, 
kteří je dětem dovezli v našem ha-
sičském vozidle. 

Všem dětem děkujeme za účast 
a výhercům blahopřejeme. 

SDH Otnice

Hasičské perníčkování
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Začalo se na Hasičce a skončilo na radnici. Mezi 
tím jsme prošli mnoho otnických uliček. V  předvá-
nočním období adventu, které bylo omezeno různými 
nařízeními a zákazy jsme využili netradičního, ale do-
konale připraveného ADVENTNÍHO OTNICKÉHO 
KALENDÁŘE. 

Od prvního prosince 
se každý den postupně 
rozsvěcela okna domů 
s  čísly. Čísla představo-
vala kalendářní dny před 
Štědrým dnem. U čís-
la aktuálního dne, bylo 

pro objevitele připraveno malé překvapení. Sladkosti, 
drobné hračky, prskavky, háčkované či dřevěné deko-
race, krabice s výběrem hračky či knížky. Každé okno 
bylo jiné a zářilo do noci, až mi bylo líto, že je jich pou-
ze dvacet čtyři. 

Byl to úžasný nápad. A pro nás také výzva. Zvlád-
neme obejít všech dvacet čtyři zastavení? Každý den 
jedno? Ano, my jsme to zvládli a podle skupinek, které 
jsme každý den potkávali jsme nebyli jediní. Studo-
vání nalepené mapy na lednici, plánování trasy, aby-
chom viděli i okna z předchozích dnů byla s čekáním 
na odpolední tmu zábavou.

Celá akce byla dokonale připravená. Díky mapě 
jsme věděli do jaké ulice se vydat. Slovní popis pood-
haloval, který dům to asi bude. A připravené omalo-
vánky domečků, byly bonusem navíc. Čísla v oknech 
svítila po celou dobu adventu, takže i zapojení rodin, 
které za okny žijí bylo veliké.  

Moc děkuji všem, kteří se do přípravy a realizace 
adventního kalendáře zapojili, věnovali svůj čas, nápa-
dy, prostředky či okno. Byla to skvělá akce pro všechny 
malé i velké.  Dagmar Sloupová

Adventní světýlka

V  úterní podvečer, v  době ad-
ventní to v  knihovně žilo. Do 
knihovny přišly maminky s dětmi, 
tvořivé ženy, mladé slečny i šikovní 
kluci a všichni vyráběli dekorace 
z papíru. Využili jsme staré knihy, 
které jsou již vyřazené z  knihov-
ního fondu. Tvořivou dílnu vedla 
Dagmar Sloupová. Velmi kreativní 

žena, která přímo srší různými ná-
pady. Mimo jiné vytvořila krásné-
ho anděla, který nyní střeží celou 
otnickou knihovnu. Na akci vládla 
pohoda a příjemná tvůrčí atmosfé-
ra, ke které možná přispělo i fair-
tradové občerstvení. Menší děti si 
hrály v dětském koutku. A co jsme 
tvořili? Hvězdičky, stromečky, 

různé skládačky z  knih, papírové 
řetězy…  Přestože hvězdičky vypa-
daly velice jednoduše, vůbec neby-
lo snadné je poskládat. Mnohým 
z  nás to pěkně zamotalo hlavo. 
Ovšem děti nám ukázaly, jak do-
káží být trpělivé a jak se dovedou 
rychle učit. Skládání hvězdiček i 
dalších dekorací jim šlo skvěle.

Dekorace z papíru
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Jóga v knihovně
Večer před Štědrým dnem jsme se setkaly v 

knihovně, a společně se naladily na závěr roku. Pra-
xí byla jin jang jóga, což je kombinace dynamických 
cvičení, na které navazuje zpomalení. Právě poma-
lost cvičení nám umožňuje obrátit pozornost dovnitř 
sebe, zklidnit dech i mysl. Jinová jóga představuje 
měsíční, pasivní energii, ideální pro zimní období. S 
přicházejícím jarem je pro tělo i náladu blahodárné 
zařadit více dynamického cvičení. Ale ani v aktivněj-
ších měsících bychom neměli zapomínat na rovnová-
hu, dovolit si udělat čas pro sebe, zastavit se, uvědomit 
si přítomný okamžik a poděkovat za dary, které nám 
život přináší. Aneta Bublová

Další adventní akce v  knihov-
ně na sebe nenechala dlouho če-
kat. Dagmar Sloupová namalova-
la na okna v  knihovně kružnice 
různých velikostí, které děti další 
den vyzdobily. Vznikly nádherné 
vločky.  Přivolali jsme tak společně 
opravdové sněhové vločky, protože 
za dva dny napadl první sníh této 
zimy a Otnice se schovaly pod bí-
lou sněhovou peřinu. Některé děti 

přišly malovat samy, jiné doprovo-
dili rodiče nebo babičky. Všichni 
mohli dát svojí vločce jméno, kte-
ré si napsali na štítek a nalepili na 
okno k  vločce.  Anička s  mamin-
kou přinesly ochutnat perníčky. 
Byly tak dobré, že během chvilky 
zůstal jen prázdný talířek. Děku-
jeme za ně.  A jelikož se pomalu 
blížily Vánoce, jejichž symbolem 
je vánoční stromek, vytvořily děti 

vánoční stromeček i v  knihovně. 
A to ne ledajaký. Jsme v  knihov-
ně, takže stromeček z knih. Kluci a 
holky k tomu využili vyřazené kni-
hy. Stromeček pak ozdobili řetězy 
z papíru, hvězdu na vrchol vyrobila 
Dagmar Sloupová a už zbývalo je-
diné – zapnout světýlka. Stromeček 
zářil za okny knihovny po celý ad-
ventní i vánoční čas.

 Jitka Bublová

Otnická vločka
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Pro vánoční stromeček jsme nemuseli jezdit daleko
Stačilo zajít na farní zahradu a vybrat si stromek 

z  širokého sortimentu různých druhů a velikostí. Od 
smrku stříbrného přes borovici černou až po jedli ob-
rovskou. Také jsme si mohli koupit stromeček v květi-
náči. Prodej vánočních stromků zajišťoval Jiří Kyjovský 
a všechny stromky pocházely z České republiky, a sice 
z nedaleké Drahanské vrchoviny. Nákupem vánočního 
stromečku jsme zároveň přispěli na Elišku Spurnou, 
která trpí spinální svalovou atrofií. Spojili jsme tak pří-
jemné s  užitečným. Věříme, že o vánočních svátcích 
udělal stromeček z farní zahrady všem radost a prožili 
jste u něho příjemný vánoční čas v kruhu vašich blíz-
kých.  Jitka Bublová

Poslední den v roce bývá plný předsevzetí, očekávání  
a také tradic. Jak se hrává tradiční derby Sparta - Slavie,  
i v Otnicích se pravidelně v deset hodin na hřišti v přátel-
ské atmosféře setkávají současní i bývalí hráči k poslednímu 
fotbálku v roce. Na hřišti sice nikdo nikomu nic nedaruje, 
ale po fotbálku se posedí u pivka, zhodnotí se utkání, za-
vzpomíná se na předešlé ročníky a někteří přemýšlí a do-
mlouvají se, co budou dělat večer. 

Podobně tomu bylo na posledním silvestrovském fotbál-
ku. Fotbalisté začali domlouvat možná novou tradici. Pře-
mýšleli, mudrovali, až došli na to, že by známý otnický hráč 
na saxofon Evžen Rafaj mohl zahrát státní hymnu na uvítání 
nového roku na otnickém náměstí. Domluvili si sraz ve tři 
čtvrtě na dvanáct u kamene. Napřed si z toho dělali legraci, 
ale nakonec se opravdu pár přátel sešlo na náměstí a o půlnoci 
se dědinou nesly tóny české hymny v podání Evže Rafaje. Po-
tom ještě přidal další písničky, a nakonec z toho byla příjem-
ně strávená hodinka pod hvězdami. Samozřejmě, že nechy-
běl šampus na přípitek a slivovička od paní Marty na zahřátí.                                                                                                               
 Marek Matoušek

Možná budeme mít v Otnicích novou silvestrovskou tradici

Vánoční besídky
Poslední školní den v pro-

sinci patří tradiční vánoční 
besídce s  třídními učiteli. Je 
to hezké zakončení kalen-
dářního roku, kdy se všichni 
sejdou se svými spolužáky a 
stráví den v duchu vánoční 
atmosféry. Tu ve třídách do-
plnily adventní dekorace, ně-
kde již dokonce svítila světýl-
ka na jehličnanech. Všichni si 
poslechli a zazpívali koledy, 
popovídali si, zahráli si zají-
mavé stolní hry. Pochutnali si 
na přineseném voňavém cuk-
roví a na závěr si symbolicky 
nadělili malé dárečky.

 Dagmar Kovaříková
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Druhou neděli po Narození Páně 
jsme mohli prožívat sváteční vánoční 
atmosféru. V  našem krásném kostele 
sv. Aloise vystoupil brněnský katedrál-
ní sbor „MAGNIFICAT“ a jeho hosté. 
Sbor řídil jeho umělecký vedoucí Petr 
Kolář, ředitel kůru Katedrály sv. Petra a 
Pavla v Brně a profesor brněnské kon-
zervatoře. Na varhany hrál Tomáš Jeřá-
bek. Zazněly slavné sborové a varhanní 
kompozice českých i světových auto-
rů. Nechyběla Tichá noc a také Česká 
mše vánoční J. J. Ryby. Po koncertě byli 
účinkující pozvaní na farní zahradu, 
do centra společného setkávání, kde 
bylo pro všechny připraveno pohoště-
ní. Bylo to milou příležitostí k setkání 
brněnských umělců s místními.

Tříkrálová sbírka je největší 
charitativní sbírkovou akcí v Čes-
ké republice. Na jejím průběhu se 
podílejí tisíce dobrovolníků, vý-
nos putuje na pomoc lidem v nou-
zi prostřednictvím Charity Česká 
republika, která je pořadatelem 
sbírky.

Vzhledem ke stále se měnícím 
vládním opatřením se organizátoři 
Tříkrálové sbírky 2022 v  naší obci 
rozhodli, že nebudou skupinky ko-

ledníků obcházet domácnosti.  Za-
pečetěné pokladničky, do kterých 
bylo možné věnovat peníze, byly 
od 10. ledna do 21. ledna umístěny 
v kanceláři obecního úřadu, v koste-
le sv. Aloise a v knihovně. Společně 
jsme dokázali, že každá koruna po-
máhá tam, kde je potřeba. V  naší 
obci se letos vykoledovalo 27 560 
korun. 

„Všem dárcům, koledníkům, pod-
porovatelům a partnerům srdečně 
děkujeme. Vážíme si každé koruny, 

kterou lidé věnovali do Tříkrálové 
sbírky. Díky jejich darům můžeme 
například rozvíjet péči o nevyléčitel-
ně nemocné nebo pomáhat konkrét-
ním klientům Charitní záchranné 
sítě,“ uvedl Oldřich Haičman, ředi-
tel Diecézní charity Brno.  

Finanční částkou do Tříkrálové 
sbírky 2022 v  Otnicích přispěla i 
rodačka z Otnic, paní Marie Jakub-
čáková, která zaslala peníze do kan-
celáře obecního úřadu. 

Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli začít nový rok dobrým skutkem

Vánoční koncert v kostele sv. Aloise

Ze srdce děkujeme všem lidem, kteří se na sbírce podíleli – vám, 
štědrým dárcům i všem lidem, kteří pomohli sbírku uskutečnit.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
6. 12. 2021 

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 19) Záměr pronájmu obecních pozemků – bude řešeno 
samostatným bodem zápisu.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Vladimír Lodr, Otnice– rozhodnutí k povinné platbě odvodu za 

odnětí 30 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
na pozemku parc.č. 1089/1 v k.ú. Otnice, pro stavbu „Stavba 
garáže a skladu Otnice“.

b) František Pavlovec, Otnice– výzva k součinnosti při kontrolní 
prohlídce stavby „Prověření novostavby zahradního domku u 
rodinného domu č.p. 498, Otnice“ na pozemku parc.č. 886/1 v k.ú. 
Otnice. Kontrolní prohlídka se uskuteční 14. 12. 2021 v 8,00 hod. 
na místě stavby.

c) Evžen a Hana Spáčilovi, Otnice – sdělení k dělení pozemku, 
kterým se schvaluje navrhovaný záměr dělení pozemku parc.č. 
890 v k.ú. Otnice, dle geometrického plánu č. 907-110/2021, za 
účelem prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 890/2 v k.ú. 
Otnice. 

d) Romana Burianová, Otnice – rozhodnutí o vydání společného 
územního a stavebního povolení 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 pozemcích parc.č. 888, 
963 v k.ú. Otnice.

6. Materiály Základní a Mateřské školy otnice:
Zastupitelé projednali přijetí neúčelového finančního daru pro 
Mateřskou školu Otnice ve výši 3 000 Kč, od firmy Rostěnice a.s. Dar 
byl do pokladny přijat dne 24. 11. 2021. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neúčelového finančního daru pro 
MŠ Otnice od firma Rostěnice, a.s., ve výši 3 000 Kč.                                           
7. Faktury ke schválení:   
a) RESPONO a.s. Vyškov – Fa. č. 21204215 ve výši 83 061,98 Kč – 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za říjen 2021.
b) REGIOPROJEKT, s.r.o. Brno – Fa. č. 210100097 ve výši 59 290,- Kč 

– kompletace a tisk PD „VN Na Zumru a polní cesta Na Zumru“.
c) Svatopluk Lattenberg, Skoronice – Fa. č. 342021 ve výši 209 909,70 

Kč – dodávka 42 ks stromů a podpůrného materiálu pro projekt 
„Výsadba alejí v obci Otnice“.

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č.7, zápisu.
8. rozpočtové opatření č.8/2021:                                                                                                                                                             
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 
8/2021. 
Příjmy…………812 100,- Kč        
Výdaje………….98 200,- Kč
Financování…  713 900,- Kč
9. rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 2023-2025 – dSo 
region cezava:
Zastupitelé vzali na vědomí:
A) Schválený rozpočet DSO Region CEZAVA na rok 2022.  
Příjmy: 366 700,- Kč
Výdaje: 366 700,- Kč 
B) Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Region CEZAVA 
na roky 2023-2025. Rozpočet i střednědobý výhled byly schváleny na 
Valné hromadě DSO Region Cezava dne 26. 11. 2021. 
10. Změna názvu Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion 
Pomoraví:
Zastupitelé vzali na vědomí informace z Valné hromady Sdružení 
obcí a měst jižní Moravy (SOM JM), jehož je obec členem. Na Valné 
hromadě, která se konala 23. 11. 2021 v  Hodoníně, byla schválena 
změna názvu Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion 
Pomoraví (EUPO) a výše členského příspěvku na 5,- Kč/ obyvatele. 
Euroregion Pomoraví sdružuje obce a města pro přes hraniční 
spolupráci na území jižní Moravy, západního Slovenska a Dolního 
Rakouska v oblasti kultury, cestovního ruchu a společného setkávání. 
11. Návrh plánu akcí na rok 2022: 
Zastupitelé diskutovali nad předloženým Plánem akcí na rok 2022.

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2022:
Zastupitelé diskutovali o návrhu rozpočtu na rok 2022.
13. cyklostezka otnice – výběr dodavatele:
Zastupitelé projednali výsledky výběrového řízení na dodavatele 
výstavby cyklostezky Otnice, které se uskutečnilo za přítomnosti 
advokátky Mgr. Michaely Romanové Brno, dne 29. 11. 2021. Komise 
ve složení: Pavel Mezuláník, Pavel Muric, Pavel Prokop a Václav 
Surman Bořetice, posoudila předložené cenové nabídky a stanovila 
pořadí umístění uchazečů dle cenových nabídek:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Brno      8 390 

176,30 Kč
2. PORR a.s. Praha                                                                 8 610 520,31 

Kč
3. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno               8 622 012,11 

Kč
4. EUROVIA CS, a.s. Praha                                                  8 820 563,18 

Kč
5. Společnost pro Otnice – cyklostezka                             9 059 659,62 

Kč
Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení 
vítězného dodavatele projektu „Cyklostezka Otnice“, firmu 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava Brno. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vítězného dodavatele projektu 
„Cyklostezka Otnice“, firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby Morava Brno, s nabídnutou cenou 8 390 176,30 
Kč bez DPH a zmocňuje starostu podpisem smlouvy.
14. rámcová servisní smlouva – TrASKo, a.s. Vyškov:
Zastupitelé projednali návrh Rámcové servisní smlouvy mezi obcí 
Otnice a firmou Trasko, a.s. Vyškov, o zajištění pravidelných prohlídek, 
servisů, kontrol a revizí na plynových a tlakových zařízeních, 
umístěných v budovách ve vlastnictví obce (Radnice, Dělnický dům, 
Katolický dům, Hasičská zbrojnice, Stará hasička). Do  Rámcové 
smlouvy budou postupně připojeny další zařízení v  obecních 
budovách. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rámcovou servisní smlouvu s  firmou 
Trasko, a.s. Vyškov, k  zajištění servisních, kontrolních a revizních 
prohlídek plynových a tlakových zařízení, umístěných v  obecních 
budovách.
15. dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému idS JMK:
Zastupitelstvo projednalonávrh Dodatku č.2 Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, uzavřené 
dne 16.12.2005. Dodatkem č. 2 se mění článek 5. Smlouvy, kterým se 
navyšuje finanční příspěvek z rozpočtu obce do systému IDS JMK, 
částkou ve výši 100 Kč/obyvatele, tedy na rok 2022 celkem 161 000 Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK s  Jihomoravským krajem, kterým se 
navyšuje finanční příspěvek z rozpočtu obce do systému IDS JMK na 
částku 100 Kč/obyvatele.
16. dodatek č. 1 k pracovněprávní smlouvě se zastupitelem:
Zastupitelé projednali návrh Dodatku č.1 pracovněprávní smlouvy 
„Dohoda o provedení práce“ mezi obcí Otnice a zastupitelkou obce 
paní Danou Sekaninovou, Milešovská 130, Otnice. Dodatkem č. 1 se 
stanovuje předpokládaný rozsah hodin práce na 7,5 hodin/měsíc a 
navyšuje se odměna za vykonanou práci na výši 9 000,- Kč/ rok, resp. 
4 500 Kč/pololetí, s účinností od 1. 1. 2022.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 pracovněprávní smlouvy 
„Dohoda o provedení práce“ mezi obcí Otnice a paní Danou 
Sekaninovou, k zajištění a přípravě vydání Otnického zpravodaje. 
Práce v délce 7,5 hodin/měsíc bude odměněna částkou ve výši 9 000,- 
Kč/rok, resp. 4 500 Kč/pololetí, s účinností od 1. 1. 2022.
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „otnice, 
kab. smyčka NN Burianová“:                                                                                       
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. PR - 001030071366/001-SITL, mezi obcí Otnice 
a EG.D, a.s. Brno. Akce má název „Otnice, kab.smyčka Burianová“. 
Věcné břemeno se zřizuje do obecního pozemku par.č. 963 v  k.ú. 
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Otnice a bude zpoplatněno částkou 2 000 Kč. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. PR - 001030071366/001-SITL, do pozemku par.č. 
963 v k.ú. Otnice mezi obcí Otnice a EG. D, a.s. Brno.
18. Zvýšení úhrady za pronájem v „Kasínu“ na dělnickém domě:
Z důvodu zvýšení cen energií a služeb zastupitelé projednali návrh na 
zvýšení úhrady za pronájem „Kasína“ v Dělnickém domě, v období 
duben – září na 2 000 Kč/akci a v období říjen - březen na 3 000 Kč/
akci, s účinností od 1. 1. 2022. Kasíno je využíváno občany obce a je 
vybaveno k pořádání rodinných oslav.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje navýšení úhrady za pronájem Kasína 
v období duben – září na 2 000 Kč/akci a v období říjen - březen na 
3 000 Kč/akci, s účinností od 1. 1. 2022.
19. Záměr pronájmu místnosti v budově obecního úřadu:
Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu místnosti v podkroví 
budovy Radnice, Dědina 479, parc.č. 349/3 v k.ú Otnice, o výměře 
11,56 m², na zajištění výuky autoškoly. Pronajatý prostor bude využit 
maximálně 1x týdně, a to v době úředních hodin Obecního úřadu. 
Výše nájemného je stanovena na částku 823,- Kč/rok (nájemné 500 
Kč /m2/rok x výměra 11,56 m2 = 5 780 Kč/rok, tj. 15,83 Kč/den x 52 
týdnů = 823 Kč).  
Usnesení: 
Zastupitelé souhlasí se záměrem pronajmout maximálně 1x týdně 
místnost v podkroví budovy Radnice, Dědina 479 Otnice, o výměře 
11,56 m², na zajištění výuky autoškoly. Výše nájemného je stanovena 
na částku 823,- Kč /rok.
20. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 6117 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali žádost paní Ing. Terezy Novotné, Pod Vodárnou 
555 Otnice, o pronájem pozemku parc.č. 6117 – ostatní plocha, 
neplodná půda v k.ú. Otnice, o výměře 1514 m², za cenu 908,- Kč/
rok. Pozemek bude využit za účelem zřízení ovocného sadu  a zahrady. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 5 let. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce 
od 19. 11. 2021 do 5. 12. 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s  pronájmem pozemku parc.č. 6117 
– ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Otnice, o výměře 1 514 m², 
za cenu 908,- Kč/rok, paní Ing. Tereze Novotné, Pod Vodárnou 555 
Otnice.
21. Úplatné nabytí vlastnických práv podílů k pozemku parc.č. 6326 
v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali záměr odkupupodílů vlastnického práva k 
pozemku parc. č. 6326 – orná půdav k.ú. Otnice, od Krause Jaroslava, 
Otnice – idd. podíl 1/18 a od Klvače Františka, Otnice – idd. podíl 
1/27 z celkové výměry 2 684 m², za cenu 35 Kč/ m2.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úplatné nabytí podílů vlastnického 
práva k  pozemku parc.č. 6326 v  k.ú. Otnice, od Krause Jaroslava, 
Otnice – idd. podíl 1/18 a od Klvače Františka, Otnice – idd. podíl 
1/27 z celkové výměry 2 684 m², za cenu 35 Kč/ m2.
22. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 5449 v k.ú. lovčičky:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh úplatného nabytí pozemku 
parc.č. 5449 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Lovčičky, o výměře 
1 501 m2, za cenu 30,- Kč/m², který je ve vlastnictví fi rmy Rostěnice 
a.s. Jedná se o pozemek v areálu bývalé cihelny. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 5449 – 
ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Lovčičky, o výměře 1 501 m², za 
cenu 30,- Kč/m², od fi rmy Rostěnice, a.s.
23. Navýšení členského poplatku v obecní knihovně otnice:
Zastupitelé projednali návrh na zvýšení členského poplatku v obecní 
knihovně Otnice od 1. 1. 2022. Stávající poplatek je ve výši 10 Kč/
dítě/rok a 20 Kč/dospělý/rok. K tomuto bodu se vedla diskuze. Bylo 
navrženo zvýšení členského poplatku na částku 30 Kč/dítě/r ok a 60 
Kč/dospělý/rok, s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením členského poplatku v obecní 
knihovně na částku 30 Kč/dítě/rok a 60 Kč/dospělý/rok, s účinností 
od 1. 1. 2022.
24. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování Výboru pro mládež a tělovýchovu a všem 

organizátorům, za přípravu akce „Zavírání pramene před radnicí“ 
dne 17. 11. 2021.

