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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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Nad dopisy čtenářů

Vedení obce Otnice a redakce Otnického zpravodaje přeje všem čtenářkám a čtenářům v klidu 
a radosti prožité léto, pohodovou dovolenou a šťastný návrat domů z prázdninových výletů.

Příroda se chvěje v jarní vůni, 
země barví se do zelena, 
blatouchy kvetou kolem tůní, 
každá bytost je láskou rozechvěna. 
Do léta když krajina vstoupí, 
zezlátnou velké lány polí, 
večerní procházkou neprohloupí, 
ten, kdo smutný je a srdce ho bolí. 
Sluníčko svítí a sálá, 
kopce se k našim nohám sklání, 
réva je sladká a zralá, 
nastává čas vinobraní. 
Když všechno je sklizeno, 
země zas nabírá nových sil, 
nic není pro nás ztraceno, 
život je na to, aby se žil. 
  Drahomíra Tišerová
 

vZPoMÍNkY 
Vzpomínky, dávné moje družky, 
v podzimu žití vítám vás. 
Přilétáte jak svatojánské mušky 
osvětlit noci v pravý čas. 
Ve vašem vyblýskaném kahánku 
míchá se opar dávných dní. 
Čarovná vůně heřmánku 
a písní, co nestihly znít. 
Přinášíte mi krásu hájů, 
kde zjara kvetly fi alky, 
majestát Aloiského chrámu 
i svěžest malé studánky. 
Přicházíte ke mně v každém čase, 
večer, přes den i zaránky, 
v ozvěnách, v probuzené kráse 
i v siluetách polní čekanky. 
Jen vstupte, plamen svíčky hoří, 
já s vámi ráda ještě pochodím. 
Ovlažím srdce ve hvězdnatém moři, 
než kahanec se do tmy ponoří… 
  Marie Jakubčáková (Rafajová) 
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Spomínam si, že ako dieťa som 
dlho nevedela, čo sa za slovom „ma-
karónky“ skrýva. V mojich pred-
stavách sa spájalo so vzácnym, až 
rozprávkovo lahodným jedlom. Po-
užívalo sa totiž vtedy, keď nekomu 
nechutilo to, čo bolo práve navarené. 

„No čo by ste chceli? Hádam len 
nie makarónky?“ pýtávala sa moja 
matka vtedy, keď zbadala, že nám 
vára akosi nejde dolu hrdlom. Bola 
vojna a vtedy som ešte detským ro-
zumom dostatočne nechápala, ako 
ťažko sa zo skromných prídelov na 
potravinové lístky dá vôbec niečo 
slušné navariť. Bolo si treba vážiť 
každú trošku stravy, ktorú okupačné 
úrady predpísali na mesiac a na hla-
vu. „Aj tie makarónky by som vám 
rada navarila,“ žalosila matka nad 
prázdnou komorou. Ktohovie, či vô-
bec ona sama vedela, čo to vlasne tie 
makarónky sú, ako chutia a ako sa to 
pravzácne jedlo pripravuje. Skôr nie 
ako áno. 

S prichádzajúcou jarou bolo vídať 
nad obzorom žiaru bojov. Kdesi v 
diaľke za blízkymi lesmi hučali tem-
né zvuky kanonády. Koniec vojny 
a spolu s ňou aj front sa blížil. Bolo 
potrebné pripraviť sa na dni, kedy sa 
boje preženú aj našou dedinkou. 

V dostatočnom časovom predsti-
hu sme začali prípravy na vybavenie 
krytu. Najprv bolo treba urovnať 
uskladnené zemiaky, na ktoré potom 
ženy naukladali hrubú vrstvu rež-
nej slamy. Rozprestreli sme plachty, 

deky, podonášali periny, čím vznik-
lo provizórne miesto na ležanie. Do 
pripravených vedier sme načerpali 
rezervnú zásobu vody, prichystali 
sviečky, potraviny… Muži zohnali 
plynové masky a v kúte pivnice zhro-
maždili čakany a lopaty pre prípad, 
že by nás pri bombardovaní zavalilo. 

Medzi vecami, ktoré rodičia na-
nosili do krytu, bolo aj desaťkilové 
vrecko. Raz pod rúškou noci im ho 
priniesol otcov bratranec, ktorý mal 
na dedine obchod s miešaným tova-
rom. 

„Nepýtajte sa, skadiaľ to mám. 
Berte! Sú to vraj akési cestoviny – 
zídu sa vám,“ riekol. Prv, než splynul 
s nocou, vylovil spod kabáta ešte aj 
kanvičku s melasou. Išlo o polotovar 
pri výrobe cukru. Hoci nebola príliš 
chutná, nechýbal jej slad. A to sa ce-
nilo. 

Priblížil sa čas, kedy bolo tre-
ba uchýliť sa do krytov. Gazdovia 
ešte v rýchlosti polepili papierom 
okenné tabule jako prevenciu pred 
vypadnutím skla, hodili statku kus 
sena či repy, zamkli dvere a za kví-
lenia sirén utekali do pivníc. Moja 
mamka ešte v poslednej chvíli za-
chytila kôš, v ktorom sa pred pár 
hodinami vyliahli žltučké húsatká. 

V našom úkryte našlo útočište 
niekoľko rodín, vyše dvadsať ľudí. 
Raz, keď siréna odtrúbila koniec 
jedného z náletov, keď sa streľba 
trochu utíšila, gazdinky si zmysleli, 
že by bolo dobré navariť niečo tep-

lé. Po krátkej porade vošli do ku-
chyne, založili oheň a dali sa spo-
ločne do práce. 

Moja matka mala cestoviny a 
melasu. Iná ženička dala vrecko 
maku a kus omastu. Ďalšia varila 
pre všetkých bylinkový čaj. 

Keď voda na platni zovrela, ženy 
do nej vysypali cestoviny. A to celé 
vrece! Neboli to však cestoviny 
bežné. Nijaké rezance, s ktorými 
mali kuchárske skúsenosti. V hrn-
ci sa zvíjali akési dlhé růrky, ktoré 
čoraz viac získavali na objeme. Aby 
ich mohli dovariť, bolo ich treba 
poprekladať do ďalších, väčších 
nádob. Pani domu bola nútená po-
zhľadúvať veľké kusy riadu, aký sa 
používal iba při zakáľackách. 

Napokon sa všetko šťastlivo 
skončilo a ženy priniesli cez dvor 
do úkrytu vedro teplého čaju a 
obrovský hrniec cestovin s ma-
kom. Keď do hrnca nazrel ktorýsi 
svetaznalý muž, udivene vykríkol: 
„Ľudkovia, to hádam nie je možné! 
Veď len pozrite, my máme makarón-
ky!“ 

A tak sa stalo, že počas dlhých bo-
jov o našu dedinu, uväznená v úkry-
te, som prvý raz jedla to, o čom som 
počula iba v úsloví svojej mamy. Ma-
karónky! Bolo ich pre každého na-
dostač. A chutili sladko nielen vďaka 
melase, ale aj vzájomnej spolupatrič-
nosti v čase ľudských bied. 

Marie Jakubčáková (roz. Rafajová)
Vyšlo v časopise Zrno 15/2000 

Vojnové makarónky 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 
1939–1945, jehož se zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal  
s více než šedesáti dvěma miliony obětí na životech dosud největším a nej-
více zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. 

Sluší se proto vzpomenout na lidi, kteří prošli válečnými útrapami na vý-
chodní i západní frontě, ale také na samotné občany Otnic. V den 77. výročí 
osvobození naší obce a ukončení této hrůzostrašné války tak vzpomeňme 
na ty, kteří položili své životy v Otnicích na samém konci tohoto válečného 
konfliktu. Války, která přinesla ohromné množství obětí a utrpení lidí, kde 
nikdo nezůstal beze strachu a v ohrožení svého života. 