- Poděkování všem dárcům a organizátorům za výtěžek sbírky 
„Květinkový den“ v obci Otnice ve výši 9 194 Kč a 3  926 Kč v 
obecní knihovně Otnice.

- Starosta informoval zastupitele, že do konce roku 2021 jsou 
zrušeny veškeré kulturní a společenské akce, pořádané obcí.

- Poděkování místním maminkám za uspořádání a organizaci 
netradičního adventního kalendáře.

- Firma KabelSat s.r.o. Křižanovice, jako držitel licence na příjem 
televizního signálu v  místní kabelové televizi, má záměr v 
polovině roku 2022 ukončit svoji činnost. V Otnickém zpravodaji 
bude zveřejněn dotazník za účelem zjištění počtu uživatelů TKR.

- Poděkování SDH Otnice, místostarostovi obce a zaměstnancům 
obce za výsadbu stromů na pozemcích parc.č. 5707, 6081, 6507, 
6480 v k.ú. Otnice.

- Ukončena výsadba 42 ks stromů v projektu „Výsadba alejí 
v obci Otnice“ na parc. č. 5685, 5739 v k.ú. Otnice.   Žádost o 
dotaci podala obec Otnice. Výsadbu provedla fi rma Svatopluk 
Lattenberg, Služby pro zahradnictví, Skoronice.

- Ukončena výsadba 80 ks ovocných stromů projektu „Extenzivní 
ovocný sad v Otnicích“ na pozemku parc.č. 6081 v k. ú. Otnice. 
Žádost o dotaci podala fi rma MND, a.s. Hodonín. Stromy dodala 
fi rma Svatopluk Lattenberg, Služby pro zahradnictví, Skoronice, 
výsadbu provedli zaměstnanci obce.

27. 12. 2021
4. Záměr výstavby inženýrských sítí a komunikace na obecních 
pozemcích – p. Jiří Juřena:
Zastupitelé diskutovali s přítomným projektantem p. Jiřím Juřenou, 
nad záměrem pana Zdeňka Šáška Svinošice, k vybudování 
inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 8 ks rodinných domů. V 
projektové dokumentaci pro stavební povolení výstavby inženýrských 
sítí a komunikace, budou dotčeny tyto obecní pozemky: parc.č. 838, 
839, 2104/2, 1000/7, 1008, 2109, 5675 v k.ú. Otnice. 
5.MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Rostěnice a.s. – zahájení vodoprávního řízení a shromáždění 

podkladů pro  vydání rozhodnutí o schválení manipulačního řádu 
a provozního řádu vodního díla „Rybník Neset“, vk.ú. Otnice a 
k.ú. Lovčičky.

b) EG. D. Brno – kolaudační souhlas a povolení užívání stavby: 
„Rozšíření distribuční sítě NN – Otnice, kabel NN Smejkal“ na 
pozemcích parc.č. 1009/1, 1009/2, 1009/ 3, 1010/1, 1010/2 v k.ú. 
Otnice.

c) EG. D. Brno – kolaudační souhlas a povolení užívání stavby: 
„Připojení distribuční sítě NN – Otnice, kabel NN Konvica“ na 
pozemcích parc.č. 746, 923/3, 923/4, 2130/2, 5675 v k.ú. Otnice.

d)  František a Irena Pavlovcovi, Otnice – sdělení stavebního úřadu 
o provedení kontrolní prohlídky stavby „Prověření novostavby 
zahradního domku u rodinného domu č.p. 498, Otnice“ na 
pozemku parc.č. 886/1 v k.ú. Otnice. 

e) Obec Otnice – územní souhlas ke stavebnímu záměru „Přípojka 
NN, Otnice – Rybník“ na pozemcích parc.č. 5557/1, 5557/2, 5638 
v k.ú. Lovčičky a parc. č. 1170/2, 6023, 6027, 6031/2 v k.ú. Otnice.

f) Rcharchitects s.r.o., Židlochovice – oznámení o zahájení řízení 
žádosti o stavební povolení pro stavbu vodního díla „SO 20 
Vodovod, SO 30 Splašková kanalizace, SO 35 Odvod dešťových 
vod z  komunikací – v rámci stavby:„Soubor rodinných domů 
Otnice“, na pozemcích parc.č. 1468/3, 2485/49, 2485/43, 202, 
163/1, 171/1, 6811, 201/2, 6869, 5588 v k.ú. Otnice.

g) Diton s.r.o. Střítež – souhlasné závazné stanovisko k umístění, 
provedení a užívání 1 spalovacího stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší v záměru „Vestavba kanceláří – Diton 
Otnice“ na pozemku parc.č. 254/5 v k.ú. Otnice. Jedná se o 1 
plynový kondenzační kotel BuderusLogamax.

6. Krajský úřad JMK – Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce:
- Zastupitelé vzali na vědomí informaci o dílčím přezkoumání 

hospodaření obce, které se uskutečnilo ve dnech 6. a 7. prosince 
2021, na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.

- Zastupitelé vzali na vědomí informaci z  Krajského úřadu JMK, 
že do konce roku 2021 nebude pravděpodobně schválen státní 
rozpočet ČR na rok 2022. Během prvních měsíců roku 2022 
bude ČR hospodařit v režimu rozpočtového provizoria v souladu 
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se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V době 
rozpočtového provizoria budou primárně zajišťovány mandatorní 
výdaje. Obce do schválení rozpočtu obdrží měsíčně prostředky 
z ukazatele rozpočtového provizoria na výkon státní správy a 
měsíční částky ve výši 1/12 návrhu rozpočtu, na základě rozpisu 
příspěvku pro obce na rok 2022 zveřejněného na webových 

7. Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna – 
protokol o provedené kontrole:
Zastupitelé vzali na vědomí protokol o provedené kontrole spisového 
a skartačního řádu obce, kterou provedl Moravský zemský archiv, 
Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna, dne 24. 
listopadu 2021.
8. Materiály Základní a Mateřské školy otnice:                                                                                  
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Otnice, p.o. na 
rok 2022. 
Příjmy:  37 172 200,- Kč
Výdaje:  37 172 200,- Kč    
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a 
Mateřské školy Otnice, p.o. na rok 2022.      
B) Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 
Otnice, p.o. na roky 2023-2025.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní 
školy a Mateřské školy Otnice, p.o. na roky 2023-2025.
C) Souhlas s  vyřazením nepotřebného majetku Základní školy a 
Mateřské školy Otnice, p.o. ke dni 30.11.2021, ve výši 272 120,30 Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní 
školy a Mateřské školy Otnice p.o., ve výši 272 120,30 Kč.                                                     
9. Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
RESPONO a.s. Vyškov– Fa. č. 21204595 ve výši 83 469,66 Kč – svoz, 
sběr a odstranění komunálního odpadu za listopad 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury dle bodu č.9, zápisu.
10. rozpočtové opatření č.9/2021:                                                                                                                                       
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 
9/2021. 
Příjmy…………3 293 300,- Kč        
Výdaje…………………..0,- Kč
Financování……3 293 300,- Kč
11. Schválení rozpočtu obce na rok 2022:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu 
byl zveřejněn na úřední desce obce od 8. 12. 2021. Ke zveřejněnému 
rozpočtu nebyly vzneseny připomínky. Závazným ukazatelem 
rozpočtu jsou paragrafy.
Příjmy:    40 878 800 Kč
Výdaje:    48 094 200 Kč
Financování:    7 215 400 Kč
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Závazným 
ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.                                                                              
12. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-
2025: 
Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
obce na roky 2023-2025. Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce 
od 8. 12. 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 
2023-2025.   
13. Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2022:
Zastupitelé projednali návrh tvorby a čerpání sociálního fondu v roce 
2022.  
Tvorba SF: 191 937 Kč
Čerpání SF:145 000 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2022: 46 937 Kč.
Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce od 8. 12. 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu v roce 
2022. 
14. Plán akcí na rok 2022:
Starosta předložil návrh plánu akcí na rok 2022. Předpokládaný objem 
výdajů na akce v roce 2022 činí 31 107 220,- Kč a je zapracován do 
schváleného rozpočtu na rok 2022. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje navržený plán akcí obce na rok 2022.
15. rozpočet dSo Ždánický les a Politaví na rok 2022:
Zastupitelé vzali na vědomí:
Schválený rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2022.  
Příjmy: 2 249 100,- Kč
Výdaje: 2 249 100,- Kč 
Rozpočet byl schválen na Valné hromadě DSO Ždánický les a Politaví 
dne 21. 12. 2021. 
16. Termíny jednání zastupitelstva obce na i. pololetí roku 2022:
Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání zastupitelstva na 1. 
pololetí roku 2022. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na 1. 
pololetí roku 2022. Termíny zasedání jsou zveřejněny na úřední desce.         
17. dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady – 
respono a.s. Vyškov:                                                                         Zastupitelé 
projednali návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění nakládání 
s odpady č. 17030040, uzavřený mezi obcí Otnice a společností 
Respono, a.s. Vyškov. Dodatkem ke smlouvě č. 17030040 se mění část 
přílohy, nadepsané jako „Ceník“. V komoditách „komunální odpad a 
biologicky rozložitelný odpad“, se cena za poskytnuté služby navyšuje 
o 7% s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění 
nakládání s  odpady č. 17030040, mezi obcí otnice a respono, 
a.s. Vyškov, kterým se u komodit „komunální odpad a biologicky 
rozložitelný odpad“, navyšuje cena za poskytnuté služby o 7 %, 
s účinností od 1. 1. 2022.
18. Finanční příspěvek pro Knihovnu Karla dvořáčka Vyškov v roce 2022:
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla 
Dvořáčka Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice v roce 
2022.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Knihovnu Karla dvořáčka 
Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu otnice v roce 2022, ve 
výši 15 000,- Kč.                                              
19. Pronájem nebytových prostor v budově radnice:
Zastupitelé projednali žádost Romana Formánka – Autoškola 
Formánek, Pančava 353 Otnice, o pronájem místnosti o výměře 11,56 
m2, která se nachází v budově Radnice, Dědina č.p. 479, parc.č. 349/3 
v k.ú. Otnice, za účelem výuky autoškoly 1x v týdnu. Záměr pronájmu 
nebytových prostor v budově Radnice byl zveřejněn na úřední desce 
od 10. 12. do 27. 12. 2021. Výše nájemného je stanovena na částku 
823 Kč/rok.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti o výměře 11,56 
m2 v  budově radnice, dědina 479, parc.č. 349/3 v  k.ú. otnice, 
pro romana Formánka, Pančava 353, otnice za účelem výuky 
autoškoly. Nájemné je stanoveno ve výši 823 Kč/rok. Pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy.
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– Přípojka NN otnice-rybník:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, mezi obcí Otnice a Jiřím 
Matouškem, Pančava 389 Otnice. Akce má název „Přípojka NN, 
Otnice-Rybník“. Služebnost se zřizuje do pozemku parc.č. 5557/1 v 
k.ú. Lovčičky, který je ve vlastnictví pana Jiřího Matouška, za účelem 
výstavby přípojky elektrické energie k rybníku v Poltni.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě“, mezi obcí otnice a Jiřím Matouškem, 
Pančava 389 otnice. Služebnost se zřizuje do pozemku parc.č. 5557/1 
v k.ú. lovčičky.
21. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 5789 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali žádost Marka Šebečka, Milešovská 357 Otnice, 
o pronájem obecního pozemku parc.č. 5789 – zahrada v k.ú. Otnice, 
o výměře 1012 m², za cenu 607,- Kč/rok. Pozemek bude využit za 
účelem zřízení zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let. Záměr pronájmu pozemku byl 
zveřejněn na úřední desce od 19. 11. 2021 do 5. 12. 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem obecního pozemku parc.č. 
5789 – zahrada v k.ú. otnice, o výměře 1 012 m², za cenu 607 Kč/rok, 
Marku Šebečkovi, Milešovská 357 otnice.
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22. Žádost o stanovisko obce k výstavbě rd, parc.č. 2104/3 – ing. 
Josef Kolář:
Zastupitelé projednali žádost Ing. Josefa Koláře, Polešovice, o 
stanovisko k projektové dokumentaci výstavby rodinného domu na 
pozemku parc.č. 2104/3 v k.ú. Otnice. Stanovisko obce bude sloužit 
pro účely územního řízení a stavebního povolení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k  projektové dokumentaci 
výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. 2104/3 v k.ú. otnice
23. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování redakci Otnického zpravodaje za přípravu nového 

čísla Zpravodaje.
- Poděkování místostarostovi obce a zaměstnancům za vánoční 

výzdobu radnice a náměstí.
- Obec má záměr nechat ušít 3 ks stylových kožichů pro otnické 

trubače, kteří na Štědrý den konají obchůzku obcí. 
- Starosta přednesl informace ze setkání starostů ORP Slavkov u 

Brna, týkající se změn v legislativě.
- Zastupitelé diskutovali nad záměrem fi rmy Prostavby a.s. Otnice, 

na zateplení budovy sídla na náměstí. 
- Poděkování patří otnickým maminkám za organizaci akce 

„Adventní kalendář“.
- Pan Petr Havelka přednesl poděkování za výbornou spolupráci 

obce a ZO ČSZ Otnice.
- Starosta poděkoval zastupitelům za práci a veškerá rozhodnutí 

v zastupitelstvu obce v  roce 2021 a popřál jim pevné zdraví a 
pohodu v novém roku 2022.

17. 1. 2022
4. Kontrola minulého zápisu:
BOD 4) – Pan Zdeněk Šášek, Svinošice dosud nepodal ofi ciálně 
písemnou žádost o stanovisko obce k záměru výstavby inženýrských 
sítí a komunikace na pozemcích parc.č. 838, 839, 2104/2, 1000/7, 
1008, 2109, 5675 v k.ú. Otnice. Projednání záměru bude odloženo do 
doby, dokud obec neobdrží písemnou žádost o stanovisko.  
5.MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Jan a Vladimíra Pokorní, Otnice – usnesení o přerušení řízení o 

nařízení odstranění stavby: „Oplocení a bazén u rodinného domu 
č.p. 239, Otnice“ na pozemcích parc.č. 524, 525 v k.ú. Otnice.

b) EG. D. Brno – územní souhlas ke stavebnímu záměru: „Otnice, 
kabel NN 5x RD ALIV stavby“ na pozemcích parc.č. 1010/1, 
1010/2, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 1011/5 v k.ú. Otnice.

c) Marcela Šalplachtová, Otnice – rozhodnutí 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.

d) Jaroslav a Jana Pavlíkovi, Újezd u Brna – oznámení o zahájení 
územního řízení k vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: „Dřevěný zahradní domek, jako stavba podpůrná pro 
zemědělství, Otnice“ na pozemku parc.č. 6003 v k.ú. Otnice.

e) Obec Otnice – kolaudační souhlas a povolení užívání stavby: 
„Statické zajištění části objektu Základní školy Otnice“, na 
pozemku parc.č. 368 v k.ú. Otnice.

f) Rch architects s.r.o., Židlochovice – souhlasné závazné stanovisko 
odboru životního prostředí, k zásahu do VKP Otnický potok pro 
stavební záměr „Soubor rodinných domů Otnice“, na pozemcích 
parc.č. 1468/3, 2485/49, 2485/43, 202, 163/1, 171/1, 6811, 201/2, 
6869, 5588 v k.ú. Otnice.

g) ALIV stavby RD s.r.o., Brno – oznámení o zahájení společného 
územního a stavebního řízení pro stavby: „Novostavba rodinného 
domu, vč. napojení IS, parkovacího přístřešku, dešťové kanalizace 
s jímací nádrží a vsakovací studní, zpevněných ploch, sjezdu, 
venkovní terasy a oplocení na pozemcích parc.č. 1011/3, 1011/4, 
1011/5, 5745 v k.ú. Otnice.

h) AKYSTAV, s.r.o. Brno – návrh opatření obecné povahy, ve věci: 
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/4199 v ul. 
Milešovská Otnice, dle projektové dokumentace stavby „Rozšíření 
stávající technické infrastruktury ul. Milešovská, parc.č. 1011/1-5 
v k.ú. Otnice – Dopravní řešení“.

i) Rch architects s.r.o., Židlochovice – návrh opatření obecné 
povahy, ve věci: stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci v obci Otnice, dle projektové dokumentace stavby 
„Soubor rodinných domů Otnice – Dopravní řešení“.

j) Obec Otnice – opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy 
provozu na místní komunikaci ul. Květná a Severní v obci Otnice, 

dle projektové dokumentace stavby „Návrh veřejného prostoru 
Květná - Parkovací plocha, Dopravní řešení, Komunikace“.

k) EG. D. Brno – územní souhlas ke stavebnímu záměru: „Otnice, 
kab. smyčka NN Burianová“ na pozemcích parc.č. 888, 963 v k.ú. 
Otnice.

6. MěÚ Šlapanice – odbor výstavby:
MěÚ Šlapanice oznamuje formou veřejné vyhlášky, o zahájení 
společného územního a stavebního řízení o společné povolení pro 
stavbu: „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“, umístěné na pozemcích 
parc.č. 6746, 6756 v k.ú. Otnice a na pozemcích parc.č. 5094, 5093, 
5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 2306/62, 2306/65, 
2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135, 2134/1 v k.ú. Újezd u 
Brna, a to dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vojtěchem 
Holubem, Kovářská 1409, Strážnice.
7. Faktury ke schválení:
RESPONO a.s. Vyškov– Fa. č. 21204894 ve výši 83 680,49Kč – svoz, 
sběr a odstranění komunálního odpadu za prosinec 2021.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury dle bodu č.7. zápisu.
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 – změna čísla položky 
rozpočtové skladby:                                             
Zastupitelé projednali v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě č. 
412/2021 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2022, úpravu rozpočtu obce 
na rok 2022. Dle nařízení vyhlášky se zrušuje položka 1340 - Poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nahrazuje se položkou 1345 
- Příjem z  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 
příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Objem fi nančních prostředků na položce se nemění
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2022 v důsledku 
změny čísla položky rozpočtové skladby. objem prostředků na 
položce se nemění.
9. Vítání občánků narozených v roce 2021:                                                          
Obec eviduje 15 nových občánků obce narozených v roce 2021 s 
trvalým pobytem v obci Otnice. Pokud epidemiologická situace 
dovolí, vítání občánků se bude konat v měsíci únoru v obřadní síni 
obecního úřadu. Bylo navrženo věnovat každému dítěti věcný dar 
ve formě dárkového poukazu v hodnotě 2 000,- Kč / 1 dítě + malou 
pozornost obce (knížka, plyšová hračka, květiny pro maminky).
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přispět věcným darem v  hodnotě 
2  000,- Kč každému narozenému dítěti v  roce 2021 s  trvalým 
pobytem v obci otnice.
10. dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění nakládání s nebezpečnými 
a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením – 
respono, a.s. Vyškov:                                                                                                                                                             
Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění 
nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního 
odpadu a elektrozařízením č. 17030170, uzavřenou mezi obcí Otnice a 
společností Respono, a.s. Vyškov. Dodatkem ke smlouvě se mění část 
přílohy, nadepsané jako „Ceník“. U vybraných druhů nebezpečného 
odpadu se cena navyšuje v průměru o 2 000 Kč/tunu, s účinností od 
1. 1. 2022.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění 
nakládání s  nebezpečnými a ostatními složkami komunálního 
odpadu a elektrozařízením č. 17030170, mezi obcí otnice a 
respono, a.s. Vyškov, kterým se u vybraných druhů nebezpečného 
odpadu navyšuje cena za poskytnuté služby v průměru o 2000 Kč/t, 
s účinností od 1. 1. 2022.
11. cyklostezka otnice – Smlouva o dílo – Swietelsky stavební s.r.o. 
Brno:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo mezi obcí Otnice a fi rmou 
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 
která se stala vítěznou fi rmou ve výběrovém řízení na dodavatele 
stavby „Cyklostezka Otnice“. Termín realizace výstavby cyklostezky 
je stanoven ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od předání staveniště. 
Přibližný termín předání stanoviště – březen 2022. Cena díla dle 
Smlouvy je ve výši 8 390 176,30 Kč bez DPH.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí otnice a 
fi rmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby 
Morava k realizaci akce „cyklostezka otnice“. cena díla je ve výši 8 
390 176,30 Kč bez dPH.
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12. Žádost o povolení k vykácení stromu – ludmila Kaloudová: 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní Ludmily Kaloudové, Otnice 
o povolení k odstranění přerostlého topolu v zahradě rodinného domu 
č.p. Na Konci 362, pozemek parc.č. 214 v k.ú. Otnice, který ohrožuje 
elektrozařízení vysokého napětí.Starosta prověřil tuto žádost, že strom 
stojí na pozemku ve vlastnictví žadatelky a jeho obvod ve stanovené 
výšce nedosahuje míry, pro které je nutné vydat rozhodnutí.  
13. Nabídka umístění nabíjecí stanice pro elektrokola – Etron czech 
s.r.o.:
Zastupitelé projednali nabídku české firmy Etron Czech s.r.o. Praha 
na dodávku nabíjecí stanice pro elektrokola, notebooky a telefony, s 
umístěním nabíjecí stanice na náměstí. Cena cca 55 000 Kč vč. DPH. 
Možnost nabití až 8ks kol + 4ks telefonů.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje záměr pořízení dobíjecí stanice pro 
elektrokola, notebooky a telefony, od firmy Etron czech s.r.o. Praha.
14. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 6331 v k.ú. otnice:
Zastupitelstvo projednalo návrh úplatného nabytí pozemku parc.č. 
6331 o výměře 700 m² v k.ú. Otnice, za cenu 35 Kč/m² od paní Magdy 
Bínkové, Žatčany. Pozemek je odkupován za účelem budoucích 
záměrů obce.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 6331 v k.ú. 
otnice, o výměře 700 m2, od paní Magdy Bínkové Žatčany, za cenu 
35 Kč/m2. 
15. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta informoval zastupitele o jednání s architektem Jaromírem 

Walterem Brno, k vypracování projektové dokumentace na 
rozšíření MŠ. Následně pak bude vypracována studie umístění 
penzionu a tělocvičny v prostoru za hřbitovem.

- Zástupci SDH Otnice pozvali členy zastupitelstva na Valnou 
hromadu SDH Otnice dne 29. 1. 2022.

- Vzhledem k  volným finančním prostředkům na běžném účtu 
obce, zastupitelé diskutovali o jejich lepším zhodnocení. Uložili 
starostovi zjistit možnosti vložení finančních prostředků na 
termínovaný vklad, s přihlédnutím k výši úročení a riziku vkladu.