Otnice byly osvobozeny dne 24. dubna roku 1945. V posledních dnech 
války, kdy už každý věřil, že bude brzy konec, naši obec zasáhla též smrtící 
rána. Smrt nejen vojáků, ale také několika obyvatel naší obce. Mnoho obča-
nů bylo těžce zraněno střepinami padajících bomb, zničené domy změnily 
obec k nepoznání. Byly zcela zdemolovány 4 domy a těžce zničeno bylo 14 
domů. Dělostřeleckými zásahy a leteckými bombami byla značně poničena 
školní budova i farní kostel. Celkem utrpělo škodu asi 170 obyvatel obce. 
 Pavel Mezuláník
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4.  Kontrola minulého zápisu:
 Bod 12) Lékárna U Školy, Újezd u Brna – dle sdělení vedoucí 

lékárny paní Marie Jadrné, nesplňuje stávající ordinace na 
zdravotním středisku, požadavky na technické zajištění 
výdejny léků, dle vyhlášky SÚKL. Paní Marie Jadrná bude ale 
dále jednat se SÚKL o možnosti přesunu výdejny do prostor 
zdravotního střediska.

 Bod 23) Stanovisko obce k projektové dokumentaci Ing. 
Jaroslava Zehnala ke stavebnímu záměru: „Rekreační chata 
Otnice“. Obec bude jednat se stavebním úřadem MěÚ Slavkov 
u Brna o  dalšímu postupu, týkajícího se nesouhlasného 
stanoviska obce k  projektové dokumentaci výše uvedeného 
stavebního záměru.

 Bod 28) Kabelová televize Otnice – ukončení spolupráce s 
fi rmou KabelSat s.r.o. Křižanovice, ke dni 30. 6. 2022. Obec 
má záměr zachovat v obci televizní vysílání kabelové televize 
a bude dále hledat možnosti k  pokračování kabelového 
televizního vysílání v obci. 

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) rcharchitects s.r.o., Židlochovice – rozhodnutí, kterým se 

vydává stavební povolení na stavbu: „Soubor rodinných 
domů Otnice – SO 15 Komunikace a zpevněné plochy“ – na 
pozemcích parc.č. 163/1, 171/1, 201/2, 202, 1468/3, 1556/2, 
1558/2, 1561, 2485/43, 2485/49, 6811 v k.ú. Otnice.

b)  Obec Otnice – rozhodnutí, kterým se stanovuje podle § 11 
odst.2 zákona o ochraně ZPF, povinnost zaplatit odvod ve výši 
62 044,40 Kč, za trvalé odnětí 1 195 m² zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu na pozemcích parc.č. 3294/4, 
3312/3, 3313/3, 3317/4, 6750, 6751, 3318/2 v k.ú. Otnice, pro 
stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty, Otnice“ 

c) AKYSTAV, s.r.o. Brno – 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“. 

d) Bc. Lubor Pospíchal, Brno – oznámení o zahájení řízení o 
dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba 
novostavby rodinného domu, Otnice“ na pozemku parc.č. 
140, 163/1 v k.ú. Otnice. 

6.  Krajský úřad Jihomoravského kraje:
 Oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky ze 

základních podmínek ochrany čmeláka zemního pro záměr 
dopravování, držení a nabízení za účelem prodeje, pro 
společnost RoyalBrinkman Polska Sp. z.o.o. Poznaň, Polsko, 
prostřednictvím advokátky JUDr. Jitky Šejharové, Praha. 
Žadatel je mimo jiné významným evropským distributorem 
čmeláků, které dodává pěstitelům rostlin, za účelem docílení 
kvalitního opylování a v důsledku něho dosažení vysokých 
výnosů a jakosti.

7.  Faktura ke schválení:
a) RESPONO a.s. Vyškov – Fa. č. 22600554 ve výši 87 548,04 Kč– 

svoz, sběr a odstranění komunálního odpadu za únor 2022.
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury dle bodu č.7, 

zápisu.
8.  Delegování zástupce na Valnou hromadu Respono, a.s. 