7. 2. 2022
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 15) Zhodnocení finančních prostředků obce – bude projednáno v 
samostatném bodě dnešního jednání.
Bod 9) Vítání občánků narozených v roce 2021 s trvalým pobytem v 
obci Otnice se uskuteční v sobotu 26. 2. 2022 v 10 hodin, v obřadní 
síni obecního úřadu.
5.MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) Jan a Vladimíra Pokorní, Otnice – oznámení o zahájení řízení 

o dodatečném povolení stavby: „Oplocení a bazén u rodinného 
domu č.p. 239, Otnice“ na pozemcích parc.č. 524, 525 v k.ú. 
Otnice. Ústní jednání dotčených osob se uskuteční dne 10. 2. 2022 
v 10,15 hod. na místě stavby. 

b) Rostěnice a.s. – rozhodnutí o schválení manipulačního řádu a 
provozního řádu vodního díla „Rybník Neset“, na pozemcích 
5944/2, 6005, 6006, 6007, 6021, 6023v k.ú. Otnice a 5320/2, 5460, 
5638, 5640/3, 5640/2 v k.ú. Lovčičky.

c) Jaroslav a Jana Pavlíkovi, Újezd u Brna – územní rozhodnutí 
č.13/2022 o umístění stavby: „Dřevěný zahradní domek, jako 
stavba podpůrná pro zemědělství, Otnice“ na pozemku parc.č. 
6003 v k.ú. Otnice.

d) Rcharchitects s.r.o., Židlochovice – oznámení o zahájení 
stavebního řízení formou veřejné vyhlášky pro stavební záměr: 
„Soubor rodinných domů Otnice“, na pozemcích parc.č. 1468/3, 
1556/2, 1558/2, 1561, 2485/49, 2485/43, 202, 163/1, 171/1, 6811, 
201/2 v k.ú. Otnice.

e) ALIV stavby RD s.r.o., Brno – rozhodnutí o vydání společného 
územního a stavebního povolení pro stavby: „Novostavba 
rodinného domu, vč. napojení IS, parkovacího přístřešku, dešťové 
kanalizace s jímací nádrží a vsakovací studní, zpevněných ploch, 
sjezdu, venkovní terasy a oplocení na pozemcích parc.č. 1011/3, 
1011/4, 1011/5, 5745 v k.ú. Otnice.

f) Zdeněk Pokorný, Otnice – výzva k součinnosti při kontrolní 
prohlídce rodinného domu a prověření stavebních úprav na 
rodinném domě č.p. 222, v obci Otnice, parc.č. 522, 523 v k.ú. 
Otnice. Prohlídka se uskuteční dne 10. 2. 2022 v 11,15 hod na 
místě stavby.

6. Krajský úřad JMK – odbor životního prostředí:

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky pro záměr držení, 
chovu, dopravování, prodeje a nabídky za účelem prodeje uměle 
odchovaných čmeláků zemních a jimi užívaných sídel – úlků, za 
účelem poskytování opylovací služby, včetně jejich vypouštění do 
volné přírody. Žádost o výjimku podal Jan Pipek, Rybná 716/24, Praha.
7. Ministerstvo zemědělství Čr:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, 
kterým se vydává Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí 
Dunaje a Národní plán povodí Odry, obsahující kapitoly charakteristiky 
částí mezinárodní oblasti povodí na území ČR, přehled významných 
vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, 
monitoring a hodnocení stavu, návrh zvláštních a méně přísných cílů, 
ekonomická analýza užívání vod a doplňující údaje.
8. Materiály Základní a Mateřské školy otnice:                                                                                                                               
Zastupitelé projednali a schválili:
Návrh odpisového plánu Základní a Mateřské školy Otnice na rok 
2022. Roční odpis bude činit 146 628,- Kč.
Usnesení: :
Zastupitelstvo schvaluje roční odpisový plán Základní a Mateřské 
školy Otnice na rok 2022, ve výši 146 628,- Kč. 
9. Výsledky hospodaření obce za rok 2021:                                                        
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce za rok 2021.
Příjmy: 44 546 612,87 Kč (99,58 %)
Výdaje: 35 840 842,47 Kč (80,11 %)
10. Tříkrálová sbírka 2022:                               
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o konání Tříkrálové sbírky 
v roce 2022. Z důvodu vládních nařízení se Tříkrálová sbírka v Otnicích 
uskutečnila opět netradičním způsobem. Pokladničky byly umístěny v 
době od 10. 1. do 21. 1. 2022 na pokladně OÚ, v obecní knihovně a 
v kostele sv. Aloise. Pokladničky byly dne 21. 1. 2022 rozpečetěny a 
sbírka sečtena. Celkový výtěžek z Tříkrálové sbírky v roce 2022 v obci 
Otnice je ve výši 27 560 Kč.
11. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci otnice za rok 2021:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v  obci 
Otnice za rok 2021“, zpracovanou Policií ČR Slavkov u Brna. 
V  uplynulém roce bylo na území obce spácháno 12 přečinů a 23 
přestupků. V porovnání s rokem 2020 došlo k mírnému poklesu 
trestné činnosti.
12. Zhodnocení volných finančních prostředků obce: 
Zastupitelstvo projednalo přednesené možnosti vložení volných 
finančních prostředků obce na Termínované vklady s výhodným 
úročením. Stav finančních prostředků na bankovním účtu u Komerční 
banky je cca 20 mil. Kč a u Unicredit bank je ve výši 28 mil Kč. 
Předložené nabídky:
Komerční banka – Termínovaný vklad na 3 měsíce s  automatickou 
prolongací – úroková sazba 3,40 % p.a.
Unicredit bank – Termínovaný vklad na 1 rok – úroková sazba 3,70 
% p.a.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením finanční částky 10 mil. Kč na 
Termínovaný vklad na 3 měsíce s  automatickou prolongací vedený 
u Komerční banky a.s., s úrokovou sazbou 3,40 % p.a., a s uložením 
částky 20 mil. Kč na Termínovaný vklad na 1 rok vedený u Unicredit 
bank, s úrokovou sazbou 3,70 % p.a.
13. Spolek Euroregion Pomoraví (EUPo) – Stanovy:
Zastupitelé projednali návrh aktualizovaných Stanov spolku EUPO, 
jehož je obec členem, které budou předmětem schvalování na 
Valné hromadě spolku EUPO dne 31. 3. 2022. Hlavním předmětem 
činnosti Spolku je podpora a realizace česko-slovenské a česko-
rakouské spolupráce v příhraničních regionech jižní Moravy, Dolního 
Rakouska a západního Slovenska, s cílem zajistit rovnoměrný rozvoj 
příhraničních regionů podél společných hranic a umožnit tak plynulou 
integraci tohoto území v rámci EU.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh Stanov Spolku Euroregion Pomoraví 
(EUPO).
14. Žádost o povolení hostování lunaparku:
Zastupitelé projednali 2 obdržené nabídkyo povolení k hostování 
lunaparku na tradičních Aloiských hodech ve dnech 18. - 19. 6. 2022. 
Od paní Marcely Flaksové, Brno a od pana Josefa Kočky, Hodonín. 
Z důvodu tradičního hostování a spokojeností s nabídkou atrakcí, byla 
vybrána nabídka paní Marcely Flaksové, Brno.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Marcely Flaksové Brno, k 
hostování lunaparku na Aloiských hodech ve dnech 18. - 19. 6. 2022. 
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15. cyklostezka otnice – informace:
Zastupitelé vzali na vědomí informace ze společné schůzky, která 
se uskutečnila dne 31. 1. 2022 za účasti zástupců obce, projektanta, 
technického dozoru, dodavatelské fi rmy Swietelsky s.r.o. Brno, 
fi rmy Rostěnice a.s, fi rmy Diton a.s. Na schůzce byly projednávány 
připomínky jednotlivých zástupců v přípravě výstavby cyklostezky.
16. dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Swietelsky stavební s.r.o. Brno:
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě 
o dílo, kterým se sjednává počátek účinnosti Smlouvy o dílo s fi rmou 
Swietelsky stavební s.r.o. Brno ke dni 28. 3. 2022. Smlouva o dílo 
byla uzavřena dne 20. 1. 2022. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v 
platnosti beze změn. Do 5 dnů od účinnosti Smlouvy dojde k převzetí 
staveniště a zahájení prací výstavby cyklostezky.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s fi rmou 
Swietelsky stavební s.r.o. Brno, kterým se sjednává počátek účinnosti 
Smlouvy na den 28. 3. 2022.
17. rozvoj odpadového hospodářství obce – informace:
Se změnou zákona o odpadech vznikají pro obec i pro samotné 
občany nové povinnosti, týkající se odpadového hospodářství. Nový 
zákon o odpadechč.541/2020Sb., klade požadavky především na 
třídění a separaci odpadů. Dle zákona o odpadech se bude každým 
rokem snižovat limit odevzdaných odpadů komunálního odpadu v kg 
/občana a při překročení limitu bude navýšen poplatek za ukládání 
odpadů. K tomuto bodu zastupitelé vedli diskuzi. Bude nutné zvýšit 
osvětu a podání informací všem občanům obce. Zastupitelé se shodli 
v  názoru, že ke zlepšení separace a třídění odpadu, bude vhodné 
navýšit v obci počet sběrných hnízd s kontejnery. 
18. Fotovoltaika na obecních budovách – informace:
Z důvodu snižování nákladů v odběru elektrické energie se nabízí 
možnost instalovat na budovách radnice a základní školy fotovoltaické 
panely. K podání nabídky bylo osloveno již několik fi rem, zabývajících 
se touto tématikou. Obec bude v záměru pokračovat po získání dalších 
informací a obdržení nabídek.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „otnice, 
kab. smyčka NN ing. doležel“:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene“ č. PR-001030071241/002-SITL, mezi obcí 
Otnice a EG.D, a.s. Brno. Akce má název „Otnice, kab. smyčka NN 
Ing. Doležel“. Věcné břemeno se zřizuje do obecního pozemku parc.č. 
343/3 v k.ú. Otnice a je zpoplatněno částkou 2 000,- Kč.
Usnesení: :
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene“ č. PR-001030071241/002-SITL do obecního 
pozemku parc.č. 343/3 v k.ú. Otnice, mezi obcí Otnice a EG.D, a.s. 
Brno.
20. Žádost o stanovisko obce – lubor Pospíchal:
Zastupitelé projednali žádost Bc. Lubora Pospíchala Brno, o stanovisko 
obce k projektové dokumentaci záměru stavby „Garáž a skladové 
prostory“ na pozemku parc.č. 140 v k.ú. Otnice.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo nemá námitky k  předložené projektové dokumentaci 
záměru stavby „Garáž a skladové prostory na pozemku parc.č. 140 
v k.ú. Otnice.
21. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 5776 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali žádost manželů Gabriely a Luďka Hatlákových, 
Pod Vodárnou 553 Otnice, o pronájem obecního pozemku parc.č. 
5776 – zahrada v k.ú. Otnice, o výměře 639 m², za cenu 383 Kč/rok. 
Pozemek bude využit za účelem zřízení zahrady. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let s účinností 
od 10. 2. 2022. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední 
desce od 19. 11. 2021 do 5. 12. 2021. Výše nájemného v roce 2022 bude 
krácena na poměrnou částku341 Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem obecního pozemku parc.č. 
5776 – zahrada v  k.ú. Otnice, o výměře 639 m², za cenu 383 Kč/
rok, manželům Gabriele a Luďkovi Hatlákovým, Pod Vodárnou 553 
Otnice. 
22. Žádost o pronájem pozemků parc.č. 1245 a 1246 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali žádost paní Mgr. Kateřiny Luskačové, Za Drahy 
453 Otnice, o pronájem části (výměra 600 m²) pozemku parc.č. 1245 o 
výměře 710 m², za cenu 360 Kč/rok a pozemku parc.č. 1246 o výměře 
190 m², za cenu 114 Kč/rok, vše v  k.ú. Otnice, za cenu celkem 474 
Kč/rok. Pozemky budou využity za účelem zřízení zahrady. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let 
s účinností od 10. 2. 2022. Záměr pronájmu pozemků byl zveřejněn 
na úřední desce od 19. 11. 2021 do 5. 12. 2021. Výše nájemného v roce 
2022 bude krácena na poměrnou částku422 Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s  pronájmem části (výměra 600 m2) 
obecního pozemku parc.č. 1245 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Otnice, za cenu 360 Kč/rok a pozemku parc.č. 1246 – zahrada 
v k.ú. Otnice, o výměře 190 m², za cenu 114 Kč/rok, paní Mgr. Kateřině 
Luskačové, Za Drahy 453 Otnice.
23. Záměr prodeje pozemku parc.č. 6692 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemku parc.č. 6692 – orná 
půda v k.ú. Otnice, o výměře 5 394 m² za cenu 35 Kč/m².  
Usnesení: :
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 
6692 – orná půda v k.ú. Otnice, o výměře 5 394 m² za cenu 35 Kč/m².  
24. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování členům MO ČZS Otnice a knihovnici paní Mgr. 

Jitce Bublové, za uspořádání přednášky dne 4. 2. 2022 v obecní 
knihovně.

- U rybníka v Poltni bylo provedeno odbahnění koryta nátoku do 
rybníku. Náklady 29 572,40 Kč.

- V ulici Za Drahy bylo provedeno vyčištění a odbahnění 
problematického úseku potoka (u Borovičkového).

- Firma P.V.Domes s.r.o. Brno zaslala nabídku na dodávku nabíjecí 
stanice pro elektrokola. 

- Ve dnech 12. a 13. února zahrají otničtí ochotníci divadelní hru 
„Maryša“. Začátek v 18 hod. 

28. 2. 2022
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12)Zhodnocení fi nančních prostředků obce – obec Otnice vložila 
dne 15.2.2022 volné fi nanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč na 
Termínovaný vklad u Unicredit bank na období 1 roku, s úrokovou 
sazbou 3,70 % p.a. a dne 23.2.2022 vložila volné fi nanční prostředky 
ve výši 10 000 000 Kč na Termínovaný vklad u Komerční banky na 
období 3 měsíce s automatickou prolongací, s úrokovou sazbou 3,40 
% p.a. 
5.MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) rch architects s.r.o., Židlochovice – rozhodnutí, kterým se vydává 

povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání 
s nimi, vypouštění srážkových vod do vod povrchových pro 
stavbu vodního díla SO 35 Odvod dešťových vod z komunikací, se 
zaústěním do Otnického potoku na pozemku parc.č. 5588 v k.ú. 
Otnice a vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla „SO 20 
Vodovod, SO 30 Splašková kanalizace, SO 35 Odvod dešťových 
vod z komunikací  - v rámci stavby Soubor rodinných domů 
Otnice“na pozemcích parc.č. 2485/49, 2485/43, 202, 201/2, 163/1, 
171/1, 6811, 6869, 5588 v k.ú. Otnice.

b) Romana Burianová, Otnice – rozhodnutí k povinnému zaplacení 
odvodu ve výši 11 662,20 Kč, za trvalé odnětí 165 m² zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku parc.č. 888 v 
k.ú. Otnice, pro stavbu „Rodinný dům Otnice“.

c) Obec Otnice – oznámení o zahájení společného územního a 
stavebního řízení pro stavbu: „Veřejný prostor – ulice Květná, 
Otnice“ na pozemcích parc.č. 787/1, 882/2, 932/1, 963, 986, 987, 
988, 989/3, 1000/1 v k.ú. Otnice.

d) Jan a Vladimíra Pokorní, Otnice – rozhodnutí o dodatečném 
povolení stavby: „Oplocení a bazén u rodinného domu č.p. 239, 
Otnice“ na pozemcích parc.č. 524, 525 v k.ú. Otnice.  

e) VAK Vyškov a.s. – oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro 
vydání rozhodnutí o změnu povolení vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, z odlehčení ČOV Otnice na pozemcích 
parc.č. 2454/1, 2454/2 v k.ú. Otnice (ČOV). 

f) Radek Šebeček, Otnice – společný územní souhlas a souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru: „Novostavba 
pasivního rodinného domu, vč. napojení na IS (vodovod, 
splašková kanalizace, elektro NN), tepelného čerpadla, terasy, 
dešťové kanalizace, garáže, zpevněných ploch s parkovacím 
stáním, sjezdu na komunikaci a oplocení“ na pozemcích parc.č. 
1555, 1556/1, 1558/2 v k.ú. Otnice.

g) Anna Kosíková, Otnice – souhlas s odstraněním stavby: 
„Odstranění rodinného domu č.p. 541, Otnice“ na pozemku 
parc.č. 784/2 v k.ú. Otnice.

h) Josef Kolář, Polešovice a Žaneta Volentierová, Újezd u Brna – 
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oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavební záměr: „Novostavba rodinného domu, vč. napojení 
na IS, tepelného čerpadla, vsaku, revizní a vodoměrné šachty, 
terasy, sjezdu, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc.č. 
1595/2, 2104/3 v k.ú. Otnice.

i) Rostěnice, a.s. – sdělení k dělení pozemků. MěÚ Slavkov u 
Brna odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
prostředí schvaluje navrhovaný záměr dělení pozemku parc.č. 
6624 v k.ú. Otnice dle geometrického plánu č. 910-157/2022.

6. Materiály Základní a Mateřské školy otnice:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Předloženou roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy Otnice p.o. za rok 2021.
Náklady celkem – 35 112 942,60 Kč
Výnosy celkem – 35 113 316,89 Kč
Hospodaření celkem + 374,29 Kč
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou roční účetní závěrku 
Základní školy a Mateřské školy Otnice p.o. za rok 2021.
B) Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Otnice 
p.o. za rok 2021 s celkovým přebytkem ve výši 1 791,86 Kč, z toho 
přebytek z příspěvku obce je ve výši 374,29 Kč a přebytek z doplňkové 
činnosti ZŠ je ve výši 1 417,57 Kč. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení přebytku hospodaření 
Základní školy a Mateřské školy Otnice p.o. za rok 2021 ve výši 
1 791,86 Kč do rezervního fondu školy.
C)Zastupitelé projednali žádost vedení Základní školy o souhlas 
s  provedením mimořádných oprav prasklé roury vodovodního 
potrubí a odpadu a nefunkčnosti osvětlení na podiu sálu ZŠ, ve výši 
54 575 Kč.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením mimořádných oprav 
vodovodního potrubí a osvětlení na podiu sálu v Základní škole a 
Mateřské škole Otnice p.o. Celkové náklady na opravy jsou ve výši 
54 575 Kč. 
7. roční účetní závěrka obce za rok 2021:
Zastupitelé projednali předloženou roční účetní závěrku obce Otnice 
za rok 2021:
Náklady celkem: 29 706 781,13 Kč
Výnosy celkem: 43 170 623,66 Kč
Výsledek hospodaření: +13 463 842,53 Kč
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2021.
8. rozpočtové opatření č.1/2022:                                                                                                                                                             
Starosta obce seznámil zastupitele s  rozpočtovým opatřením 
č.1/2022, které bylo schváleno dne 15. 2. 2022 a zastupitelstvo obce 
ho bere na vědomí.
Příjmy: 57 900,- Kč
Výdaje: 24 600,- Kč
9. inventarizační zpráva obce za rok 2021:                                                                                                                               
Zastupitelé se seznámili s předloženou souhrnnou zprávou o 
průběhu a výsledku inventarizace majetku obce, provedené ke dni 
31. 12. 2021. Plán inventur byl včas zpracován a schválen dne 15. 
11. 2021, proškolení členů inventarizačních komisí se uskutečnilo 6. 
12. 2021. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny 
a ověřeny dle skutečnosti. Nebyly shledány rozdíly mezi účetním a 
fyzickým stavem majetku.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu obce za rok 2021.
10. Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
a) RESPONO a.s. Vyškov – Fa. č. 22600130 ve výši 82 810,47 Kč– 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za leden 2022.
b) Ivana Blanářová, Brumovice– Fa.č. 220163 ve výši 58 640 Kč – 

textilní materiál na výrobu 6 ks otnických krojů.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č.10, zápisu.
11. Příkazní smlouva na funkci koordinátora BoZP:
Zastupitelé projednali návrh Příkazní smlouvy se společností Husák 
Invest Management s.r.o., Telnice u Brna, na zpracování plánu BOZP 
a na výkon funkce koordinátora BOZP stavby „Cyklostezka Otnice“.  
Odměna za zpracování plánu BOZP a za výkon funkce koordinátora 
BOZP je celkem ve výši 58 000,- Kč bez DPH.
Usnesení: :
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu se společností Husák 

Invest Management s.r.o., Telnice u Brna, na zpracování plánu BOZP 
a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby „Cyklostezka Otnice“. 
Výše odměny za poskytnuté služby je 58 000,- Kč bez DPH.
12. dodatek č.2 k nájemní smlouvě – lékárna U Školy s.r.o. Újezd 
u Brna: 
Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
mezi obcí Otnice a Lékárna U Školy s.r.o. Újezd u Brna, uzavřené 
dne 28. 5. 2019.  V současné době je lékárna otevřena pro občany 
pouze 3 dny v týdnu. Z důvodu zajišťování služeb především pro 
starší občany obce, kteří nemusí cestovat pro léky, bylo navrženo 
upravit výši nájemného (35 400 Kč/rok) na poměrnou část za 3 dny 
otevření Lékárny.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 k  nájemní smlouvě 
uzavřené mezi obcí Otnice a Lékárna U Školy, s.r.o. Újezd u Brna, 
kterým se stanovuje nová výše nájemného s účinností od 1. 4. 2022.
13. Nabíjecí stanice pro elektrokola – informace o podání žádosti o 
dotaci z JMK:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o podání žádosti k získání 
finančních prostředků na nákup nabíjecí stanice E BIKE BOX simple 
pro elektrokola z dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky 
a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2022 – dotační 
titul Cyklistická infrastruktura“. Žádost o dotaci byla podána dne 
18. 2. 2022 na Krajském úřadě JMK. Z dotačního titulu je možnost 
získat finanční prostředky ve výši 60% nákladů. Celkový rozpočet na 
pořízení stanice je cca 186 900 Kč.
14. Stavební úpravy Bd Školní 480, otnice – schválení dodavatele:
Zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení na dodavatele 
akce: „Stavební úpravy BD Školní 480, Otnice“. S oslovených 6 firem 
podaly cenové nabídky 3 firmy:
Pekstav s.r.o. Brno–2 142 401 Kč bez DPH.
Labilan s.r.o. Brno –2 354 408 Kč bez DPH.
Prostavby a.s. Otnice – 2 436 032 Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 21. 2. 2022. Jako dodavatel 
stavby: „Stavební úpravy BD Školní 480, Otnice“ s cenovou nabídkou 
2 142 401 Kč bez DPH byla vybrána společnost Pekstav s.r.o. Brno.
Usnesení: :
Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení a zmocňuje 
starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou Pekstav 
s.r.o. Brno.
15. Přístupový chodník k cyklostezce – smlouva o dílo:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o dílo s firmou Swietelsky 
stavební s.r.o. Brno, na realizaci přístupového chodníku k cyklostezce 
v rozsahu položkového rozpočtu, který je součástí Smlouvy o dílo. 
Termín plnění: červenec-září 2022. Celková cena díla je stanovena ve 
výši 179 301,60 Kč bez DPH.
Usnesení: :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s  firmou Swietelsky 
stavební s.r.o. Brno, na realizaci přístupového chodníku k cyklostezce. 
Celková cena díla je stanovena ve výši 179 301,60 Kč bez DPH.
16. oprava plotu s podezdívkou MŠ otnice – informace:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o dodání vypracované 
projektové dokumentace na opravu plotu s podezdívkou u Mateřské 
školy, od firmy JanSport s.r.o. Otnice. Plot bude sestaven z plotových 
ocelových panelů s betonovou podezdívkou. Náklady na opravu 
zídky u Mateřské školy jsou ve výši cca 1 mil. Kč. Firma JanSport s.r.o. 
Otnice zajistí veškerou dokumentaci k získání územního souhlasu.
17. cenové nabídky „Nástavba MŠ v otnicích“ – ing. arch. Jaromír 
Walter:
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky od Ing. arch. Jaromíra 
Waltera ze společnosti Atelier Walter s.r.o. Brno, na vypracování 
architektonické studie ve výši 180 000,- Kč, projektové dokumentace 
ve výši 447  000,- Kč a realizační dokumentace ve výši 500  000,- 
Kč, na záměr obce: „Nástavba MŠ v Otnicích“. Jedná se o náročné 
a technicky složité stavební úpravy nad členitou a urbanisticky 
problémovou stavbou. Nástavba Mateřské školy zajistí  navýšení 
kapacity MŠ o 2 třídy.  Předpokládané náklady na stavbu jsou ve 
výši cca 30 – 35mil. Kč. Obec má s projektantem dlouholeté výborné 
zkušenosti, zná jeho kvality a on zná obec a celou situaci. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenové nabídky společnosti Atelier 
Walter s.r.o. Brno, na zpracování architektonické studie, projektové 
dokumentace a realizační dokumentace ke stavebnímu záměru obce: 
Nástavba MŠ v Otnicích“.
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18. Přípojka NN k rybníku – cenová nabídka na nákup materiálu:
Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy ELKOV elektro 
a.s. Brno, na pořízení materiálu, potřebného ke zhotovení elektrické 
přípojky NN k rybníku v Poltni. Výkopové práce a uložení kabelů 
zajistí otničtí rybáři. Cenová nabídka na nákup materiálu je ve výši 
42 726,47 Kč včetně DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s  cenovou nabídkou na pořízení 
materiálu ke zhotovení elektrické přípojky NN k rybníku v Poltni.
19. Výpověď nájemní smlouvy – Kateřina Horáková:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď nájemní smlouvy, kterou 
obec obdržela od paní Kateřiny Horákové, Školní 480, Otnice. 
Výpověď nájemní smlouvy se týká pronájmu bytu č.2 o výměře 50,49 
m² v prvním podlaží bytového domu Školní 480, Otnice. Ukončení 
nájmu bude ke dni 31. 5. 2022. Při předání bytu obci bude  proveden 
odečet elektroměru, plynoměru, vodoměru.
20. Žádost o výstavbu chodníku – Anna Kosíková, otnice:
Zastupitelé projednali žádost paní Anny Kosíkové, Chaloupky 87, 
Otnice o povolení záměru výstavby chodníku před rodinným domem 
č.p. 541, parc.č. 784/2 v  k.ú. Otnice, kterým bude částečně zatížen 
obecní pozemek parc.č. 747/1 v k.ú. Otnice. Žadatelka provede 
výstavbu chodníku na vlastní náklady.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  výstavbou přístupového chodníku 
k  rodinnému domu paní Anny Kosíkové Otnice, na pozemcích 
parc.č. 784/2, 747/1 v  k.ú. Otnice. Chodník bude vybudován na 
vlastní náklady žadatelky.
21. Žádost o stanovisko obce – 1. etapa výstavby rch architects:
Zastupitelé projednali žádost rch architects, s.r.o. Židlochovice, 
kterou zastupuje Ing. Veronika Káňová Brno, o vydání stanoviska 
k projektové dokumentaci stavebního záměru „Soubor rodinných 
domů Otnice 1. etapa – rodinné domy D3-D8 v k.ú. Otnice“. 
Stanovisko obce bude sloužit pro účely územního řízení a stavebního 
povolení.  
Usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k  předložené projektové 
dokumentaci společnosti rch architects, s.r.o. Židlochovice, ke 
stavebnímu záměru „Soubor rodinných domů Otnice 1. etapa – 
rodinné domy D3-D8 v k.ú. Otnice“
22. Smlouva o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka rd č.p. 
409“ – Zdeněk Mazal:
Zastupitelstvo projednalo předloženou projektovou dokumentaci 
a návrh smlouvy o právu provést stavbu od pana Zdeňka Mazala 
Otnice, pro stavební záměr „Vodovodní přípojka RD č.p. 409“, která 
bude umístěna na pozemku parc.č. 644 a 648 v k.ú. Otnice. Stavebním 
záměrem bude dotčen pozemek parc.č. 644 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1645 m², který je ve vlastnictví obce. Smlouva 
o právu provést stavbu a vyjádření obce k projektové dokumentaci 
bude sloužit pro účely získání územního souhlasu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k  předložené projektové 
dokumentaci stavebního záměru pana Zdeňka Mazala Otnice 
„Vodovodní přípojka RD č.p.409“ na pozemcích parc.č. 644, 648 
v  k.ú. Otnice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o právu 
provést stavbu.
23. Žádost o stanoviska obce – rekreační chata – ing. Jaroslav 
Zehnal:
Zastupitelstvo projednalo žádost o stanoviska obce k předložené 
projektové dokumentaci od Ing. Jaroslava Zehnala, Otnice, 
pro stavební záměr „Novostavba rekreační chaty Otnice“, která 
bude umístěna na pozemcích parc.č. 521, 1207, 1208, 1335/2, 
1335/14v k.ú. Otnice. Zastupitelé v  diskuzi přednesli námitky 
k předložené projektové dokumentaci, s kterou nesouhlasí, z důvodu 
komplikovaného přístupu vozidel záchranných složek a svozu odpadů 
po přístupové nezpevněné komunikaci a nerovném terénu. V okolí 
navrhovaného záměru výstavby chaty se nenachází veřejné osvětlení 
a obec nemá záměr budovat prodloužení veřejného osvětlení na 
pozemek parc.č. 1193 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s  předloženou projektovou dokumentací 
záměru výstavby rekreační chaty na parc.č. 521, 1207, 1208, 1335/2, 
1335/14 v k.ú. Otnice, z výše uvedených důvodů. 
24. Záměr směny pozemků parc.č. 6453 a 6624/2 v k.ú. otnice:
Zastupitelé projednali záměr obce na směnu nově vzniklého pozemku 
parc.č. 6624/2 – orná půda, o výměře 3 539 m², který je ve vlastnictví 

Rostěnice, a.s. a na kterém se nachází nově vzniklý přírodní mokřad, 
za pozemek parc.č. 6453 – orná půda, o výměře 3 539 m², který je ve 
vlastnictví obce. Oba pozemky jsou v k.ú. Otnice. Záměr obce bude 
zveřejněn na úřední desce. Účelem směny pozemků je zachování 
vzniklého přírodního mokřadu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem směnit pozemek parc.č. 
6624/2 – orná půda, o výměře 3 539 m², ve vlastnictví Rostěnice 
a.s., za pozemek parc.č. 6453 – orná půda, o výměře 3 539 m², ve 
vlastnictví obce.  
25. Prodej pozemku parc.č. 6692 v k.ú. otnice – rostěnice 
a.sZastupitelstvo projednalo obdrženou žádost od fi rmy Rostěnice 
a.s., o odkup pozemku ve vlastnictví obce Otnice parc.č. 6692 orná 
půda, o výměře 5 394 m ² v k.ú. Otnice, za cenu 35 Kč/m². Záměr 
prodeje pozemku ve vlastnictví obce byl zveřejněn na úřední desce ve 
dnech 9. 2. – 24. 2. 2022.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 6692 orná půda, o 
výměře 5 394 m2 fi rmě rostěnice a.s., za cenu 35 Kč/m2.
26. divadelní představení – divadlo Stodola:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Divadla Stodola Jiříkovice, na 
uvedení představení muzikálové tragikomedie „Krvavá Henrietta 
aneb jedno jaro v  Paříži“, ve spolupráci s  obcí Otnice. Vstupné 
dobrovolné. Osvětlovací techniku i ozvučení zajistí na vlastní 
náklady. Představení se bude konat v neděli 13. 3. 2022 v 18 hod., 
v sále Dělnického domu.
27. Komunikace Pančava – Hudeček – návrh:
Zastupitelé vzali na vědomí předložený návrh od fi rmy Odehnal 
projekt s.r.o. Blansko, k záměru obce na stavební úpravy komunikace 
Pančava – Hudeček. Součástí stavby je úprava kanalizace ve spodní 
části úseku u silnice II/418 a přeložka oplocení u RD č.p.222. Po 
obdržení souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí, bude fi rmou 
Odehnal projekt s.r.o. Blansko vypracována projektová dokumentace 
k  územnímu řízení na stavební povolení. Předpokládaná realizace 
stavebních úprav komunikace Pančava – Hudeček je v roce 2023.
28. Kabelová televize otnice – informace:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci fi rmy KabelSat, s.r.o. 
Křižanovice, která je držitelem Registrace pro kabelové televizní 
vysílání v obci a Licence pro obecní informační kanál „Info“, o záměru 
ukončit registraci pro televizní kabelové vysílání v obci a „Infokanál“ 
ke dni 30.6.2022. Obec bude hledat další možnosti k vyřešení této 
situace s provozovatelem TKR, panem Jiřím Frycem, Měnín.
29. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování TJ Sokol Otnice za pořádání a organizaci 

Ostatkového průvodu masek dne 19. 2. 2022.                           
- Na JMK byla podána žádost o dotaci z programu „Podpora 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK v roce 2022. 
Žádost o dotaci b yla podána na nákup věcných prostředků 
požární techniky a výzbroje.

- Obec Otnice se zapojila do soutěže vyhlášené JMK s názvem 
„Cena za krajinu“. Do soutěže za obec Otnice byly přihlášeny 
výsadby nových biokoridorů a biocentra. Celkem bylo přihlášeno 
43 projektů z celého JMK. Vyhlášení výsledků a předávání cen 
se uskutečnilo 11. 2. 2022 na zámku ve Křtinách. Za obec se 
vyhlášení výsledků zúčastnili starosta a místostarosta obce. 
Hlavní ocenění získali – ekofarma Petra Marady Šardice, obec 
Šardice, obec Vohančice, obec Ořechov.

- Zastupitelé diskutovali o poskytnutí fi nanční pomoci od obce 
pro uprchlíky z Ukrajiny. 

- Dne 5. 11. 2022 se uskuteční ve spolupráci obce a paní Martiny 
Zavadilové, setkání muzikantů v Dělnickém domě. 

- V  pondělí 14. 3. 2022 se koná v  obecní knihovně přednáška s 
Adamem Čajkou z organizace NaZemi. Přednáška má název 
Růst nebo Nerůst.

- Místostarosta Pavel Muric informoval zastupitele o provedených 
pracích ke vzniku nového mokřadu na louce za rybníkem 
v Sadkově.

15



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

STAROSTOVY STAROSTI

Vážení a milí spoluobčané,

v rukou máte první číslo Otnic-
kého zpravodaje v roce 2022 a proto 
mi dovolte vás všechny alespoň pár 
slovy povzbudit a popřát vám mno-
ho sil a zdraví. Nastupují jarní měsí-
ce, které jsou pro mě ty nejkrásnější 
v roce. Příroda se probouzí k životu 
a před očima se nám nabízí nádher-
né barevné scenérie z květů všech 
možných rostlin, stromů i keřů. Též 
ptáci, kteří se k  nám vracejí, nás 
svým zpěvem každé ráno vítají do 
nového dne. V tomto období začíná 
boj přírody o přežití, ve kterém se 
rodí nejen nová mláďata zvířat, ale 
i plody stromů.  Mám pocit, že my 
si stále žijeme v blahobytu a řešíme 
otázku, jak nasytit přesyceného. 
Máme vše, na co si vzpomeneme 
a kolikrát vymýšlíme, co bychom 
si ještě mohli pořídit.   Zároveň se 
mně zdá, že mizí radost. Radost 
z každého dne, radost z maličkostí, 
radost ze setkání s druhými. Také k 
sobě navzájem ztrácíme cestu. Vše 
se řeší jen na sociálních sítích a už 
neumíme komunikovat z očí do 
očí. Buďme každý tím, kým máme 
být a změníme svět. Dělejme to, k 
čemu jsme povoláni, to, co nás dělá 
šťastnými. Nedělejme práci jen pro 
peníze, nedělejme věci jen proto, 
že to dělají všichni, nebo že nám to 
někdo radí. Kéž se umíme zastavit, 
ztišit se a naslouchat vnitřnímu hla-
su svého srdce. Pak budeme šťastní 
a letošní jaro uvidíme kvést rostli-
ny, uslyšíme zpívat ptáky. Uvidíme 
problémy druhých a naučíme se 
jim naslouchat. Buďme dobří, jak 
jen můžeme.

Na jaře se také pravidelně bi-
lancuje, jak naše obec hospodařila 
v uplynulém roce a co se podařilo 
uskutečnit.  Celkové příjmy v roce 
2021 činily 44 milionů korun a vý-
daje téměř 36 milionů korun.   Na 
bankovních účtech obce u ČNB, 
Komerční banky a Unicredit 
banky k  30. 1. 2022 bylo celkem 
55  408  179,26 korun.  Na posled-
ním zasedání Zastupitelstva obce 
dne 27. 12. 2021 byl schválen roz-
počet na rok 2022, který je mírně 
schodkový. V  příjmové části roz-
počtu je celková finanční částka 
navržena ve výši 40 milionů korun, 
ve výdajové části pak 48 milionů 
korun. 

Celý minulý rok jsem vás pra-
videlně informoval o akcích, které 
se nám společně podařilo zreali-
zovat. A co nás čeká v tomto roce? 
Mezi nejvýznamnější akce, které se 
budou v  tomto roce realizovat je 
výstavba Cyklostezky Otnice. Za-
čátkem dubna začne se stavebními 
pracemi výstavby cyklostezky, fir-
ma Swietelsky stavební s.r.o., závod 
Brno. Celkové náklady na stavbu 
cyklostezky jsou rozpočtovány ve 
výši bezmála 11 mil. Kč, ale tuto 
realizaci stavby podpoří též Státní 
fond dopravní infrastruktury, který 
z 85 % uhradí náklady na výstavbu. 

Další velkou akcí, která změní 
okolní krajinu naší obce, je výstav-
ba nového rybníku Na Zumru a 
přístupové zpevněné cesty k němu. 
Investorem celé akce bude v rámci 
plnění Plánu společných zařízení 
po pozemkových úpravách, Státní 
pozemkový úřad, pobočka Vyš-
kov. Celkové náklady na výstavbu 
rybníka Na Zumru a přístupové 
cesty jsou ve výši 21 mil. Kč. V 
úterý 8. března se uskutečnilo pře-
dání staveniště dodavatelské firmě 
Ekostavby Brno, a. s. Po ukončení 
výstavby a kolaudaci budou rybník 
i cesta předány obci do majetku. 

V  letošním roce bychom chtěli 
též zateplit a opravit obecní bytový 
dům na ulici Školní. Ve výběrovém 
řízení na dodavatele byla vybrá-
na firma Pekstav Brno s.r.o., která 

v termínu od června do konce srp-
na provede zateplení celé budovy 
a výměnu všech oken. Náklady na 
zateplení dle uzavřené Smlouvy o 
dílo jsou ve výši 2,5 mil Kč. Sou-
časně s  realizací zateplení budovy 
má obec záměr provést ve všech 
bytech výměnu zastaralých plyno-
vých kotlů za nové, kondenzační. 
Z důvodu havarijního stavu ploto-
vé zdi u mateřské školy má obec zá-
měr provést opravu zdi, která bude 
sloužit k bezpečnosti především 
dětí, ale i majetku. V tuto chvíli je 
vypracována projektová dokumen-
tace na novou zídku a dokončuje 
se příprava k vydání územního 
souhlasu. Samotná realizace opra-
vy zídky by se pak měla uskutečnit 
v  době letních prázdnin. Rozpoč-
tovaná částka na tuto akci je 1 mili-
on korun. V letošním roce se snad 
podaří získat stavební povolení na 
akci „Využití veřejného prostoru 
Květná“, jejíž realizací by byly na 
veřejném prostoru v  poblíž ulice 
Květná, instalovány hrací prvky 
pro děti, dětské a workoutové hřiš-
tě a též výstavba parkoviště a nové 
komunikace. 

Milí spoluobčané, tento článek 
píši v době, kdy na Ukrajině panu-
je válka. K  prohlášení obce, které 
je zveřejněno na webových strán-
kách obce se připojuji i já osobně.   
„Rusko  bezprecedentně napadlo 
suverénní Ukrajinu. Jde o  barbar-
ský a nevyprovokovaný akt, který je 
v rozporu s mezinárodním právem. 
Odsuzujeme válečný zločin auto-
ritářského ruského režimu a  plně 
podporujeme ukrajinský lid.  Zdů-
razňujeme, že  chceme žít i  nadále 
v  míru, protože žádná válka nemá 
vítězů ani poražených, ale jen smrt, 
utrpení a osobní tragédie.“

Přeji vám všem klid a lásku 
v rodinách, též stálou radost ze ži-
vota a spoustu splněných přání ve 
vašem životě.

Pavel Mezuláník, starosta obce

V Otnicích 8. března 2022                                                                                          
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Plán akcí na rok 2022
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OÚ INFORMUJE

V  letošním roce byl 
částečně odbahněn po-
tok v délce asi osmdesáti 
metrů a zároveň proběhla 
rekonstrukce drenážku 
Za Drahama. Podařilo se 
to po několika letech, kdy 
byl drenážek zaplavován a 
zarůstán náletovými rost-
linami. Nebylo už takřka 
možné vodu z tohoto zdroje 
odebírat. Velké poděkování 
patří zaměstnanci obecního 
úřadu Miroslavu Merhau-
tovi, který drenážek a jeho 
okolí vyčistil a upravil. 

Zkulturňování krajiny vedlo k  celkovému 
odvodnění krajiny. Mokřiny a tůně všeho druhu 
byly z velké části zlikvidovány. Budováním tůní 
a mokřadů tak nahrazujeme přirozený proces 
jejich vzniku a navracíme krajině dávno zapo-
menutou tvář. Vracíme do krajiny něco, co sem 
odedávna patřilo a patří. Mokřad za starým ryb-
níkem směrem na Bošovice. 

Dobrý den,
rád bych Vám a Vašemu týmu vyjádřil velké díky a pochvalu za obnovu studánky v ulici Za Drahy. Povrchová voda 

z polí zřejmě nebude příliš kvalitní, ale jako zdroj užitkové vody studánku využíváme zvlášť v zimních měsících, kdy jsou 
vodovody v zahradách odstavené. Také děti z ulice si u studánky rády hrají. Snažím se aspoň jednou za rok dát studán-
ku trochu do pořádku, jelikož majitel pozemku pan Novák už na tom není zdravotně nejlépe, ale takhle krásně bych to 
nesvedl, takže ještě jednou díky!

Když už jsem u těch pochval, velmi pěkný dojem na mě dělá nově vysázený ovocný sad, který mám přímo pod ok-
nem. Jistě to bude veselejší pokoukání než na lány pole s řepkou. Podle toho, co vidím, mnoho lidí si sad oblíbilo, prochá-
zejí se mezi stromky nebo tam venčí psy. Jsem rád, že se vedení obce konečně víc zaměřuje na zeleň v obci a okolí a jako 
člověk milující přírodu jsem na okolí obce v posledních letech opravdu hrdý. S pozdravem V. Peksa

 NOVÁ KNIHA    100 let obce Otnice
Vznik Československé 
republiky v roce 1918 je 
bezpochyby jedním 
z nejdůležitějších milní-
ků naší moderní histo-
rie, který nelze opome-
nout. A právě obrazová 
prezentace zpracovaná 
ke stému výročí, která 
nyní vychází knižně nám 
připomíná vše důležité, 
co se za uplynulých sto 
let odehrálo u nás doma 
v Otnicích. Zavzpomí-
náme na to, co jsme vy-
budovali, co jsme zničili, 
čím jsme byli a kam až 
jsme došli. Vždyť jedno 
století jsou pouhé tři ge-
nerace, které tvoří jeden 
národ nebo rodinu. 
Knihu 100 let obce Otni-
ce zakoupíte v ceně 200 
Kč na pokladně obecního 
úřadu.  Jana Štěpánková
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Už téměř tři roky někdo záměrně 
dělá nepořádek v naší obci a jejím 
okolí. Vybírá popelnice u rodinných 
domů a odpadky rozhazuje všude 
kde se dá. Proč to dělá? Je ten člověk 
nemocný? Nebo má radost z  toho, 
když někomu škodí? Pro obecní za-
městnance je to práce navíc, když 
musí odpadky uklízet. Je to práce 
zbytečná a nepříjemná. Pokud máte 
podezřelou osobu zachycenou na 
domovních kamerách, prosíme vás o 
spolupráci a o nahlášení na obecním 
úřadě. 

Zahájení stavby cesty k rybníku Na Zumru.

děkujeme Jiřímu Kaloudovi st. z otnic
a Miroslavu Žbánkovi z lovčiček 
za pomoc při stříhání ovocných stromů 
v obecních sadech. 

Výstavba rybníku Na Zumru (za ČOV směrem 
na Šaratice).
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Odpadové hospodářství v obci Otnice 

Vážení spoluobčané, jak jistě všichni víte, 
od 1. ledna 2021 je v  platnosti nový zákon  
o odpadech č.541/2020 Sb., který především zdra-
žuje uložení odpadu na skládky, pokud obec pře-
čerpá stanovený limit 200 kg/občana/rok. Se 
změnou zákona o odpadech vznikají pro obec  
i pro samotné občany nové povinnosti, týka-
jící se odpadového hospodářství. Dle zákona  
o odpadech se bude každým rokem snižovat limit 
odevzdaných odpadů komunálního odpadu v  kg na 
občana a při překročení limitu bude navýšen poplatek 
za ukládání odpadů.    

 Výše poplatku za ukládání odpadů na skládku
Rok      Poplatek nad limit Limit kg na občana
2021         800,00 Kč                   200 kg
2022         900,00 Kč                   190 kg
2023     1 000,00 Kč                   180 kg
2024     1 250,00 Kč                   170 kg
2025     1 500,00 Kč                   160 kg
2026     1 600,00 Kč                   150 kg
2027     1 700,00 Kč                   140 kg
2028     1 800,00 Kč                   130 kg
2029     1 850,00 Kč                   120 kg

Tímto opatřením chce stát motivovat obce k větší-
mu třídění, protože směsný komunální odpad bude 
nejdražší složkou odpadového hospodářství obcí. 
Navíc obec dle zákona bude povinna splnit v jednotli-
vých letech procenta třídění odpadů, což se beze změn 
a investic do odpadového hospodářství neobejde. 
V roce 2025 bude mít každá obec povinnost vytřídit 
60 % odpadu.

Změna se ale také neobejde bez změny chování oby-
vatel obce, pokud občané nebudou chtít do budoucna 
platit vysoké poplatky za svůj odpad. Není to zapříči-
něno jen zdražením nákladů svozové firmy, ale přede-
vším zdražením na koncových zařízeních při předá-
vání odpadů. Obec tyto náklady nebude moci nést 
z obecní pokladny. 