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

č. 128/200 Sb., zastupitelstvo obce projednalo návrh na 
delegování zástupce, který se zúčastní jednání Valné hromady 
společnosti Respono, a.s. Vyškov dne 7. 6. 2022. Jako delegát 
byl navržen starosta obce Pavel Mezuláník.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 

odst.2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu 
obce Pavla Mezuláníka, k zastupování obce Otnice na Valné 
hromadě společnosti Respono, a.s. Vyškov dne 7. 6. 2022.

9. Delegování zástupce a náhradníka na Valnou hromadu 
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.:

 Zastupitelstvo obce projednalo návrh na delegování zástupce 
na jednání valných hromad společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s. Zastupitelstvo obce deleguje zástupce, 
který se zúčastní jednání valných hromad v době do 31. 12. 
2022. Jako delegát byl navržen starosta obce Pavel Mezuláník 
a náhradník delegáta, místostarosta obce Pavel Muric.

usnesení: 
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst.2. 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu obce 
Pavla Mezuláníka jako delegáta a místostarostu obce pana 
Pavla Murice jako náhradníka, k zastupování obce Otnice 
na Valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s., které se budou konat v průběhu roku 2022.

10.  Žádost o finanční dar – Linka bezpečí, z.s.:                                                                                                  
 Zastupitelé projednali žádost od společnosti Linka bezpečí, 

z.s. Praha, o poskytnutí fi nančního příspěvku ve  výši 7 500 
Kč na provoz dětské krizové linky, jež je dostupná občanům 
anonymně, zdarma a nonstop. Obec podporuje Linku bezpečí 
již několik let.

 Tato částka je již zanesena v rozpočtu obce na rok 2022.
usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje fi nanční dar ve výši 7 500,- Kč pro 

Linku bezpečí z.s. Praha, na provoz linky. 
11. Žádost o fi nanční dar – Zdravotní klaun o.p.s.:
 Zastupitelé projednali žádost společnosti Zdravotní klaun, 

o.p.s. Praha o fi nanční dar z rozpočtu obce, pro potřeby 
fi nancování programů pomoci pacientům procházet procesem 
léčby s úsměvem.  Obec již přispívá fi nančními dary několika 
dalším charitativním společnostem.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o fi nanční dar pro 

společnost Zdravotní klaun, o.p.s. Praha.
12. Dodatek  č. 2 k Plánovací smlouvě – rch.architects s.r.o.: 
 Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č.2 k Plánovací 

smlouvě se společností rch.architects s.r.o. Židlochovice, 
kterým se mění forma předání dokončených stavebních 
objektů:

 SO 15 – Komunikace a zpevněné plochy
 SO 35 – Odvod dešťových vod
 SO 36 – Přípojky od UV
 SO 45 – Veřejné osvětlení
 po kolaudaci výše uvedených stavebních objektů do vlastnictví 

obce prostřednictvím Kupní smlouvy, a to za kupní cenu 
sjednanou dohodou ve výši 1,- Kč.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 k Plánovací smlouvě 

se společností rch.architects s.r.o. Židlochovice, kterým budou 
dokončené stavební objekty předány do vlastnictví obce, za 
kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 1 Kč.

13. Kniha „100 let obce   Otnice“ – informace:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci, že na obec bylo 

dodáno700 ks nové knihy o obci s  názvem „100 let obce 
Otnice“. Knihy jsou nabídnuty k prodeji na obecním úřadě za 
cenu 200 Kč. 