Změna myšlení nás všech při tvorbě a likvidaci od-
padů bude v příštích letech zcela zásadní. 
Zastupitelstvo obce již schválilo v  rámci zvýšení se-
parace a třídění odpadů navýšit počet sběrných míst 
v obci a zkrátit tak docházkovou vzdálenost pro obča-
ny ke sběrným místům.
Přepočet množství komunálního odpadu v kilogra-
mech na občana v obci Otnice za rok 2021:
Svoz celkem 316,13 tun komunálního odpadu
Počet občanů k 1. 1. 2020 - 1611
Limit kg na občana v roce 2021 v obci Otnice – 196 
kg na občana

Přehled příjmů a výdajů obce Otnice na odpadové 
hospodářství v roce 2021:
Příjmy obce Otnice za odpadové hospodářství v roce 
2021 - 1 264 653,- Kč
Výdaje obce Otnice za odpadové hospodářství v roce 
2021 - 1 606 721,- Kč
Obec Otnice v roce 2021 doplatila z rozpočtu na od-
padové hospodářství 342 068,- Kč.  

Každý občan je povinen komunální odpad odkládat 
na místa určená obcí, v souladu s povinnostmi sta-
novenými zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Osoby předávající komunální odpad na místa určená 
obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující 
složky:

a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky
i) Textil
j) Směsný komunální odpad

Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, se soustře-
ďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběr-
né nádoby, kontejnery.

Sběrné nádoby na PAPÍR, PLAST, SKLO, JEDLÉ 
OLEJE A TUKY jsou umístěny na těchto místech:
· Parkoviště u hřbitova v ulici Boženy Němcové
· Odstavná plocha u stavebnin v ulici Chaloupky
· Odstavná plocha v ulici Pod Vodárnou
· Parkoviště před dělnickým domem v ulici Pančava
· Plocha u dětského hřiště v ulici Nová
· Plocha u kapličky v ulici Za Drahy

Na školním dvoře základní školy je umístěn velko-
objemový kontejner na papír. Výtěžek za sběr papíru 
v  základní škole je použit pro děti ZŠ a MŠ Otnice. 
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(t) Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Papír 8,1 8,1 7,8 23,4 25,6 18,8 31,9
Plast 13,6 13,8 17,8 22,4 19,9 21,9 23,5
Sklo 14,8 15,3 15,4 22,3 21,5 26,2 26,3

Směsný komunální odpad 217,1 217,8 209,4 265,6 276,4 321,8 316,1

Velkoobjemový odpad 73,9 87,0 84,1 76,6 88,9 140,0 113,6
Bio popelnice 94,5 101,0 90,9 82,4 82,3 98,9 109,3
Stavební suť 104,9 99,1 118,8 124,2 153,6 169,1 178,7
Nebezpečný odpad + pneumatiky 6,7 6,6 6,3 6,3 8,7 6,8 6,4
Oleje a tuky 0,3 0,2 0,2 0,8 0,8 0,9 1,2
Kovy 5,1 4,5 2,2 0,0 0,0 0,2 2,0
Oděvy 0,0 0,0 0,0 3,7 4,0 3,6 4,7
Odpady celkem (t) 538,9 553,4 552,8 627,7 681,5 807,8 813,8

Vývoj generování odpadu v obci Otnice

Uložením papíru do velkoobjemového kontejneru 
přispějete dětem ke vzdělávání.
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn ve 
sběrném dvoře, U Parku 537.

Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny pří-
slušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá
c) Sklo, barva zelená
d) Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
e) Jedlé oleje a tuky, barva zelená s nápisem OLEJE A 

TUKY

Papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé ole-
je a tuky lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, kte-
rý je umístěn v ulici U Parku 537.
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky 
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Použité oděvy a textil lze předávat do kontejnerů 
určených pro sběr textilu:

Plocha před sběrným dvorem v ulici U Parku – svoz 
provádí DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou 
Parkoviště u hřbitova v ulici Boženy Němcové – svoz 
provádí TextilEco a.s. Boskovice

Použité jedlé oleje a tuky lze ukládat na sběrných 
místech do zelených nádob označených Oleje a tuky. 
Svoz provádí EKO-PF spol. s. r. o. Hlincová Hora 

Výrobky s  ukončenou životností v  rámci služby pro 
výrobce (elektrozařízení, baterie a akumulátory, pne-
umatiky) lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je 
umístěn v ulici U Parku 537.

Výrobky s  ukončenou životností v  rámci služby pro 
výrobce (baterie a akumulátory) lze odevzdávat do 
sběrného boxu, který je umístěn v  přízemí budovy 
Radnice, Dědina 479 

Nebezpečný, stavební a objemný odpad lze ode-
vzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici 
U Parku 537.
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Bezpečnostní zpráva v obci za rok 2021
Celkový nápad trestné činnosti Obvodního od-

dělení Policie ČR ve Slavkově u Brna za rok 2021 
činil 146 přečinů, kdy objasněno bylo 93 skutků, 
tedy procentuální objasněnost byla v  loňském 
roce 63,7 %. 

V obci Otnice bylo v roce 2021 spácháno 23 pře-
stupků a 12 přečinů. Jednalo se o následující trest-
nou činnost: 

14x přestupky v dopravě
4x přestupky na úseku občanského soužití 
3x přestupky proti majetku
2x přestupky na úseku veřejného pořádku
7x přečin v dopravě
5x přečin proti majetku
V porovnání s rokem 2020, kdy v rámci územní-

ho působení Vaší obce bylo šetřeno 13 přečinů, došlo 
k poklesu trestné činnosti o jeden skutek, lze konsta-
tovat mírný pokles trestné činnosti. 

Ačkoliv ve Vaší obci v uplynulém roce 2021 ne-
byl zaznamenán případ krádeže na seniorech, je třeba 
stále preventivně upozorňovat seniory na tuto proble-
matiku, zejména, aby si dávali pozor na osoby vydá-
vající se za pracovníky pojišťoven, bankovních ústa-
vů či energetických společností, kteří pod záminkou 
výhodnější smlouvy nebo vrácení přeplatku se snaží 
dostat do domů a svým lstivým jednáním zjistí místo 
úschovy fi nančních úspor důvěřivých občanů a poté 
je o ně v nestřežený okamžik připraví. 

Nově se vyskytuje problematika tzv. „VNUK“, 
kdy pachatelé telefonicky oslovují seniory (zpravidla 
pevné linky) a pod smyšlenou legendou (pobytu v ne-
mocnici, fi nanční tísně aj.), zjistí jméno příbuzného, 
za kterého se dále vydává, dotyčnou osobu poprosí o 
fi nanční hotovost, pro kterou posílá známého nebo 
taxikáře, který hotovost převezme.

Požádejte občany, aby si všímali svého okolí, např. 
cizích osob, aby si vhodným způsobem chránili svůj 
majetek (např. pořízením elektronického zabezpečo-
vacího zařízení či kamerového systému), aby byli obe-
zřetní při nakupování zboží na internetových obcho-
dech (neprověřené a pochybné internetové portály, 
způsoby plateb na anonymní účty apod.).

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

V roce 2022 bude snahou policie nadále snížit ná-
pad trestné činnosti přečinů a přestupků. Věříme, že 
ve spolupráci s Vámi a občany Vaší obce se tento úkol 
podaří realizovat. 

Celkově lze bezpečnostní situaci v  obci Otnice 
hodnotit jako dobrou.  Zpracoval: 

Prap. Jaromír Lazor

Obecní úřad upozorňuje majitele odstavených, 
nepoužívaných a nepojízdných vozidel, která 
parkují na obecních pozemcích a parkovištích, 
aby tato vozidla odstranili do 30.dubna 2022 
z obecních prostorů. V případě, že vozidla nebu-
dou odstraněna, bude s majiteli vozidla zahájeno 
správní řízení.

Místní hřbitov – ohlašovací povinnost
Upozorňujme občany, že veškeré změny na místním 

hřbitově je nutné předem nahlásit na obecním úřadě.
Jedná se o uložení zemřelého do hrobu, uložení urny, 

kopání základů, realizace a rekonstrukce hrobů a pomní-
ků včetně sekání nápisů.

Zároveň upozorňujeme, že vjezd motorových vozidel 
musí povolit obecní úřad. To platí i pro vozidla kamenic-
kých fi rem.

Veškeré změny hlaste na tel. 544 240 018, 544 240 035 
nebo osobně na obecním úřadě.

✃

✃
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Sňatky v roce 2021
Nikola Krejčí a Patrik Vašíček
Nikola Hauskrechtová a David Kraus

Klára Konečná a Filip Bureš
Klára Pavlovcová a Jaroslav Mraček
Alice Kořízková a Roman Formánek

děti 
narozené 

v roce 2021
Ivanova Tamara  
Ivanova Victoria  
Potůček Benjamin  
Sloupová Kateřina  
Pohořelská Lena  
Malík Alexandr  
Rafajová Veronika  
Krausová Julie  
Michlík Mikuláš  
Fikarová Elena  
Kubátová Lilien  
Bednařík Tomáš  
Hložek Jan  
 Novomanželé 

Krausovi
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Novomanželé 
Mračkovi
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Opustili nás navždy
Františka Mezuláníková 95 let
Ludvík Levák 68 let
Věra Kosíková 87 let
Jan Matoušek  77 let
Zdenka Svobodová 87 let
Zdeňka Zedníčková 67 let
Jiří Lattenberg 69 let
Ludmila Svobodová    88 let
Jaroslav Haluza 76 let
Anna Zalabová 69 let
Josef Borovička 74 let
Božena Žišková 89 let
Ing. Bořivoj Hložek 74 let
Martin Borovička  68 let
Anna Špánková 73 let
Ing. Jan Baráček, Ph.D. 40 let
Miloslav Holoubek 74 let
František Buchta 86 let
Pavel Chvátal  61 let
Marie Dřínovská 69 let
Jindřiška Menšíková 86 let
Rudolf Cupák 65 let
Drahomír Svoboda 76 let
Jarmila Sobotková 75 let
Alena Nevřivová  71 let
Luboš Dvořák 80 let

Jubilanti v roce 2021
Kropáčková Marie 80 roků
Kolaříková Dobromila 80 roků
Lorenz Albín 80 roků
Polášek Miloslav 80 roků
Drabálková Ludmila 80 roků
Hudečková Anna 81 roků
Zámek Jan  81 roků
Rafajová Miluše  81 roků
Borovička Miroslav 81 roků
Bubla Jan  82 roků
Komárková Marie 82 roků
Králová Anna   82 roků
Kundera Josef   82 roků
Buchtová Helena 82 roků
Luskačová Helena 82 roků
Neumanová Ludmila 83 roků
Špaček Zdeněk 83 roků
Pittová Vlasta 83 roků
Bočková Antonie 83 roků
Dřínovský Vladimír   84 roků
Luskač František    84 roků
Menoušek Stanislav 84 roků
Hoff mannová Ludmila 85 roků
Haška Bohumil 85 roků
Matyášová Ludmila 85 roků
Pavlovec Josef 85 roků
Václavková Vlasta 86 roků 
Mazalová Františka 86 roků
Vašíková Ludmila 87 roků
Krausová Marta  87 roků
Kovářová Františka 87 roků
Novák Josef  87 roků
Neuman Josef  87 roků
Kunderová Věra 88 roků
Mezuláník Josef 88 roků
Matoušková Marie 89 roků
Matyáš Jiří 89 roků
Hutáková Růžena 90 roků
Marková Anna 90 roků
Kaloudová Ludmila 92 roků
Svobodová Marie 92 roků
Vojáčková Antonie 92 roků

Hutáková Růžena 90 let

Kropáčková Marie 80 let

Žít je víc než být, než vegetovat. Život je to, 
co prožíváš, tvé pocity, zážitky, radost, Pláč, 
smích, těšení se. Žít je snít, vymýšlet, tvořit, 
stále se na něco těšit, dělat něco, z čeho máme 
radost…Život je dar. Rozvíjí se a rozkvétá. 
I ve stáří má bohatnout.  (Jakub Berka)

Společenská kronika
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Před 2. světovou válkou se vyučil 
dámským krejčím. Během 2. světo-
vé války byl nasazen do Německa. 
Patřil k  nejvíce postiženým roční-

kům 1921 až 1924. Počet Čechů 
nucených k práci mimo svůj domov 
se odhaduje na 600 tisíc. Němci je 
hromadně odváželi do Říše. Přesto-

že se v médiích dozvídáme, že tam 
lidé žili ve strašných podmínkách, 
nebylo to pro Jan Bulvu nejhorší, co 
zažil (úryvek z dopisu níže).

Nejdůležitější je být dobrým člověkem
Do redakce Otnického zpravodaje přišla paní Helena Svěráková (dále v textu Helenka). Přinesla historické 

fotografie a poprosila nás, abychom ve zpravodaji zveřejnili vzpomínku na Jana Bulvu. Vyprávěla o tom, jak 
jí v životě nesmírně pomohl: „Byl hodný, ale měl v životě smůlu.“ Jan Bulva se narodil 20. května v roce 1921. 

Jan Bulva ve 2. třídě základní školy (spodní řada, druhý zprava)

Jan Bulva stojí v horní řadě, druhý zleva
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Oženil se s  Marií Kosíkovou. 
V roce 1951 se jim narodila dcera 
Maruška. Manželka byla nemocná, 
léčila se na psychiatrii. Také dcera 
byla mentálně postižená a bydlela 
v ústavu v Břežanech. 

Helenka měla těžké dětství, 
které prožila v  dětském domově. 
Po absolvování základní školy se 
přihlásila na zahradnické učiliště. 
Když byla v roce 1970 ve III. roč-
níku na praxi, setkala se poprvé s 

panem Bulvou. Byla vděčná za to, 
že se k ní vždy velmi hezky choval. 
Jako tatínek. Nakoupil jí oblečení, 
boty i gramofon. Nejdříve jezdila 
do Otnic na návštěvu o víkendu.  
Po zkouškách jí nabídl bydlení 
v  Otnicích. Dcera Maruška, která 
byla o rok starší než Helenka, byla 
nemocná a stále pobývala v ústavu 
v Břežanech. Když přijela k  tatín-

kovi do Otnic, tak si Helenka s Ma-
ruškou hrála.  Jan Bulva daroval 
ústavu v Břežanech pole a výtěžek 

z  kupónové privatizace. Jan Bulva 
zemřel 15. ledna 1998.

Krátce před uzávěrkou Otnické-
ho zpravodaje nám paní Helena Svě-
ráková předala dopis, který psal Jan 

Bulva redaktorovi Martinu Šulcovi z 
rozhlasové stanice Svobodná Evropa, 
která byla v  tehdejší Českosloven-
ské socialistické republice zakázaná. 
V  dopise píše, že mu toto vysílání 
pomáhá přežít všechny těžkosti jeho 
života. 

Úryvek z dopisu: 
…Já jsem byl v Německu 4 roky 

jako krejčí a musím říci, že bylo o 
nás velmi postaráno jak v  bydlení, 
tak stravování. Američtí přátelé nás 

po Válce odvezli až do Plzně na ná-
draží pak jsme jeli vlakem do Brna. 
V Brně mě Ruští vojáci sebrali a za-

vedli do sklepa, všechno mi sebrali a 
to jsem musil v noci utéct sklepním 
oknem a přijel jsem domů bosý a jen 
v  košili a kalhotech. To jsem přijel 
do osvobozené Vlasti a nestačilo 

jen to. Po příchodu domů mě sou-
rozenci sdělili že mně zavřeli komu-
nisté mého Otce a tam mu vymlátili 
zuby, oholili hlavu a dali na slunko, 
aby dostal úpal a jak řekli – chcípl. 
Musel sekat trávu na louce. Když ho 
propustili, tak byl celý bolavý – za 
nic pro nic – nebyl žádný zrádce jen 
nebyl komunista…

Milé čtenářky, milí čtenáři, bu-
deme velmi rádi, když i vy se podě-
líte se čtenáři Otnického zpravoda-
je se vzpomínkou na člověka, který 

již není mezi námi. Nemusíme 
dělat velké věci, stačí, že budeme 
dobrými lidmi. Už to je velká věc.

Svatba Marie Kosíkové a Jana Bulvy

Část dopisu

Jan Bulva s rodinou (v první řadě uprostřed dcera Maruška, za ní Helenka, vedle 
Marušky nalevo stojí Marie Bulvová, maminka Jana Bulvy)
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Po jistě náročných dvou le-
tech, které jsme společně prožili 
s virem, není něco jako uklidnění. 
Všichni to až moc víme a vnímá-
me. Rádi bychom se těšili na Veli-
konoce, jarní období a podobně, 
ale nějak to nejde. Jsme uprostřed 
zpráv, událostí na Ukrajině a zdá 
se skoro, že nevíme, co s tím. 

Díky Bohu, že na to vše člověk 
není sám. Hlavně ti, kterých se to 
bezprostředně týká a dosti bolest-
ně. Také díky za to, jakým způso-
bem se dá pomoci a jak se to úžas-
ně děje.

Mám na stole před sebou star-
ší publikaci Příběhy psané živo-
tem. Má podtitulek – Velké pravdy 
v malých příbězích. Nacházím zde 
také tuto otázku: „Může bohatství 
a síla zbraní zabezpečit naši bu-
doucnost?“ A před vlastní ilustra-
cí ze života odpověď: „Ne, protože 
Bůh nás ochraňuje, jen když se dě-
líme s těmi, kdo trpí nouzí.“  Nese 
název – Pearl S. Bucková

Americká spisovatelka Pearl 
S. Bucková se ve světě stala zná-
mou svým románem z Číny Dob-
rá země. Jako dcera evangelické-
ho misionáře žila dlouho v  Číně 

a zamilovala si čínský lid. Hlásala 
tam evangelium spíše svými činy 
než slovy. Přečtěme si něco z jejích 
vzpomínek:

Brzy po svatbě jsem tehdy žila 
v  přístavu na jihu Číny. Jednoho 
zimního rána někdo zaklepal na 
dveře. Otevřela jsem. Venku stála 
vyhublá žena. Byla oblečená v had-
rech a měla uštvaný výraz ve tváři. 
Vyprávěla, že ji její muž nechal na 
holičkách, když vypukl na severu 
země hladomor, a že čeká dítě. Pro-
sila, zdali bych jí nemohla pomoci, 
že nemá vůbec nikoho. Nemohu 
říci, že bych z  této ranní návštěv-
nice měla radost. Sama jsem měla 
dost starostí, především s  péčí o 
svého starého, churavého otce. 
Přesto se mi podařilo po usilov-
ném přemýšlení najít řešení. Naj-
mula jsem prázdnou chatrč vzadu 
za naší domem v  čínské dělnické 
čtvrti. Paní Lu – tak se ta ubohá 
žena jmenovala – byla přešťastná. 
Každý den jsem jí nechala přinést 
vydatné jídlo z naší kuchyně. Brzy 
se uzdravila a přivedla na svět sil-
ného kloučka. Asi šest měsíců po 
narození dítěte mě jednou v  noci 
náhle vyrušil ze spánku hluk ku-
lometů. Slyšela jsem vzrušený hlas: 

„Komunisté jsou tady! Dobyli měs-
to a chtějí vyhubit všechny cizin-
ce.“ Naši čínští služebníci už dům 
opustili, protože pro komunisty 
byl podezřelý každý, kdo měl s ci-
zinci něco společného. Stáli jsme 
tam, můj starý otec, můj muž, má 
sestra, její a moje děti, a nevěděli 
jsme kudy kam. Rachot kulometů 
se stále blížil. Už byli v  naší ulici. 
Brzy bude s námi konec. Náhle se 
otevřely dveře a za nimi paní Lu. 
„Okamžitě pojďte za mnou!“ Řekla 
jsem jí, že se vystavuje nebezpe-
čí života, ubytuje-li cizince. Ona 
však nechtěla nic slyšet. Rychle 
jsme prošli zahradou a našli úto-
čiště v  její chatrči. Skrze škvíry 
v prknech jsme viděli, jak náš dům 
přepadla kolona opilých vojáků a 
jak pak zuřivě vyrazila zpátky ven, 
když nikoho nenašla. Naštěstí nás 
neobjevili. Za dva dny, když se si-
tuace trochu uklidnila, se nám po-
dařilo uniknout na jedné americké 
lodi. Paní Lu nám zachránila život.

Snad ještě dva dovětky – říká 
se, že všechno je to o lidech. A též 
se mi zdá výmluvné, jak někdo na-
psal, že nemá smysl se jen modlit, 
ale má smysl se i modlit.              

       P. Pavel Buchta

Je možné jít dál, ale jak?

Římskokatolická farnost Otnice vás srdečně zve na koncert v kostele sv. Aloise v Otnicích
MUŽSKÝ SBOR KOSTICE-TVRDONICE

Sobota 23. dubna 2022 v 15 hodin
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan
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Připojili jsme se ke kampani “FAIRTRADE. Moje férová volba”
Všimli jste si na zastávkách, 

nástěnkách, v knihovně, v dělnic-
kém domě a na dalších místech 
v  naší obci plakátů s  logem Fair-
trade? Pokud ano, tak nás to těší. 
Jste všímaví. Naše obec se zapojila 
do kampaně „FAIRTRADE. Moje 
férová volba“, která chce podpořit 
zvýšení povědomí o systému certi-

fi kace Fairtrade a hodnotách, kte-
ré prezentuje (spravedlivá odmě-
na za práci, zákaz dětské a nucené 
práce, pěstování šetrné k životní-
mu prostředí). 

Tvářemi kampaně je moderá-
torka Adela Vinczeová, herečka Zu-
zana Kronerová, kosmický inženýr 
Jan Lukačevič nebo publicista Bo-

humil Kartous. Kampaň chce uká-
zat na hlavní podstatu Fairtrade, že 
systém podporuje zranitelné sku-
piny farmářů z Latinské Ameriky, 
Afriky a Asie, že jim dává možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek a pomáhá jim rozvíjet je-
jich podnikání.

„Chci produkty vyráběné férově k lidem a šetrně k životnímu prostředí,” zdůraznila moderátorka Adela Vinczeová.

Kampaň FAIRTRADE. Moje 
férová volba přišla v nelehké době. 
Pěstitelé kávy se potýkají s kombi-
nací nevídaného sucha v Brazílii, 
útokem sarančat v Africe a negativ-

ními dopady pandemie covidu-19. 
„Jsme přesvědčeni, že i to je důvod, 
proč je právě teď potřeba téma udr-
žitelného nakupování ve společnosti 
otevírat,”  vysvětlovala Hana Malí-

ková, ředitelka Fairtrade Česko a 
Slovensko při zahájení kampaně 
FAIRTRADE. Moje férová volba.

Zveme vás na FÉROVOU SNÍDANI, tentokrát na farní zahradě v sobotu 14. května od 10 do 12 ho-
din. Férová snídaně se koná vždy na Světový den pro fair trade. Letos budeme po dvou  letech opět piknikovat 
komunitně. Přibalte si do košíku deku, fairtradové nebo lokální dobroty a přijďte posnídat na farní zahradu. 
Budeme rádi, když přineste i dobroty na společný stůl. Ochutnávka fairtradové kávy a fairtradového čaje. Tvo-
ření a hry pro malé i velké. Společně podpoříme místní i světové pěstitele.

Fairtradová obec
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VÝSADBA STROMů
Naše obec má naštěstí zastupi-

telstvo, které se jednoznačně sho-
duje na nutnosti provádět změny v 
krajině k  lepšímu, zadržovat vodu 
v  krajině, vysazovat alejová stro-
mořadí, ovocné sady, biokoridory 

a zatravňovací pásy. To vše se již 
naplánovalo při KPÚ (komplex-
ních pozemkových úpravách), kte-
ré byly po čtyřletém procesu kon-
cem roku 2018 dokončeny.

Obci se podařilo získat stopro-
centní dotace na výsadbu nových 
biokoridorů, na ploše 1,2 hektaru, 
které vedou od k. ú. Šaratice přes 
lokalitu Poltňa až po k. ú. Bošovi-
ce. Zde bylo vysázeno celkem 3 787 
kusů keřů a 10 716 kusů stromů 
v  celkové výši 20 milionů korun. 
Celou akci realizovala firma Kavyl 
s.r.o. s tříletou následnou péčí.

V témže roce byla započata vý-
sadba ovocného sadu nad starým 

rybníkem. S tímto nápadem přišel 
za vedením obce místní občan pan 
Dirbák, který se postaral o výsad-
bu i financování. V první etapě zde 
bylo vysázeno 50 kusů různých 
druhů ovocných stromků.

Udělat něco pro přírodu chtěli i 

místní hasiči, kteří přišli na obecní 
úřad se slovy: „Chceme také vysa-
zovat stromky, dejte nám prostor ať 
můžeme sázet“. Celkem se podařilo 
vysázet   20 kusů listnatých stromů.

Honební společenstvo dva roky 
po sobě přispělo nákupem travní-
ho semene, které bylo vyseto na 
zatravňovacích pásech kolem naší 
obce.

Připojili se také žáci základní 
školy, kteří výsadbou patnácti list-
natých stromů zvelebili okolí školy 
směrem ke hřišti.

Jak se říká: „S jídlem roste chuť“ 
a když je vidět něco pozitivního 
pro všechny, hlásí se další dobrosr-

deční občané s nabídkami pomoci 
při výsadbách, ale i financováním 
nákupu stromků. Jednou z nich je 
Šárka Fialová, která věnovala dva-
cet kusů listnatých stromků do 
parku před místní základní školu.

Na podzim roku 2020 byla naší 
obci schválena dvěstěpadesátitisí-
cová dotace na výsadbu 40 kusů ja-
vorů do alejového stromořadí v lo-
kalitě „66“ a bývalé staré střelnice. 
Celou akci realizovala firma Svato-
pluka Lattenberga ze Skoronic.

Ve spolupráci s  Moravský-
mi naftovými doly Hodonín byla 
schválena dotace na výsadbu 80 
kusů ovocných stromků v Exten-
zivním ovocném sadu na Pastvis-
kách. Tuto náročnou výsadbu zre-
alizovali zaměstnanci naší obce ke 
konci prosince již za sněhových 
podmínek.

O financování ovocných stro-
mů pro dosázení druhé etapy 
ovocného sadu nad starým rybní-
kem se opět postaral pan Dirbák a 
za pomoci místních občanů byl sad 
osázen dalšími 40 kusy ovocných 
stromků.

A aby toho nebylo málo, tak 
místní rodák Roman Spáčil věno-
val 202 kusů listnatých stromků 
(duby, javory, jilmy, kaštany, habry, 
lípy, oskeruše), které byly vysázeny 
zaměstnanci obce, místními hasiči 
a jejich rodinnými příslušníky. O 
každou věc je potřeba se i řádně 
postarat, aby vynaložené hodiny 
práce při výsadbách, montážích 
kůlů a ochrany proti okusu zvěří 

Lepší zítřky pro přírodu

Současná změna klimatu zahrnuje jak globální oteplování (růst průměrné teploty), tak jeho 
vliv na počasí. V minulosti již proběhla období klimatických změn, ale současné změny jsou vý-
razně rychlejší a nemají přirozené příčiny. Stojí za nimi lidské aktivity, které zvyšují množství 
skleníkových plynů v atmosféře, především oxidu uhličitého (CO2) a metanu. Nárůst koncentra-
ce oxidu uhličitého v atmosféře způsobujeme spalováním fosilních paliv pro energetické využití. 
Není jednoduché se s touto změnou vyrovnat, protože nás už dlouhodobě trápí výkyvy počasí v 
podobě sucha, přívalových dešťů a následných povodní nebo nečekaného tornáda na jižní Mora-
vě, které napáchalo stamilionové škody na majetku, a hlavně ztrátu šesti lidských životů.

Všichni si jistě vzpomeneme na velmi suché období let 2016 až 2019, kdy se viditelně proje-
vovaly změny klimatu na počasí. Předpovědi tak významných dopadů klimatických změn si má-
lokdo uvědomoval. Je důležité nebrat tyto změny, které se dotýkají nás všech, na lehkou váhu a 
snažit se s tím něco dělat už kvůli budoucnosti našich dětí, vnoučat a pravnoučat. Ano, je to jen 
kapka vody v moři, ale někde se začít musí.
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nebyly zbytečné, ale ku prospěchu 
věci. Uvědomujeme si, že stromy 
zajišťují stín, a tím významně ome-
zují odpařování vody a pomáhají 
zadržovat vláhu.

Velké poděkování patří všem, 
kterým není tato činnost lhostejná. 
Ať už jste to vy všichni sazeči, spon-
zoři, stříhači a hlavně „zalévači“.

VELKÉ UBÝVÁNÍ HMYZU
V  posledních letech je zazna-

menán i velký úbytek hmyzu a pa-
desátiprocentní úbytek drobného a 
polního ptactva. Však si jistě dobře 
vzpomenete na časy, kdy byly vaše 
automobily obalené hmyzem. Na 
podporu opylovačů se obec snaží 
aspoň v malé míře vysévat květnaté 
louky, slunečnici a svazenku.

Roky 2020 a 2021 byly na deš-
ťové srážky bohaté. Letošní začátek 
roku je naopak bez srážek, suchý, 
za pravidelných větrných poryvů. 
Zde je názorně vidět nestabilní po-
časí a změna klimatu.

ZADRŽOVÁNÍ VODY 
V KRAJINĚ

Další prioritou naší obce je za-
držování vody v  krajině. Koncem 
letošního března započala výstav-
ba dalšího rybníku „Na Zumru“ o 
rozloze 1,4 hektaru s  polní cestou 
končící u katastru Šaratic. Stavbu 
realizuje SPÚ (Státní pozemkový 
úřad) Vyškov z evropských dotací 
Národního plánu obnovy v celkové 
výši 21 milionů korun. Po kolauda-
ci budou rybník i cesta převedeny 
do majetku naší obce. Opět přibu-
de krásný přírodní prvek do naší 
krajiny.

„Kde je voda, tam je život“, a 
proto má zastupitelstvo obce sna-

hu vykoupit od majitelů pozemky 
na částečně podmáčené louce za 
starým rybníkem na Sadkově, kde 
máme v  plánu budovat postup-
ně soustavu mokřadů s  částečnou 

soustavou solitérních stromů. Prv-
ní mokřad byl zrealizován v březnu 
letošního roku.

Další přírodní mokřad by chtě-
la obec zachovat vedle plánované 
cyklostezky u fi rmy Diton s.r.o., 
momentálně na pozemku jiného 
vlastníka. Díky vzájemným dob-
rým vztahům naší obce a fi rmy 
Rostěnice a.s. se podařilo pozemek 
směnit. Při dostatku vody je zde 

možno sledovat různé druhy chrá-
něných vzácných vodních ptáků. 
Například čejku chocholatou a be-
kasinu otavní. O zachování tohoto 
mokřadního prvku mají zájem i 
ornitologové a Odbor životního 
prostředí ve Slavkově u Brna.

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ 
PRVEK

Ve spolupráci s Janem Sychrem 
z  Masarykovy univerzity v  Brně, 
odborníkem na korýše a mokřadní 
ptactvo, bylo požádáno o zařazení 

přírodního mokřadu do VKP (vý-
znamný krajinný prvek). Mokřad 
se nachází v polích v lokalitě „Zá-
dvorní“. O této významné lokalitě 
se ve zpravodaji psalo již dříve.  
Nachází se tu vzácný druh žábro-
nožky panonské. Tyto významné 
mokřady jsou v naší republice pou-
ze tři. Ze strany Odboru životního 
prostředí ve Slavkově u Brna bylo 
žádosti vyhověno. 

Kladnou změnu do krajiny 
přinesl hospodařící zemědělský 
subjekt Rostěnice a. s., který se 
z velkých lánů obhospodařovaných 
dříve z  kopce dolů přeorientoval 
na pásové obhospodařování-více 
plodin po vrstevnicích v maximál-
ní šířce třicet šest metrů. Zabraňuje 
to vodní erozi a zároveň se zachy-
tí více vody v půdě. Ocenění je na 
místě vzhledem ke zvýšené nároč-
nosti obdělávání a vyšším fi nanč-
ním nákladům vložených do této 
činnosti. Určitě jste již zaregistro-
vali novou průtočnou vodní nádrž 
o rozloze 2,8 hektaru pod vino-
hradem směrem na Lovčičky. Toto 

vodní dílo nechala zrealizovat také 
fi rma Rostěnice a.s., které ho má ve 
svém majetku.

CO NAPSAT NA ZÁVĚR?
Jak se chováme k  přírodě, tak 

se ona chová k  nám. Mysleme na 
to, co bude dál, jestliže každý z nás 
alespoň malou kapkou nepřispě-
je k  lepšímu stavu životního pro-
středí. Je potřeba přírodu (nejen) 
kolem nás chránit, pečovat o ni a 
zvelebovat. 

Pavel Muric, místostarosta obce

Životní prostředí
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Někdy si v  tom připadám 
sama. Někdy mám pocit, že si 
podřezáváme větev sami pod se-
bou. Někdy mně zasvítí jiskřička 
naděje. Někdy zaslechnu: „Stejně 
je už pozdě.“ A teď babo raď. Co 
mám na srdci? Klimatickou krizi. 
Trápí mě to. Já vím. Někdo nad 
tím mávne rukou. Ale všichni 

bychom si měli uvědomit, že pří-
roda je naší součástí, i když jsme 
se tomu dlouhá léta bránili. Teď 
nás to dobíhá v  rámci klimatic-
kých změn. Jediná cesta je s  pří-
rodou spolupracovat. Propojit to 
technické, co jsme se naučili s po-
znáním přírody. Jsem čím dál víc 
přesvědčená, že změna klimatu je 
jednou z  největších výzev, před 
kterou lidstvo stojí. 

V  loňském roce jsem absol-
vovala Hostětínskou klimatickou 
akademii, kterou organizuje Eko-
logický institut Veronica. Přestože 
se zajímám o ekologii, životní pro-
středí, environmentální výchovu a 
s  tím související změnu klimatu, 
doslova mě šokovaly informace, 
které jsem se v  průběhu akade-
mie dozvídala. Zjistila jsem, že 
je to mnohem horší, než jsem si 
doposud myslela. Vědci poukazu-
jí na změnu klimatu již od sedm-
desátých let minulého století! Ale 
v  médiích se o tom moc nemluví 
a nepíše. Často je slyšet především 
druhá strana, která změnu klima-

tu popírá. Díky přednáškám vědců 
z různých oblastí, exkurzím i ukáz-
kám realizovaných opatření jsem 
zjistila, že je možné předcházet 
dalšímu oteplování planety.  Jed-
nalo se nejen o technická opatření 
a zařízení, jako jsou například pa-
sivní domy či systémy zádrže vody, 
ale i o staré lesy a divočinu, jejichž 

význam pro zadržení uhlíku pod 
vlivem krátkodobého ekonomic-
kého zisku přehlížen a nedoceněn. 
Jedním z  probíraných témat byla 
decentralizace výroby elektřiny a 
jednou z  možností, jak si zajistit 
v  dodávkách elektřiny soběstač-
nost a zároveň výhodné ceny, je 
komunitní energetika. 

Všechna setkání probíhala ve 
velmi přátelské atmosféře a vždy 
jsem odjížděla domů s  nadějí, že 
když se do řešení klimatické kri-
ze zapojíme všichni, tak to dobře 
dopadne. Vím, že to nebude jed-
noduché, budeme se muset ome-
zit ve svých nárocích. Ale, známe 
to, když se chce, všechno jde. Kdo 
chce, hledá způsoby, kdo nechce, 
hledá důvody.  Je to především o 
změně myšlení. Pojďme do toho. 
S odvahou. A s radostí. 

Na klimatické akademii jsem 
se poprvé dozvěděla o klimatic-
ké žalobě. Účastník akademie Jiří 
Bouček, starosta obce Svatý Jan 
pod Skalou, je jedním ze signatá-
řů klimatické žaloby, takže jsme 
měli podrobné informace přímo 

od zdroje. Reportáž o klimatické 
žalobě vysílala Česká televize 28. 
listopadu 2021 v  dokumentu Ne-
dej se! Pokud vás toto téma zajímá, 
můžete se podívat do archivu ČT. 
Také další díly dokumentárního 
pořadu Nedej se! stojí za zhlédnutí, 
protože zajímat se má cenu. 

Dalším zdrojem informací ne-
jen o změně klimatu jsou webové 
stránky www.veronica.cz a www.
faktaoklimatu.cz. Jitka Bublová

MYSLIVECKÝ SPOLEK 
“HUBERT” OTNICE žádá 
majitele psích mazlíčků, aby 
v měsících duben, květen a 
červen nepouštěli volně v pří-
rodě svoje psy. V těchto měsí-
cích probíhá hnízdění, klade-
ní a vyvádění mláďat a zvěř v 
této době potřebuje mít více 
klidu. Buďte prosím ohledu-
plní ke zvěři kolem nás, které 
v poslední době značně ubývá 
a která je a musí byt nedílnou 
součástí naší přírody. V pří-
padě, že naleznete samotné 
mládě, nesahejte prosím na 
ně. Mládě není opuštěné, ale 
je pouze odložené a kousek 
od něho leží jeho máma.  

Za pochopení děkují myslivci

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN DOTACÍ, 
POSKYTNUTOU MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.

Snižování uhlíkové stopy může být i radostné
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Životní prostředí

Není to proto, že by zaměst-
nanci obce zapomněli část trávní-
ku posekat, ale činí tak záměrně. 
Díky vyššímu porostu je lépe za-
držovaná vláha, plochy vykazují 
výrazně menší povrchové teploty 
a také tvoří životní prostor ze-
jména pro bezobratlé živočichy. 

Ke zpříjemnění prostředí po-
stupně mění zaměstnanci obce 
systém péče o zeleň a zkouší jiné 
postupy, například při sečení trávy. 
Možná jste si v loňském roce všim-
li ostrůvků kvetoucích rostlin, kte-
ré ponechali v parcích a na dalších 
veřejných zelených plochách. Je to 
proto, aby květiny měly možnost 
vykvést, poskytnout potravu a úto-
čiště hmyzu a také, aby se umož-
nilo větší zadržení dešťové vody, 
aby trávník v letních měsících tolik 
nevysychal. V takových travnatých 
plochách i nad nimi je hodně živo, 
protože skýtají potravu a útočiš-

tě spoustě hmyzu. Jak už to bývá, 
někdo to ocení, a naopak by uvítal 
sekat co nejméně, jiný preferuje 
upravené travnaté plochy. Záleží 
na nás, jaké hodnoty upřednostňu-
jeme. 

Místostarosta obce Pavel Muric 
zaslal do redakce Otnického zpra-
vodaje text z deníku Lidové noviny. 
Nejen vedení obce, ale i my, obča-
né, se můžeme inspirovat a s nad-
šením spolupracovat s přírodou.

Pastva pro hmyz i vaše oči 
Čím dál častěji čteme o tom, jak 
ubývá užitečného hmyzu a jaké 
problémy má včela medonosná 
v české krajině. Ale můžeme něco 
udělat? Samozřejmě. Třeba po-
moci zajistit včelám dostatek kva-
litní potravy. Protože včela získá-
vá potravu jen a pouze z rostlin, 
spočívá pomoc v jejich pěstování. 
Jakých? Nabídka je široká. Země-

dělci vysejí například pole hořčice 
a svazenky nebo rozdělí pole bio-
pásy, ekologové začlení do krajiny 
pestré remízky a my ostatní mů-
žeme pomoci výsadbami a výsevy 
na zahradách. Může to být i květ-
natá louka. Pestrá, voňavá, bzučící 
hmyzem, jakou znají pamětníci. 
Nemáte plochu na louku? Neva-
dí. Zkuste část trávníku nahradit 
kvetoucí loučkou nebo pásem. 
Nemáte ani zahradu? Ani to není 
problém. Máte-li terasu či balkon i 
tam můžete včely pohostit…Pokud 
nechcete měnit trávník na kvetoucí 
plochy, zkuste změnit počet sekání. 
Není nutné každý týden vyrážet se 
sekačkou. Budete překvapeni, jak 
vypadá v  červenci trávník, kde se 
sekání omezilo na třítýdenní až 
měsíční frekvence. Co docílíte? 
Určitě úsporu pohonných hmot i 
svojí práce, pro sousedy klid bez 
víkendového vrčení a pro desítky 
druhů hmyzu prostřený stůl… 

…„Hmyz tvoří až dvě třetiny ži-
vých tvorů na Zemi. Za posledních 
25 let zmizelo 75 procent létajícího 
hmyzu. Vytváříme obrovské plochy, 
které jsou nevhodné pro jakékoliv 
formy života, a jsme momentálně 

na cestě k ekologickému armagedo-
nu. Pokud ztratíme hmyz, zkolabuje 
všechno,“ tvrdí profesor Dav Goul-
son z univerzity v Sussexu. …

(zkráceno z deníku 
Lidové noviny, 14. října 2021)

red

Mozaikovité sečení je nejen zajímavé na pohled, ale především prospěšné
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„TEĎ TO VIDÍM JINAK“ – 
tak znělo zadání šestého ročníku 
soutěže Jižní Morava čte. Souběž-
ným tématem, z něhož vycházela 
nová soutěžní kategorie, pak bylo 
i připomenutí 120. výročí naro-
zení básníka Jaroslava Seiferta. 

Téma odkazovalo na klíčový 
princip poezie, totiž schopnost 
vnímat věci zostřeným a oz-
vláštňujícím pohledem. Děti 
téma uchopily originálně. Nad-
sázka, vtip, pozitivní vyznění, to 
měly všechny výtvory společné. 
Za spolupráci děkuji zástupkyni 

ředitele školy Dagmar Kovaříkové. 
Žákyním a žákům z  osmého roč-
níku děkuji za nesmírně zajímavé 
eseje, které napsali na téma „Teď 
to vidím jinak“.  Nebylo lehké vy-
brat práci, kterou jsme zasílali do 
krajského kola soutěže, neboť jsme 

mohli zaslat pouze jednu práci do 
každé kategorie. O to víc mě po-
těšilo, že mezi pracemi žáků byla i 
jedna báseň.  Děkuji také Dagmar 
Sloupové, její dceři Vandě a syno-
vi Šimonovi za originální výtvar-
ná díla. Do krajského kola soutěže 
jsme z  naší knihovny zaslali čtyři 

práce v  různých kategoriích. Gra-
tulaci si zaslouží Šimon Svoboda, 
jehož práce pod názvem Letí nele-
tí se umístila v krajském kole na 3. 
místě ve výtvarné kategorii určené 
pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ. Výstavu 
deseti nejlepších prací, které byly 
vybrány v  místním kole soutěže 
Jižní Morava čte 2021 jste si moh-
li v prosinci prohlédnout v otnické 
knihovně. Na stránkách tohoto vy-
dání Otnického zpravodaje najdete 
práce, které jsme zaslali do krajské-
ho kola soutěže. Zároveň si můžete 
prohlédnout fotografie z předávání 
cen v knihovně, které proběhlo ve 
dvou termínech. V  listopadu jsme 
předali ceny účastníkům mladší 
kategorie. Soutěžícím z osmého 
ročníku ceny předal starosta obce 
Pavel Mezuláník v  lednu tohoto 
roku. Děkuji všem účastníkům za 
báječné nápady i čas, který tvorbě 
věnovali. Věřím, že se v  letošním 
roce do soutěže zapojí víc soutěží-
cích a těším se na zajímavé práce. 

Ohlédnutí za soutěží Jižní Morava čte 2021

O cestovatelskou přednášku o 
Kolumbii s  manželi Poulíkovými, 

kteří k nám přijeli z  Hostěrádek-
Rešova byl mezi návštěvníky velký 
zájem. V  knihovně bylo plno, ne-
stačily nám připravené židle a sto-
ly. Cestovatelské přednášky Jany a 
Vladimíra Poulíkových jsou velmi 
oblíbené a známé široko daleko. 
Jsem velmi ráda, že jsme je mohli 
uvítat i v  otnické knihovně. Díky 
fotografiím, které nám promítali 
jsme se přenesli do Jižní Ameriky. 
Kolumbie je nesmírně zajímavá 
země. Vyprávěli nám, jak na svých 
cestách potkávali příjemné a vstříc-
né lidi. Putovali nádhernou pří-

rodou, neboť Kolumbie je známá 
bohatou druhovou rozmanitostí 
zvířat a rostlin. Amazonský prales, 
zasněžené vrcholky And i pulsu-
jící hlavní město Bogota, to vše je 
Kolumbie. Přesto, že Kolumbie má 
pověst nebezpečné země, cítili se 
zde bezpečně. Téměř dvouhodino-
vou přednášku doplňovala i videa. 
Návštěvníci přednášky ochutnali i 
kolumbijskou kávu. Manželé Po-
ulíkovi nám popsali a ukázali, jak 

dlouhá je cesta od sběru kávových 
třešní až do šálku voňavé kávy, kte-
rým si rádi zpříjemníme den. Vě-
děli jste, že kávové zrno je semínko 
z  bobulovitého ovoce? Proto Dě-
kuji Janě a Vladimírovi Poulíko-
vým za velmi zajímavou přednášku 
a také všem účastníkům, kteří do 
knihovny na přednášku přišli. Byl 
to velmi příjemně strávený čas při 
poznávání života lidí v daleké zemi 
i přírodních krás Kolumbie.

Kolumbie – kráska mezi oceány
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Koronavirus se do mého života 
dostal jako blesk z  čistého nebe. 
V televizi i na internetu jsem ne-
ustále slyšel informace, že v Číně 
začala nějaká nebezpečná infekce. 
Moc jsem tomu nevěnoval pozor-
nost, vždyť je to přece daleko. 

Jednoho dne naše vláda rozhod-
la o zavření škol, a to jsem pochopil, 
že se opravdu něco děje. Ze dne na 
den jsme zůstali doma a začala di-
stanční výuka. Musel jsem se nau-
čit pracovat s počítačem, e-mailem 
a programem Teams. Začal pro ně 
úplně nový režim. Líbilo se mi to, 
že jsem nemusel brzy ráno vstávat a 
cestovat autobusem do školy. Úkoly 
jsem dělal průběžně, ale časem jich 
pořád přibývalo. Musel jsem si hlí-

dat termíny na odevzdání úkolů a 
někdy u toho trávil celé odpoledne. 
Mé nadšení bylo pryč. Oba moji ro-
diče tuto nemoc dostali a pracovali 
z domu na home offi  ce. Trávili jsme 
veškerý společný čas pohromadě 
a někdy to bylo opravdu strašné.  

Uvědomil jsem si, jak moc mi chy-
běli moji kamarádi, a hlavně spor-
tovní kroužky. Jen jsme si volali a 

psali přes Messenger. Nemohli jsem 
ani navštěvovat rodinu a jezdit na-
kupovat. Vadilo mi nošení roušek 
a pořád nějaká omezení, která se 
každý den měnila. V  létě jsme do 
poslední chvíle nevěděli, jestli po-
jedeme na dovolenou do zahraničí, 
na kterou jsme se těšili. 