14. Žádost o stanovisko obce k uložení kanalizační přípojky – 
Zbyněk Daňhel:

 Zastupitelé projednali žádost pana Zbyňka Daňhela, Brno, 
kterého zastupuje Bc. Kateřina Brabcová DiS., Košťany, o 
vyjádření obce k projektové dokumentaci záměru výstavby 
vodovodní a kanalizační přípojky stavebního  záměru 
novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 597 v k.ú. 
Otnice. Výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky budou 
dotčeny obecní parcely č. 586/1, č. 606 v k.ú. Otnice. Stanovisko 
obce bude sloužit jako podklad pro územní souhlas.  

usnesení: 
 Zastupitelstvo nemá připomínky k  projektové dokumentaci 

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
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výstavby vodovodní a kanalizační přípojky vedoucí na 
pozemek parc.č. 597 v k.ú. Otnice.

15. Záměr bezúplatného převodu pozemků – Jihomoravský kraj:
 Zastupitelstvoprojednalo záměr bezúplatného převodu 

pozemků parc.č. 163/2 ostatní plocha – silnice, o výměře 3 
m², parc.č. 171/2 ostatní plocha – silnice, o výměře 11 m², 
parc.č. 1461/9 ostatní plocha – silnice, o výměře 6 m² a 
parc.č. 1461/10 ostatní plocha – silnice, o výměře 4 m², vše 
v k.ú. Otnice, které jsou ve vlastnictví obce, do vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Záměr darování obecních pozemků 
bude zveřejněn na úřední desce. Výše uvedené pozemky jsou 
součástí silnice č.II/418.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného převodu 

pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 163/2 o výměře 3 m², 
parc.č. 171/2 o výměře 11 m², parc.č. 1461/9 o výměře 6 m² a 
parc.č. 1461/10 o výměře 4 m², vše v k.ú. Otnice, do vlastnictví 
Jihomoravského kraje.

16. Směna pozemků parc.č. 6453 a 6624/2 v k.ú. Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Směnné smlouvy mezi obcí a 

firmou Rostěnice, a.s. na směnu pozemku parc.č. 6624/2 orná 
půda, o výměře 3 539 m², který je ve vlastnictví Rostěnice, 
a.s., za pozemek parc.č. 6453orná půda, o výměře 3 539 m², 
který je ve vlastnictví obce. Oba pozemky jsou v k.ú. Otnice. 
Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce od 4. 3. 2022 do 21. 
3. 2022.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemku parc.č. 

6624/2 o výměře 3 539 m², který je ve vlastnictví Rostěnice, 
a.s., za pozemek parc.č. 6453 o výměře 3 539 m², který je ve 
vlastnictví obce, vše v k.ú. Otnice.

17. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 3503 a 3504  vk.ú. Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo návrh na úplatné nabytí pozemků, 

které jsou ve vlastnictví Rostěnice a.s.parc.č. 3503 orná půda, 
o výměře 1 223 m2 a parc.č. 3504 orná půda, o výměře 597 
m2, vše v k.ú. Otnice, za cenu 35,- Kč/m² + DPH.Společnost 
Rostěnice a.s. souhlasí s prodejem pozemků obci Otnice.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků parc.č. 3503 

o výměře 1 223 m2 a parc.č. 3504 o výměře 597 m2, vše v k.ú. 
Otnice, za cenu 35,- Kč/m² + DPH., od společnosti Rostěnice 
a.s.

18. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování místostarostovi obce a zaměstnancům obce za 

úpravu koryta otnického potoka a okolí drenážku v ulici Za 
Drahy.

- Dne 14. 3. zahájení prací na realizaci výstavby rybníku Na 
Zumru a přístupové cesty.

- Poděkování otnickým maminkám za uspořádání Burzy 
dětského oblečení a humanitární sbírky pro Ukrajinu ve 
dnech 18. – 19. 3. 2022.

- Dne 26. 3. se obec připojí k akci „Hodina země“. Bude vypnuto 
veřejné osvětlení v celé obci.

- Dne 28. 3. se uskuteční předání staveniště pro výstavbu 
cyklostezky dodavatelské firmě.

- Dne 2. 4. otnické maminky pořádají ve spolupráci s obcí 
Dětský maškarní ples v Dělnickém domě.

- Dne 2. 4. bude SDH Otnice organizovat sběr železa po obci.
- Dne 9. 4. se uskuteční akce „Ukliďme Otnice“.

11. 4. 2022
4.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 
a) rch architects s.r.o., Židlochovice – opatření obecné povahy, 

kterým se vydává stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci v obci Otnice, dle předložené projektové 
dokumentace s názvem akce „Soubor rodinných domů 
Otnice – Dopravní řešení“.

b) Mgr. Diana Navrátilová, Otnice – souhlasné závazné 
stanovisko k umístění 1 spalovacího stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší ve věci záměru: „Novostavba rodinného 
domu v Otnicích vč.IS a zpevněných ploch“ na pozemcích 

parc.č. 1181, 568 v k.ú. Otnice. Jedná se o plynový kondenzační 
kotel neuvedeného typu pro spalování zemního plynu.

c) Iveta Kneslová, Otnice – souhlasné závazné stanovisko k 
umístění 1 spalovacího stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší ve věci záměru: „Stavba RD“ na pozemku parc.č. 
890/2 v k.ú. Otnice. Jedná se o krbová kamna, která nebudou 
připojena k UV. 

d) Zdeněk Pokorný, Otnice– oznámení o zahájení řízení o 
nařízení odstranění stavby „Stavební úpravy rodinného domu 
č.p. 222, Otnice“ na pozemcích parc.č. 522, 523 v k.ú. Otnice. 
Stavebník může podat žádost o dodatečné povolení stavby.

e) Obec Otnice – územní souhlas č. 40/2022 ke stavebnímu 
záměru: „Stavební úpravy oplocení s podezdívkou – MŠ, 
Otnice“ na pozemcích parc.č. 367/4, 408/2 v k.ú. Otnice.

5. Městský úřad Šlapanice:
 Rozhodnutí odboru výstavby a stavebního úřadu MěÚ 

Šlapanice, kterým se schvaluje stavební záměr na stavbu 
dopravní infrastruktury „Cyklostezka Újezd u Brna – 
Otnice“, na pozemcích parc.č. 6746 a 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, dle 
projektové dokumentace pro společné povolení zpracované 
Ing. Vojtěchem Holubem, Strážnice.

6. Krajský úřad Jihomoravského kraje:
 Rozhodnutí odboru životního prostředí Jihomoravského 

kraje, jako věcně a místně příslušného správního orgánu 
ochrany přírody a krajiny, kterým se panu Janu Královi, 
bytem Havlenova 54/16 Brno:

- Povoluje odchyt, chov, dopravování, nabízení za účelem 
prodeje a prodej jedinců čmeláka zemního, příp. usmrcování 
nemocných jedinců.                                            

- Uděluje se souhlas s vypouštěním odchovaných čmeláků 
zemních do přírody Jihomoravského kraje.

 Rozhodnutí odboru životního prostředí Jihomoravského 
kraje, jako věcně a místně příslušného správního orgánu 
ochrany přírody a krajiny, kterým se panu Janu Pipkovi, 
bytem Rybná 716/24, Praha1:

- Nepovoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněného druhu čmeláka zemního, spočívající v povolení 
chovu a nabízení za účelem prodeje.

- Neuděluje se souhlas s vypouštěním uměle odchovaných 
jedinců čmeláka zemního do volné přírody Jihomoravského 
kraje.

7.  Státní pozemkový úřad:
 Oznámení Státního pozemkového úřadu Praha, pobočka 

Vyškov, kterým se oznamuje účastníkům řízení, že počínaje 
dnem 25. 4. 2022, je po dobu 30 dnů možno nahlédnout 
do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Bošovice. Návrh 
je vystaven k nahlédnutí na pobočce Vyškov a na Obecním 
úřadě v Bošovicích. Závěrečné jednání se bude konat dne 9. 6. 
2022 v sále Kulturního domu v Bošovicích.