Poslední dny začínají čísla na-
kažených zase stoupat a bojím se, 
že se zase zavřou školy a obchody. 
Nikdo neví, kdy to skončí a co bude 
dál. V  televizi neslyším nic jiného 
než Covid-19. Doufám, že to brzy 
skončí a všechno bude jako dřív. 
Teď si vážím každé maličkosti, kte-
rou jsem dřív považoval za samo-
zřejmost. 

Patrik Horák

TEĎ UŽ TO VIDÍM JINAK 
Jan Kozel 
Je prvního září a škola začíná, 
ale kde jsou všichni, to já nevím, 
lavice jsou prázdné a prach na ně sedá, 
a já v posteli ještě pořád spím. 
Světla zhaslá a je tu zima, 
jen veverku na stromě objevím, 
jak krásně si tam pobíhá,
jak krásně pohybuje ocasem svým.
A já doma sedím u počítače, 
venku krásně zpívá kos, 
poslouchám o hrozné nauce, 
oči mě pálí a jsem bos. 
Chce se mi na záchod, ale nemůžu, 
učitel se zrovna připojil,
hned mě vyvolal a já nic nezmůžu, 
asi jsem ho moc nepochopil. 
Mikrofon mi přestane fungovat, 
všichni se ptají, kde jsem, 
jako naschvál se mi to začalo sekat, 
pak rychle skočím na holou zem.
A utíkám k záchodu, 
je to krásná úleva, 
na tohle jsem čekal celou hodinu, 
konečně se dočkala moje střeva. 
A přitom slyším, jak děti z hodiny odcházejí, 
snažím se, ale rychleji to nejde, 
protože toaletní papír tu zřejmě není, 
brzy už to utrpení přejde. 
Dřív jsem myslel, že to bude lepší než škola, 
a že to bude zázrak, 
myslel jsem si, že to přejde (ta korona), 
ale teď to vidím jinak.

Monitor Vanda Svobodova

Letí neletí Šimon Svoboda

Teď to vidím jinak
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Jaké to je napsat knihu? Kde spisovatel bere in-
spiraci? A jak se vlastně stane člověk spisovatelem? 
Tyto a další otázky si jistě kladli žáci pátých tříd naší 
školy předtím, než navštívili besedu se spisovatel-
kou Lucií Hlavinkovou v otnické knihovně. Mnohé 
možná překvapilo, že stát se spisovatelkou není tak 
složité, jak by se mohlo zdát. Autorka knih pro dět-
ské i dospělé čtenáře se s žáky podělila o svou život-
ní cestu, která ji k psaní knih přivedla. Lucie Hlavin-
ková se připravila opravdu důkladně: přijela k nám 
do Otnic s obrovským kufrem, aby představila svou 
tvorbu. Nejednoho školáka nalákala k přečtení ně-
kterého jejího díla. Nutno podotknout, že mnohé 
zaujaly příběhy určené starším čtenářům a malí de-
tektivové a dobrodruzi se dožadovali dovyprávění 
detektivního příběhu autorčina románu. Spisovatel-
ka Lucie Hlavinková dětem zpříjemnila předvánoč-
ní čas a někteří z knihovny odcházeli s plánem na 
svou vlastní knížku, prozradily je zvídavé dotazy a 
nadšené jiskřičky v očích. Vlastimil Baník

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
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„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti 
mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je 
vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo 
pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Dě-
láme strašně málo k jejímu procvičení, živení, 
posilování a ochraně.“  Mark Twain

Díky pozitivním ohlasům v  loňském roce, jsme 
v lednu znovu pozvali do naší knihovny zkušenou 
trenérku paměti a aktivní členku České společnosti 

pro trénování paměti a mozkový jogging Zdenku 
Adlerovou. V  přátelském prostředí jsme si nejen 
procvičili paměť, naučili se jednoduchá cvičení a 
zároveň jsme se dozvěděli i spoustu zajímavých 
informací. Myslíte si, že to, co si vybavujete, je re-
álným odrazem nějaké vnější události? Není tomu 
tak. Ve skutečnosti je to, co si uchováváme v pa-
měti, velmi závislé na našich smyslech, znalostech, 
zkušenostech či psychickém rozpoložení. Paměť a 
vzpomínání připomíná trochu práci archeologa, 
který z drobných úlomků sestavuje celek. Z jednot-
livých vjemů skládáme příběh. Vzpomínáme-li, 
vždy vybereme události, které mají nějaký důvod 
nebo které nás zaujaly, přetvoříme je podle určité 
zápletky a zasadíme je do našeho prožívání či zku-
šenosti. I to je důvod, proč dva pamětníci mohou 
na jednu událost vzpomínat odlišně. Nezapomí-
nejme, že mozek je jako sval. Musíme ho trénovat. 
Stačí 10 až 15 minut denně. A nikdy není pozdě 
začít. K  procvičování mozku je důležitý i fyzický 
pohyb. Například procházka v  přírodě. Máte-li 
chuť trénovat svoji paměť, můžete se inspirovat na 
webových stránkách: www.treninkpameti.com. 

Hrátky s pamětí v knihovně podruhé

Je únor-zima pomalu odchází, 
na zahrádkách kvetou první jarní 
kytičky – sněženky, talovíny, kro-
kusy.  A Dagmar Sloupová přišla 
s dalším nápadem. Vyměnit vločky 
za srdíčka. A jelikož se blížil Va-
lentýn, svátek zamilovaných, tak 
jsme si řekly: „Proč ne?“ Kdo chce 
ať svátek zamilovaných slaví, kdo 
nechce nemusí. Darovat někomu 
srdíčko je hezké kdykoli. Dagmar 
vytvořila do knihovny velké srdce 

z krabice, kterou polepila stránka-
mi z  knížky, a děti do něj nasklá-
daly vyřazené knihy, takže máme 
v  knihovně nádhernou originální 
dekoraci. 

Na tvořivou dílnu přišlo hod-
ně dětí. V  knihovně to opět žilo. 
A to je dobře. Děti také skládaly 
srdíčka z papíru, které potom při-
lepily na špejli a vytvořily zápichy 
do květináče. Věříme, že jim teď 
dělají doma radost. K malování sr-

díček na okna knihovny jsme opět 
využili křídové fi xy, které se nám 
osvědčily při adventním malování 
vloček. Děti namalovaly srdíčka na 
okna a na lístečky napsaly, komu je 
věnují. Bylo zajímavé sledovat, jak 
dokáží být děti kreativní a potom 
si číst, komu srdíčka věnovaly. Vě-
řím, že jste si při procházce okolo 
knihovny všimli originálních srdí-
ček. Možná jste našli srdíčko, které 
bylo věnováno právě vám.  

Otnické srdce
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Když otevíráte se svými dětmi knihu, otevíráte jim svět
Naše knihovna se zapojila do mezinárodního projektu Bookstart – S knížkou do života, jehož cílem je probu-
dit v dětech zájem o knihy a čtení.  Jednou z důležitých věcí pro rozvoj dětí je věnovat jim svůj čas a od nejútlej-
šího věku jim číst, prohlížet si společně knihy, povídat jim a zpívat. Slovní komunikace a předčítání rozvíjí už 
u nejmenších dětí řečové centrum, představivost, kreativitu a zároveň předchází logopedickým vadám. Rodiče 
nově narozených dětí dostali na vítání občánků dárkový kufřík, ve kterém našli knížku pro děti, tipy na knihy 
pro společné čtení a také krásnou metodiku s nápady, jak si společně užívat čas nad knihou.  

Jak probouzet v dětech dovednosti, které vedou ke čtení? 
- Povídejte si se svými dětmi
- Čtěte svým dětem
- Umožněte, aby děti viděly číst vás
- Požádejte starší děti, aby četly mladším
- Choďte společně do knihovny
- Navštěvujte společně knihkupectví
- Kupujte dětem knihy jako dárek
- Dávejte svým dětem knížky o tom, co je zajímá
- Mějte doma všude knihy a časopisy
- Plánujte pro své děti výlety
- Říkejte si říkadla a básničky, zpívejte písničky
- Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti

Milí rodiče, bude mně potěšením, když se knihovna stane místem společného setkávání rodičů a dětí. Také 
budu vděčná za vaše tipy na oblíbené knihy, vaše zkušenosti i nápady. 

Jitka Bublová, knihovnice



2 7 .  r o č n í k  •   1 4 .  d u b n a 2 0 2 2 39
Dětský dom

ov LILA

Nový rok ukrajuje své dny a my 
se rádi podělíme s  čtenáři Otnic-
kého zpravodaje s tím, co je u nás 
nového.

Říka se do třetice všeho dobré-
ho. Tak snad požehnání třech králů 
nám do nového roku přinese lásku, 
štěstí a naději. Naši tři králové byli 
roztomilí a vesele hráli i prozpěvo-
vali, za co si vysloužili odměnu ve 
formě výletu do Pozořic. 

Místní tady již devět let staví 
slaměný betlém. Každým rokem 
přibývají další a další postavy. Ten-
to rok jsme se i my jeli podívat na 
tu krásu. Ani sychravé počasí nám 
nepokazilo radost z  objevová-
ní.  Prošli jsme náves na Jezerech 
i okolní ulice a spokojeni jsme se 
vrátili domů.

Smutnou událostí pro nás bylo 
ukončení působení našeho canis-
terapeuta. Byl velkým přínosem 
pro naše děti, vždy dobře naladěn a 
s novými nápady. Den má však jen 
24 hodin a nedá se stihnout vše, co 

by člověk chtěl. Okolnosti se vyvi-
nuly tak, že hledáme pro tuto po-
zici nového člověka. Kdybyste se o 
někom doslechli, dejte nám vědět. 
A Honzovi moc a moc za vše dě-
kujeme.

A jelikož byla zima v Otnicích 
téměř bez sněhu, snažili jsme se 
nahradit zimní hry hrami ve třídě. 
Stavěli jsme papírové sněhuláky, 
koulovali se papírovými koulemi, 
malovali zimní krajinu podle foto-
grafi í a obrázků. Nezapomněli jsme 
ani na ptáčky. Pan údržbář nám 
připravil jednotlivé části krmítka 
a my jsme pak skládali a stloukali.

Navštívili jsme také oboru v 
Židlochovicích. Krásný slunečný 
den jsme pozorovali mufl ony i je-
leny. Doma jsme si pak prohlédli 

fotografi e a vyhledávali v knihách, 
co vše jsme viděli. 

Nás taky dostihl covid. Takže 
karneval byl jen pro malou skupi-
nu dětí.  Neubralo to však nic na 
radosti z  masek, pohybu i pohoš-
tění. Nechyběla mašinka, hudba, 
promenáda masek, dobroty, bubli-
fuk, padák … Prostě maškarní, jak 
má být.

Teď se už těšíme na jaro, na 
ozdravný pobyt a připravujeme 
pro děti další překvapení. A o tom 
všem vás budeme informovat příš-
tě.

  Mária Papcunová, 
vedoucí elokovaného pracoviště 

Střípky z Ibsenky a LILA domova
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Dovolte nám, prosím, hned na úvod věnovat vzpo-
mínku a velké poděkování naší divadelní babičce 
Zdence Popelákové, která odešla do divadelního nebe 
5. listopadu 2021. Děkujeme jí za čas, který nám věno-
vala, který s námi strávila a děkujeme za její energii, 
kterou dýcháme v divadle ještě dnes.

Zpráv, které nepotěší, bylo od té doby více. Každou 
ne úplně dobrou zprávu se však snažíme vyvážit těmi 
dobrými. Jednou z těch dobrých zpráv tedy byla ta, že 
jsme oslovili Jiřinku Sadeckou, zda by hrála Maryšinu 
babičku a k našemu překvapení ihned řekla, že ANO. 
Další dobrou zprávou bylo, že během doslova pár dní 
se nám podařilo vyprosit ze souboru z Dambořic Evu 
Karáskovou, která nastudovala roli Lízalové za An-
dreu Malou, která v náhradním termínu představení 
měla jiné povinnosti. V té době se termín představení 
ještě znovu změnil.

Mnoho herců se vystřídalo na nemocenských s ko-
videm. Zkoušek, kde jsme se sešli všichni, bychom na-
počítali na třech prstech. I tak jsme ale zažili spoustu 
legrace, když někdo z herců vyplnil prázdno a zaskočil 
za chybějící roli. A tak Zdeněk jako babička a Pavel 
jako Lízalka dali dramatickému pojetí hry na chvíli 
vale.

K těm všem událostem, co se v jednu chvíli na nás 
sesypaly, bylo vrácení Maryši na otnická divadelní 
prkna doslova balzámem na duši.  O víkendu 12. a 13. 
února 2022 jsme Maryšu, téměř na den přesně, hráli 
po dvou letech.

Na sobotním představení jste se mohli seznámit s 
milou a srdečnou Jankou Ryšánek Schmiedtovou, kte-
rá je jednou z autorek úpravy scénáře. Kdo jste byl v 
sále v  sobotu, slyšeli jste, byli jste svědky všech těch 
krásných slov z  jejích úst. Její slova, vaše slova, vaši 

podporu, uznání a všechno to krásné jsme si nasypali 
do pomyslného vrtu a z něj nyní sčerpáváme pohonné 
hmoty na mlýn nových plánů.

Hledáme ta správná slova, jak únorový víkend s 
Maryšou popsat. Kdyby to stránky zpravodaje dovo-
lovaly, na všech bychom otiskli obrovské srdce s ce-
dulkou DĚKUJEME VÁM!

Děkujeme také těm, kteří zajistili snadný průběh 
obou představení a o kterých se nikde nepíše – Ma-
rie Mezuláníková, která s  kamarádkou střežila vaše 
kabáty v šatně. Petra Mezuláníková, Jana Štěpánková 
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NELEHKÝ VZNIK DRAMATU
Už dlouhé roky před premiérou v Ná-

rodním divadle začal zvažovat Alois Mrš-
tík, že zpracuje příběh mladé dívky, která 
je donucena se vdát, do podoby románu. 
Jeho bratr ho však přesvědčil, že by mohlo 
jít o skvělou divadelní hru. První verzi textu 
s názvem Na rozcestí posléze dostává drama-
turg Národního divadla – v té době uznávaný 
Ladislav Stroupežnický. Příliš nadšený však 
není. Je to až moc literární! Na hře se musí dál 
pracovat. To si uvědomuje i Alois s Vilémem. 
Nejméně přesvědčení byli o konci dramatu. 
Existuje několik verzí. Liší se především tím, 
jak zareaguje Francek na Maryšin hrůzný 
čin vraždy. V jedné si odplivne a pohrdlivě ji 
odsoudí slovy: „Teď si to teprv napravila...“, v 
jiné slibuje, že na ni počká, až si odpyká svůj 
trest. V další pak Maryša bojuje s běsnícím 
Vávrou o pušku, ta omylem vystřelí a mlynář 
padá mrtev k zemi.

Přinášíme pár zajímavostí o dramatu Maryša z pera Janky Ryšánek Schmiedtové

a Petra Jedličková, které se staraly o pokladnu a pro-
gramy.  Andrea Malá, která se díky svému umu stala 
již dávno naší dvorní maskérkou a kadeřnicí v jedné 
osobě. Velké díky také Zdíšce Mezuláníkové, která se 
nám už dlouhodobě stará úplně o všechno v zákulisí. 
Díky ní máme v rekvizitách pořádek, máme je tam, 
kde mají zrovna být a po ruce, když je potřebujeme 
rychle sebrat a další a další záležitosti, kterými nám 
zajišťuje komfort v zákulisí.

Zdeňka Čechová
za divadelní soubor OchOTNICE

PROČ ZROVNA KÁVA OD ŽIDA?
Snad nejslavnější dialog v celé hře je o tom, kde Maryša zakoupila kávu, kterou pije její manžel. Vávra srkne kávy: 

„Od koho je káva?“. Maryša: „Vod žida“. Vávra: „A proč ne ze spolku?“ Maryša: „Měli zavříno“. Vávra: „Tahle je ně-
jaká ztuchlá, nebo co.“ Nejde ani o projev antiseminitismu, ani o nepochopený humor. Ve hře se jen zrcadlí situace 
známá z mnoha tehdejších českých i moravských vesnic. Kvůli předraženému zboží, které prodávaly židovskými 
obchodníky vedené koloniály, a nálevnám, kde mhoho z obyčejných mužů propilo celý svůj majetek v pálence, za-
čaly vznikat družstevní spolky. Ty slibovaly nejen přiměřené ceny za potraviny, ale také zákaz prodeje a distribuce 
alkoholických nápojů.

JANKA RYŠÁNEK 
SCHMIEDTOVÁ

Já to ráda zopakuji 
ještě jednou a tady: Dě-
kuji MOC za pozvání i 
představení. Nečekala 
jsem tak vysokou úro-
veň kvality inscenace - a 
velmi mě také potěšilo 
sledování publika, kdy 
každý jeden divák byl 
naplno pohlcený příbě-
hem Maryši. Tradice ne-
profesionálního divadla 
mně pokaždé připome-
ne, že divadlo opravdu 
může měnit svět, minu-
lou sobotu v Otnicích to 
tak bylo!

Z facebookové strán-
ky divadelního spolku 
Ochotnice
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17. listopad. K  tomuto datu se 
vážou v naší vlasti hned dvě udá-
losti, které od sebe dělí 50 let. Prv-
ní je z roku 1939, kdy byly nacisty 
uzavřeny vysoké školy. 17. listo-
pad 1939 je známý jako Meziná-
rodní den studentstva. Den, který 
odkazuje na události v  tehdejším 
protektorátu Čechy a Morava. 17. 
listopadu v  roce 1989 proběhly 
v Praze na Národní třídě student-
ské protesty, které vedly k  pádu 
komunistického režimu. Státním 
svátkem se 17. listopad stal v roce 
2000, kdy občané České republiky 
poprvé oslavili nový státní svátek 
– Den boje za svobodu a demokra-
cii. 

Státní svátek je pro většinu z nás 
dnem volna. Každý ho prožíváme 
po svém. Někdo si užívá volný den 
v kruhu své rodiny či přátel, někdo 
se účastní demonstrace, někdo vol-
ný čas využije ke zvelebení svého 
bydlení. Někdo odpočívá. 

V naší obci se v záři lampionů 
i dětských očí za přítomnosti ot-
nických vodníků a zimní královny 
slavnostně zamykal pramen před 
radnicí. O občerstvení se posta-
rali otničtí hasiči, kteří toho stihli 
ve sváteční den hodně. Společně 
s dalšími dobrovolníky vysázeli na 
obecním pozemku za rybníkem 
Sadkov šedesát stromů – duby, ja-
vory, lípy, břízy, oskeruše, jeřáby, 

jilmy. Zaslouží si ocenění nejen za 
to, že vysázeli různé druhy listna-
tých stromů, ale také, že vysazova-
li společně s  dětmi. Pro přírodu i 
pro ně udělali hodně dobrého.  Na 
fotografiích je vidět radost, kterou 
všichni při sázení zažívali. Naváza-
li tak na výsadbu, kterou začali už 
v roce 2019. 

Z facebooku otnických hasičů: 
Děkujeme panu Spáčilovi za da-

rované stromy, obci Otnice za tech-
niku a všem, co nám přišli pomoci.

Ve výsadbě hodláme i nadále v 
katastru obce Otnice pokračovat a 
budeme rádi, když nám pomůžete.

Státní svátek oslavili otničtí hasiči prací 
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Exkurze se konala 16. 3. ve 
středu a hned ve čtvrtek jsem dětem 
zadala v českém jazyce, aby o všem, 
co zažily, napsaly krátkou zprávu. 

Nejlépe to vystihla Viktorie 
Kaloudová z 6.A:

Ve středu 16. března jsme jeli 
s 6. B do Brna. Byly s námi paní 
učitelky, Hana Holoubková a Šárka 

Exkurze 
Hanáková. Jeli jsme na exkurzi 
do hvězdárny a Anthroposu. V 
hvězdárně jsme si sedli na křesílka 
a pan hvězdář nám pustil noční 
oblohu, ukázal nám Mléčnou 
dráhu a nějakou galaxii, o které 
nám povídal moc zajímavě. Poté 
nám pustil fi lm o planetách, který 
mě bavil.

V Anthroposu jsme se nasvačili 
a po krátké přestávce nás průvodce 
Ivan provedl celým Anthropo-
sem. Měli tam kostry šimpanzů a 
goril. Průvodce měl pravý pazou-
rek, který nám ukázal. Zajímaly 
mě různé sošky a napodobeniny 
hrobů prapředků. Ale stejně se mi 
nejvíc líbili mamuti. Sice jsem už 
tady kdysi byla, ale i tak to bylo 
moc fajn. V. Kaloudová, 6.A

Také jsme se ve výtvarné 
výchově inspirovali jeskynními 
malbami. Žáci si vyzkoušeli kresbu 
rudkou a uhlem. 

Hana Holoubková

Žáci třetí třídy mají letos poprvé v rozvrhu hodin anglický 
jazyk. Hravou formou se dle oxfordské učebnice Happy Street 
seznamují s Polly, Jackem, Gregem, jejich kamarády a rodinou. 
Poznávají první anglická slovíčka z běžného života, tvoří první 
krátké věty a učí se ustálená spojení pro jednoduchou komuni-
kaci. Počáteční obavy a rozpaky z obtížnosti, či neporozumění 
se brzy rozplynuly. Všichni se aktivně zapojují a na hodiny 
angličtiny se těší. Pokrok i chuť se učit novému jazyku jsou 
velké, a proto jsem neváhala přijmout pozvání kolegyně 
z  řecké základní školy do mezinárodního projektu Knowing 
me, knowing you - Znám sebe, znám tebe. Cílem je poznání, 
ale též porovnávání školního i každodenního života dětí 
v různých částech Evropy, nahlédnutí do jejich kultur a tradic. 
Vše v  angličtině s  využitím digitálních technologií. Projekt 
zaštiťuje učitelská platforma eTwinning. Do tohoto projektu 
jsou zapojeni také žáci z Itálie, Polska, Turecka a Chorvatska. 
Máme za sebou první aktivity. Děti kreslily autoportrét a psaly 
o sobě. V  hodinách jsme pak společně četli a překládali, co 
napsaly děti z  Řecka. Zpestřením jsou též hodiny angličtiny 
s iPady, premiéra v učebně informatiky byla pro děti velkým 
zážitkem. Zajímavou zkušeností pro mě byl též videohovor se 
všemi nadšenými kolegyněmi z výše uvedených států, které 
jsou do projektu zapojeny. Plánovaly jsme společně aktivity a 
úkoly tak, aby je děti, které s angličtinou začínají, zvládly, aby 
je vše bavilo a aby na dálku poznaly kamarády a jejich zemi. 
Napříč světem tak mají žáci z partnerských škol společnou mo-
tivaci se v angličtině dále rozvíjet, aby všemu novému v rámci 
sdílení co nejvíce porozuměli.

Knowing me, knowing you
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Baseball v Otnicích

15. února naši školu navštívil zkušený trenér baseballu z klubu Draci Brno. Pod vedením trenéra a dohledu 
učitelů tělesné výchovy si žáci 1.A, 6.A, 7.B, 8.A a 8.B postupně ve svých hodinách tělesné výchovy vyzkoušeli 
základy baseballu a také se dozvěděli základní pravidla a principy baseballu. Za ukázkové hodiny Drakům 
z Brna moc děkujeme.