8.  Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
a) Reex spol.s.r.o. Modřice– Fa. č. 222006 ve výši 194 907,- Kč 

– grafická příprava, tisk a dodání 700 ks knihy „100 let obce 
Otnice“.

b) PVNS elektro s.r.o. Mokrá – Horákov– Fa.č. 1 ve výši 94 380,- 
Kč – zálohová faktura na výrobu a dodání nabíjecí stanice pro 
elektrokola.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury dle bodu č.8, 

zápisu.
9.  Rozpočtové opatření č.2/2022:                                                                                                                                                             
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové 

opatření č. 2/2022. 
  Příjmy…………236 300,- Kč        
  Výdaje…………236 300,- Kč
  Financování………0,- Kč
10. Výsledky hospodaření obce za I.Q. roku 2022:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce za I.Q. 
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roku 2022.
 Příjmy: 8 272 881,44 Kč (20,09 %)
 Výdaje: 5 284 756,48 Kč (10,93 %)
11. Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci – TextilEco a.s.:
 Zastupitelé projednali návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o 

umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 15. 5. 2013 
mezi obcí Otnice a společností TextilEco a.s. Boskovice. 
Předmětem a účelem Dodatku č.2 je změna podmínek za 
poskytnutí spolupráce. Žádné smluvní straně nově nepřináleží 
úplata ani jiná fi nančnUsnesení:

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění 
a provozování kontejnerů, se společností TextilEco a.s. 
Boskovice

12. Bezúplatný převod pozemků – Jihomoravský kraj:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Darovací smlouvy mezi 

obcí Otnice a Jihomoravským krajem, na bezúplatný převod 
pozemků parc.č. 163/2 ostatní plocha – silnice, o výměře 3 
m², parc.č. 171/2 ostatní plocha – silnice, o výměře 11 m², 
parc.č. 1461/9 ostatní plocha – silnice, o výměře 6 m² a 
parc.č. 1461/10 ostatní plocha – silnice, o výměře 4 m², vše 
v k.ú. Otnice, které jsou ve vlastnictví obce, do vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Záměr darování obecních pozemků 
byl zveřejněn na úřední desce od 23. 3. 2022 do 7. 4. 2022. 
Výše uvedené pozemky jsou součástí silnice č.II/418.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu 

s Jihomoravským krajem, na bezúplatný převod pozemků ve 
vlastnictví obce parc.č. 163/2 o výměře 3 m², parc.č. 171/2 o 
výměře 11 m², parc.č. 1461/9 o výměře 6 m² a parc.č. 1461/10 o 
výměře 4 m², vše v k.ú. Otnice, do vlastnictví Jihomoravského 
kraje.

13.  Žádost o povolení úprav před RD – Vojtěch Zapletal: 
 Zastupitelé projednali žádost pana Vojtěcha Zapletala, 

Chaloupky 171 Otnice, o povolení úprav předzahrádky 
před rodinným domem. Úpravami předzahrádky je dotčen 
pozemek ve vlastnictví obce parc.č. 687 v k.ú. Otnice. Žadatel 
má záměr před svým domem opravit přístupový chodník a 
vodovodní šachtu, upravit současnou travnatou plochu na 
zpevněné místo na parkování (zámková dlažba), opravit 
souběžný chodník a betonovou plochu, které jsou souběžné s 
RD. Opravy budou provedeny na vlastní náklady.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením úprav předzahrádky 

před rodinným domem pana Vojtěcha Zapletala, Chaloupky 
171 Otnice, na pozemku parc.č.687 v  k.ú. Otnice. Úpravy 
předzahrádky budou provedeny na vlastní náklady žadatele.

14.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Dokončeno umístění obrazových pláten v prostorách Kasína. 