Bruslení v Dambořicích
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Na přelomu ledna a února se žáci 6. roč-
níku v rámci předmětu praktické činnosti 
- technické práce zúčastnili exkurze do ot-
nické fi rmy DITON. Tato fi rma je ryze česká 
a vyrábí různé betonové výrobky, obklady, 
dlažby a ozdoby do našich domovů, teras a 
zahrad. Po příchodu do fi rmy nás přivítal její 
ředitel a společně se svým kolegou nás uvedli 
do místnosti, kde nám jejich fi rmu předsta-
vili. Nechyběla prezentace s mnoha obrázky, 
čísly a dalšími zajímavostmi.

Poté nám rozdali refl exní vesty a šli jsme 
se podívat přímo do výrobních linek. Viděli 
jsme i některé stroje v provozu, řemeslníky, 
kteří je obsluhují a také kabinu, z nichž jsou 
stroje dálkově řízeny. Pak jsme nakoukli i 
na míchačky připravující beton. Zaujala nás 
sušárna, v nichž jsou betonové tvárnice skla-
dovány. Na závěr jsme navštívili i halu ruční 
výroby. Nechyběla společná fotografi e a po 
cestě zpátky jsme si prohlédli výstavu jejich 
výrobků před areálem fi rmy.

Všem se tato exkurze líbila, viděli jsme 
a slyšeli mnoho zajímavého a jsme rádi, že 
jsme mohli fi rmu navštívit.

Exkurze do otnické fi rmy DITON
Fairtradová výstava ve škole
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V  loňském roce jsme během 
celé sezóny měli možnost naku-
povat čerstvé ovoce, zeleninu, 
med nebo bylinky přímo od míst-
ních pěstitelů. Otničtí zahrádkáři 
nám tuto možnost zprostředkovali 

díky jarmarkům, které organizovali 
na „obvyklém místě“ – u hřbitova. 
Pravidelně se jarmarků účastní i 
Jarmila Luskačová z Dambořic. Ta 
přijela také na poslední jarmark 
roku 2021, který se konal v pondělí 

Na tuto otázku jsme mohli dostat 
odpověď na přednášce Petra Hanzelky, 
kterou otničtí zahrádkáři zorganizovali 
v pátek 4. února v místní knihovně. Petr 
Hanzelka má více než patnáctiletou 
praxi s pěstováním a použitím zahrad-
ních květin a v nedalekých Heršpicích 
provozuje KVĚTINOVÝ SAD. Petr 
Hanzelka nám v prezentaci ukázal pře-
devším přírodně pojaté zahrady, které 
mají nízké nároky na údržbu i na závla-
hu. Mohli jsme se inspirovat různými 
zahradními realizacemi-od skalek, přes 
suché zídky, mokřady až po nádherné 
rozlehlé barevné zahrady. Varoval nás 
před nákupem rostlin v  hobbymarke-
tech, které sice vypadají krásně v květi-
náči, ale v našich podmínkách většinou 
po roce zahynou. Petra Hanzelku asi 
mnozí znáte ze zahrádkářských květno-
vých trhů v Otnicích u školy (dříve ve 
škole), na kterých nabízí sazenice různých rostlin. Také 
napsal několik publikací, ve kterých najdete nádherné 
fotografie a zajímavé informace o zahradních květinách. 
Přednáška byla velmi zajímavá a věřím, že se všichni 
účastníci inspirovali a nadchli do pěstování trvalek.  Jit-
ka Bublová

P. S.: Mám velmi dobrou zkušenost s nákupem trva-
lek od Petra Hanzelky. Při návštěvě jeho zahrady v Her-
špicích nám doporučil nejvhodnější rostliny podle typu 
stanoviště, vysvětlil nám, jak o ně máme pečovat a záro-
veň jsme u něj získali inspiraci.  https://kvetinovysad.
webnode.cz/zahradni-tvorba/

Jak vybrat vhodné rostliny na trvalkové záhony? 

29. listopadu. Mimo jiné prodávala 
zabíjačkové speciality, domácí ve-
getu, kořenovou zeleninu a bram-
bory. Manželé Bočkovi nabízeli vý-
borné domácí bramborové placky. 
Jiřinka Havelková zajistila vynika-
jící trubičky. Aby nám bylo v zimě 
teplo, mohli jsme si koupit české 
ponožky. Kdo si chtěl svátečně vy-
zdobit byt, mohl si pořídit andílka, 
vyrobeného Lenkou Matouškovou. 
Klobouk dolů před paní Marií Ma-
touškovou, která se v  mrazivém 
počasí ujala role prodejkyně andíl-
ků, vyrobených její snachou. Další 
jarmark na sebe nenechal dlouho 
čekat. Po novém roce opět přije-
la z  Dambořic Jarmila Luskačová. 
Zájemců o její zeleninu bylo tolik, 
že ani všichni nenakoupili to, co 
potřebovali. 

Velmi děkujeme manželům Ha-
velkovým za organizování prodej-
ních jarmarků, díky kterým jsou 
podporováni lokální pěstitelé. 

Jitka Bublová
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Po dvouleté přestávce se se-
šli členové otnických zahrádkářů 
opět v Restauraci U Marků. Setká-
ní to bylo srdečné, plné úsměvů a 
radosti, že se opět vidíme. Převáž-

ně dámy zářily v krásných šatech, 
kostýmcích, halenkách. Z toho je 
patrno, že se člověk do společnosti 
těší.

Předseda otnických zahrádkářů 
Petr Havelka nás v pátek 25. února 
potěšil mnoha krásnými zprávami z 
činnosti naší organizace. Ať už řekl 
cokoliv, vždy vykouzlil úsměv na 
našich tvářích. Každá zpráva totiž 
svědčila o tom, že práce na zahrád-
ce je lék – dělá hezké srdce a duši a 
proti tomu nemá nějaká pandemie 
vůbec šanci. 

Po jarním uvolnění akcí jsme v 
sobotu 8. května před budovou naší 
školy uspořádali Jarní prodejní vý-
stavu květin, zeleninových přísad 
a dalšího zboží. Účast, na této vý-
stavě, byla nad očekávání bohatě 
navštívená občany z širokého okolí. 
Jako zahrádkáři se prezentujeme v 
docela širokém okolí a propaguje-
me naši krásnou obec Otnice. Na 
přípravě a úspěchu výstavy se vždy 
zapojuje velký počet našich členů, 
za což jim ze srdce děkuji. Musím 
také moc poděkovat místním čle-
nům Sboru dobrovolných hasičů 
za nezištnou a obětavou pomoc při 

stavění stanů a zajištění občerstve-
ní pro účastníky výstavy.

Dvacátého července jsme za-
hájili naše pověstné trhy Dobrý 
jarmark. Začátek trhů vždy záleží 

na nabídce vypěstované zeleniny 
a ovoce a také nabídce dalších 
produktů. Za celý minulý rok bylo 
uspořádáno 13 prodejních trhů. 
Velké poděkování patří Jiřince 
Havelkové, která vše organizuje 
a prodejcům – rodině Luskačo-
vé, Květoši Brtníkovi, Kateřině 
Kalvodové, Anetě Svobodové a 
Miroslavu Žbánkovi. Trhy jsou 
ještě obohaceny nabídkou bram-
borových placek od rodiny Boč-
kových, nabídkou medů od Jarka 
Viliše z Milešovic. Jmenovaným 
také moc děkuji. Děkuji zaké na-
šim členům za nabídku svých vý-
pěstků. Poslední jarmark byl 29. 
listopadu. 

Každým rokem se připravujeme 
na zářijovou Oblastní výstavu ovo-
ce a zeleniny do Slavkova. Po roč-
ní kovidové přestávce byla výstava 
uspořádána v konírně slavkovského 
zámku 18. a 19. září 2021. Příprava 
exponátů začíná již ve čtvrtek. Pěs-
titelé donáší svoje výpěstky k nám 
domů, my vše evidujeme a v pátek 
před výstavou, zásluhou manželů 
Luskačových a Mariana Borovičky, 
je vezeme do Slavkova na aranžo-
vání. Následně za pomoci známého 

aranžéra Jaromíra Kokeše instalu-
jeme.

Na čtvrtek 23. září jsme pozvali 
do Restaurace U Marků paní Šimko-
vou na besedu s tématem Princezny 
18. stolení. Touto besedou jsme na-
vázali na velmi úspěšné a bohatě na-
vštívené předchozí setkání s Danou 
Šimkovou. 

Za odměnu všem členům jsme 
uspořádali 17. října zájezd na Flo-
ru do Olomouce. Přes naše obavy z 
kovidových opatření se 13. listopadu 
konala v dělnickém domě „Ukáz-
ka řemesel a ručních prací“, kam 
k našemu překvapení zavítalo 318 
platících návštěvníků. Děkuji za za-
jistění občerstvení, prodej zabíjač-
kových specialit a zelňačky Leoně 
Levákové a jejím pomocníkům, všem 
42 prodejcům, Jiřině Havelkové, 
Jarce Kleinové, Milušce Šmídové a 
Ludmile Topolářové za přípravu a 
organizaci RETRO, Jarce a Kamilce 
Krausovým za přípravu a organiza-
ci tomboly. Poděkování patří všem 
členům, kteří pomáhají s přípravou, 
průběhem a úklidem.

V následujícím týdnu, 20. listopa-
du, jsme zhlédli v divadle v Boleradi-
cích detektivní představení Osm žen. 

Po úrodném roce 2021 se naši 
členové Marian Borovička, Miro-
slav Kalouda, Petr Kalouda, Kamila 
Krausová, Michal Kraus, Miroslav 
Málek, Zdeněk Partyka, Dominik 
Štulír, Ladislav Štulír a Anna Vojáč-
ková vystřídali od 4. září při mošto-
vání ovoce v naší lisovně. Lisovalo 
se 11 sobot až do 13. listopadu a 
vylisovalo se celkem 1690 litrů šťá-
vy. Děkuji také Světlaně Kolaříkové, 
Anně Vojáčkové a Haně Zdražilové 
za úklid a přípravu lisovny na sezó-
nu. 

Vyzvedávám opět vzornou spolu-
práci a pomoc od pracovníků obec-
ního úřadu a místní školy. Ochotně 
pomáhají při zajišťování propagace 
naší činnosti, hlášení, tisk plakátů, 
informace na kabelovce, odpuštění 
nájemného atd.

Na závěr také děkuji členům vý-
boru, kontrolní komise a všem úse-
kářkám. Petr Havelka, 

předseda ZO ČZS Otnice

Zahrádkaření je lék
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ZACHOVÁVÁME TRADICE 
Po proslovu pana předsedy vždy 

následuje krásná tradice – blaho-
přání a předání květin jubilantům 
v naší organizaci. 

Přivítali jsme také čtyři nové 
členy. V současné době je v otnic-
kém svazu zahrádkářů 92 členů.

Další tradicí bývá, je a vždyc-
ky bude večeře. Talíře zdobí řízky 
a bramborový salát. Trubičce od 
Marcelky Smolkové bývá vždycky 
v bříšku jako v pokojíčku.A tou nej-
větší tradicí na naší výroční schůzi 
bývá tombola. Snad téměř každý 
účastník schůze přinese drobné dár-
ky do tomboly.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Každá společenská organiza-

ce je zakládána za účelem nějaké 
činnosti. Jak už je zvykem u otnic-
kých zahrádkářů, budou to činnos-
ti bohulibé, zaměřené na květiny, 
rostliny, ale také – a hlavně – na se-
tkávání se s přáteli, členy, občany.

V pátek 4. února proběhla be-
seda o skalničkách a trvalkách, 
kterou připravil Ing. Petr Hanze-
lka. Pro besedu posloužily krásné 
prostory naší místní knihovny. Jak 
dodala naše nová členka – knihov-
nice Jitka Bublová, k této besedě 
mohla být využita projekční tech-
nika, která je v knihovně nová.

V dubnu, konkrétně 17. na Ve-
likonoční neděli se můžete těšit 
na Posezení u cimbálu. Bude 
hrát cimbálová muzika „Friška“ 
z Kyjova.

Květen již tradičně předjímá 
naši velkou Jarní prodejní výsta-
vu v prostorách u školy, tentokrát 
v sobotu 7. května.

Od června do října pro vás opět 
budeme zajíšťovat prodejní trhy 
Dobrý jarmark.

Během letních prázd-
nin pojedeme s členy 
naší organizace prohléd-
nout si nějaká krásná 
místa naší vlasti. 

17. a 18. září bude 
víkend věnovaný opět 
Oblastní výstavě ve 
Slavkově.

12. listopadu se již 
nyní můžete spolu s 
námi těšit na Ukázku 
řemesel a ručních pra-
cí.

V části našeho programu vý-
roční schůzi jsou také diskuze. Jak 
navrhl náš člen Petr Kalouda, rádi 
bychom se zasloužili o novou vý-
sadbu květin a zeleně na obecních 
pozemcích, kde bohužel vlivem 

nepřízně počasí nepřežily kopečky 
levandulí.

Co hodláme s radostí dodržovat 
je úzká spolupráce s obecním úřa-
dem, knihovnou, dalšími organiza-
cemi a také poradenskou činnost. 
K tomu jsme se také zavázali.

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Letošní čtyři noví členové, kte-

ří významně sníží věkový průměr 
členů zahrádkářů, jsou jasným dů-
kazem toho, že být u zahrádkářů 
vůbec není jen výsadou těch dříve 
narozených. Pamatujme také na to, 
že právě jim jednoho dne začnou 
docházet síly, bohužel, ale takový 
je život. Naučme se v jejich krás-
né činnosti pokračovat a udržovat 
organizaci stále v chodu, stmelovat 
se v té krásné práci kolem našich 
zahrádek a veřejných prostran-
stvích naší obce, kolem akcí, kte-

ré se v průběhu roku uskutečňují. 
Umějme se po práci také odměnit. 
Ať už práce nebo zábava, u všeho 
se setkáváme, učíme se od sebe na-
vzájem. Přijďte mezi nás.

Zdeňka Čechová,
za otnické zahrádkáře
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Najdi v sobě odvahu a přijď si s námi zacvičit

V Otnicích se stále cvičí a 
ani vládní omezení nás neza-
stavilo, jen jsme museli najít 
nový způsob. Scházeli jsme se 
on-line. Nejdříve probíhala lek-
ce s dětmi a potom s dospělými. 
Cvičili jsme ve svých obývácích, 
kuchyních, někdo i na chodbě. 
I když byla tato možnost cviče-
ní zajímavá, nakonec jsme se 
shodli, že on-line lekce nenahra-
dí osobní setkávání a společné 
lekce v dělnickém domě, nebo 

venku na hřišti u školy. Jakmile 
přišlo jaro a počasí dovolilo, cvi-
čili jsme venku na hřišti. Lekce 
byly společné pro děti i dospělé 
a bylo to velice příjemné cvičit 
opět spolu. 

Bylo již tradicí pořádat na 
Mikuláše čertovskou Zumbu pro 
děti i dospělé. Bohužel nebylo 
možné ji dva roky uskutečnit, 
přesto nám situace dovolila si 
ji užít alespoň s dětmi, které do 
Zumby chodí. Radost dětí z čer-

tovské Zumby můžete vidět na 
fotografii.

Nyní nám už naštěstí nic nebrá-
ní a opět se pravidelně scházíme 
každé úterý v dělnickém domě. 
Nejdříve probíhají lekce pro děti a 
poté lekce pro dospělé. Choreogra-
fi e jsou jednoduché a za chvíli je 
zvládne každý.

  Na všechny se těší 
 Mgr. Monika Vogelová. 
 Facebook: 

Monika Zumba Vogelinka

Sportovní okénko



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 h50
Sp

or
to

vn
í o

ké
nk

o Oddíl stolního tenisu 
Tělovýchovná jednota Sokol Otnice, oddíl stolní-

ho tenisu má v rámci naší organizace dlouholetou mi-
nulost, trvající téměř 50 let. Byly doby, kdy jsme měli 
jeden oddíl dospělých. Ale také v době nedávno minulé 
jsme hrávali soutěže v počtu čtyřech mužstev dospělých 
a dvou mužstev mládežnických. Největší úspěchy jsme 
měli před pár lety, kdy se obě naše mužstva „A“ a „B“ zú-
častnila krajských soutěží, což bylo vzhledem k velikosti 
obce a členské základny nevídané. Pravidelně jsme hos-
tili vrcholová mužstva z Hodonína, Znojma nebo Brna. 

Letošní sezóna již není ovlivněna covidovými opat-
řeními jako poslední dvě sezóny a hraje se v celé délce 
od září do března. „A“ mužstvo, ve složení Marek Šebe-
ček, Jaroslav Bubla st., Jaromír Vojáček a Jaroslav Salaj-
ka ml. hrají již několikátou sezónu Krajskou soutěž ve 
stolním tenise a pravidelně bojují o pódiové umístění v 
soutěži. Nejinak je tomu i letos, kdy „A“ mužstvo boju-
je o třetí místo v celkové tabulce soutěže. „B“ mužstvo 
ve složení Martin Heřmanský, Josef Heřmanský, Zde-
něk Rafaj st. a Oldřich Kuchyňa hraje okresní přebor. 
Právě posledně jmenovaný Oldřich Kuchyňa je letošní 
novou posilou „B“ mužstva po generační obměně v 
loňském roce. I přes počáteční neúspěchy z počátku 
sezóny se mužstvo pokouší o udržení v soutěži.  

Oddíl stolního tenisu má i mládežnický oddíl. Pod 
vedením zkušeného trenéra Jaroslava Bubly st. Na 
pravidelných trénincích v pondělní podvečer se v tělo-
cvičně základní školy schází asi deset mladých talentů, 
kteří, jak věřím, se časem stanou nedílnou součástí a 
posilou týmů dospělých hráčů. Pravidelně vždy na za-
čátku školního roku pořádáme přípravný trénink pro 
nové žáky z řad mládeže, na kterém rádi uvítáme nové 
zájemce o stolní tenis.  Martin Heřmanský, 

za TJ Sokol Otnice

Proč hrát stolní tenis?
Stolní tenis je bezkontaktní sport, čímž je riziko 

úrazu menší než u jiných sportů. Je možné začít v ja-
kémkoli věku. Nejdříve je potřeba se naučit správnou 
techniku základních úderů a zvládnout pohybovou 
techniku. Na tom se dá stavět. Jednou naučená tech-
nika se nezapomíná, proto lze hrát stolní tenis do vy-
sokého věku. Výborný hráč přidá taktiku, hru hlavou, 
fyzickou přípravu, kázeň a sebeovládání. Stolní tenis 
rozvíjí také pozornost a odolnost vůči stresu. 

Další výhody hraní stolního tenisu: 
• Zpevnění postavy, zlepšení imunity a fyzické 

kondice.
• Prevence zrakového postižení. Neustálé za-

měření na blížící se a vzdalující se subjekt 
trénuje oční svaly.

• Nácvik reakce a dobré koordinace pohybů. 
Může také pomoci v jiných sportech.

• Rozvoj rozumových schopností. Během hry 
se dítě učí volit taktiku, aplikovat ji v praxi, 
počítat tahy.

• Formování osobních kvalit, jako je kázeň, 
obětavost, vytrvalost při dosahování cílů, se-
beovládání, schopnost rychle se rozhodovat.

• Rozvoj jemné motoriky, posilování svalů 
ruky. 

Hraní stolního tenisu doporučuje 
i lektorka České společnosti pro 

trénování paměti a mozkový jogging 
Zdenka Adlerová. 
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Slavný spolek Sokol byl založen 16. února 1862. Sokol 
přináší sport pro každého, rozvíjí tělesnou zdatnost 
svých členů i  ostatních. Pohyb považuje za součást 
zdravého životního stylu. Nejen pohyb. Členové TJ 
Sokol Otnice se zároveň podílejí na kulturním životě 
v obci a na organizování společenských akcí. Jednou 
z  nich jsou tradiční ostatky, průvod masek obcí za 
doprovodu harmoniky, ostatková zábava s  pochová-
váním basy. 

TRADIČNÍ OSTATKY
 Po době plné zákazů, příkazů a omezování se nám 
letos po roční odmlce podařila uskutečnit ostatková 
pochůzka masek po obci. Vzhledem k tomu, že situ-
ace kolem covidu byla nejasná, večerní zábavu jsme 
neplánovali. Možná díky tomuto rozhodnutí se zvýšil 
zájem masek o pochůzku. Tradičně se průvodu masek 
účastní hlavně fotbalisté a letos se k nim přidaly jejich 
manželky, přítelkyně i děti. 
         Sraz masek byl v sobotu v devět hodin na hřiš-
ti. Po shromáždění 37 masek a posledních úpravách 
kostýmů jsme se všichni společně vyfotili. Za půl ho-
diny vyrazil průvod do ulic obce doprovázený Staněm 

Smetanou, který hrál na harmoniku a doplňoval ho 
Evža Rafaj hrou na saxofon. Lidé pro nás mívají při-
pravené různé pochutiny. Slané i sladké, slivovičku 
na zahřání a pivínko na žízeň. U Kropáčků byl opět 
svařáček a u Dušana Matouška polívečka, která v od-
poledních hodinách přijde vždycky vhod. Pochůzka 
průvodu masek skončila asi v půl páté na farní zahra-
dě, kam nás pozval Jara Bajer. 
 Jediné, co nás mrzí je, že nám otevírá stále méně 
a méně obyvatel naší vesnice. Děkuji všem účastní-
kům ostatkového průvodu, kteří věnovali svůj čas vý-
robě kostýmů a přišli na pochůzku obcí. A vy ostatní, 
kteří jste váhali, zda se k nám můžete přidat, ujišťuji 
vás, že budeme rádi, když nás v příštím roce podpo-
říte a přidáte se k  nám. Věřím, že ostatky už budou 
v  tradičním duchu. Včetně zábavy s pochováváním 
basy, abychom se dozvěděli, co zajímavého se v obci 
za uplynulý rok odehrálo.   

Marek Matoušek, 
  za TJ Sokol Otnice   

Sokol letos slaví 160 let od svého vzniku

Při příležitosti Masopustu se setkali komunální po-
litici Pavel Muric a Marian Špunar s hosty z Prahy. 
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Vaše příspěvky do dalšího čísla zasílejte 
na e-mail: otnicky.zpravodaj@seznam.cz.

Uzávěrka příštího čísla: 6. června 2022
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pod registračním číslem MK ČR E 13052 
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P O Z V Á N K Y

VEDENÍ OBCE OTNICE 
A REDAKCE  OTNICKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ

PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Neděle 17. dubna 

POSEZENÍ S CM FRIŠKA
Dělnický dům 

Sobota 23. dubna 

KONCERT MUŽSKÉHO SBORU 
Z KOSTIC-TVDONIC

Kostel sv. Aloise

Sobota 23. dubna

VÍTÁNÍ JARA SE SVĚTLUŠKAMI

Neděle 24. dubna 

OSVOBOZENÍ OBCE

Sobota 30. dubna 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Dělnický dům

Sobota 30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

U hasičky

Sobota 7. května 

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 

U základní školy

Sobota 14. května 

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Farní zahrada

Čtvrtek 19. května 

KNIHKUPECTVÍ DLOUHÁ PUNČOCHA
Beseda pro děti a rodiče a prodej knih

Obecní knihovna

Sobota 11. června

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Víkend 18. a 19. června

ALOISKÉ HODY
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