Poděkování patří místostarostovi a zaměstnancům obce.
- Poděkování otnickým maminkám a členům SDH za umístění 

velikonoční výzdoby na ploše před radnicí.
- Dne 9. 4. se uskutečnila akce „Ukliďme Otnice“. Poděkování 

patří paní knihovnici Mgr. Jitce Bublové.
- Dne 14. 4. připravuje SDH Otnice akci Posezení u zeleného 

piva před hasičskou zbrojnicí.
- Dne 17. 4. pořádá ZO ČZSOtnice akci „Velikonoční posezení 

s cimbálem“ v Dělnickém domě.
- Dne 23. 4. se uskuteční akce Vítání jara a otevírání pramene.
- Dne 24. 4. bude rozhlasová relace k osvobození obce.
- Dne 28. 4. se uskuteční „Den otevřených dveří“ Domova pro 

postižené děti LILA
- Dne 30. 4. se uskuteční tradiční sbírka ošacení pro Diakonii 

Broumov.
- Dne 30. 4. připravuje SDH Otnice akci „Pálení čarodějnic“.
- Pan Pavel Prokop přednesl poděkování místostarostovi obce 

za výstavbu nového mokřadu na louce za rybníkem Sadkov.
- Starosta popřál všem zastupitelům požehnané a klidné prožití 

svátků velikonočních.

2. 5. 2022
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP: 

a) Josef Kolář Polešovice, Žaneta Volentierová Újezd u Brna – 
rozhodnutí, kterým se vydává společné územní a stavební 
povolení stavby: „Novostavba rodinného domu, vč. Napojení 
na IS, tepelného čerpadla, vsaku, revizní a vodoměrné šachty, 
terasy, sjezdu, zpevněných ploch a oplocení“ na pozemcích 
parc.č. 1595/2, 2104/3 v k.ú. Otnice.

b) Bc. Lubor Pospíchal, Brno – rozhodnutí, kterým se dodatečně 
povoluje stavba: „Stavební úpravy a přístavba novostavby 
rodinného domu – garáž a skladové prostory, Otnice“ na 
pozemcích parc.č. 140, 163/1 v k.ú. Otnice.

c) Omexom GA Energo s.r.o. Plzeň – opatření obecné povahy, 
kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na pozemní 
komunikaci II/418, dle projektové dokumentace akce: 
„Sokolnice – Slavkov u Brna – Bučovice Rekonstrukce vedení 
VVN  – V 518.

d) Obec Otnice – oznámení o zahájení řízení o prodloužení 
platnosti společného povolení stavby: „Stezka pro chodce a 
cyklisty, Otnice“ na pozemcích parc.č. 3294/4, 3312/3, 3313/3, 
3317/4, 3318/2, 6643, 6646, 6746, 6750, 6751, 6754 v k.ú. 
Otnice.

5. Krajský úřad Jihomoravského kraje – Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce:

Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Otnice za rok 2021, která byla vypracována 
na základě dílčího přezkoumání hospodaření obce, které 
proběhlo ve dnech 6. a 7. prosince 2021 a na základě 
výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce, které 
se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. dubna 2022. Přezkoumání 
obce se zúčastnily pověřené pracovnice JMK, účetní a starosta 
obce. Při přezkoumání hospodaření obce Otnice za rok 2021 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Tato zpráva bude přílohou 
Závěrečného účtu obce za rok 2021.

6. Faktury ke schválení:
a) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 22600858 ve výši 84 047,90 Kč – 

sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za měsíc březen 
2022.

b) Respono a.s. Vyškov– Fa. č. 22601174 ve výši 64 954,71 Kč 
– svoz a odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora 
Otnice za měsíc březen 2022.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, 

zápisu.
7.  Oprava zídky u mateřské školky – schválení dodavatele:
 Zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení na 

dodavatele akce: „Oprava plotu s podezdívkou MŠ Otnice“. 
S oslovených 3 fi rem podaly cenové nabídky 2 fi rmy:

 1. SKR STAV, s.r.o. Brno – 847 992,- Kč bez DPH, 1 026 070,32 
Kč s DPH

 2. Prostavby a.s. Otnice – 789 242,42 Kč bez DPH, 954 983,33 
Kč s DPH

 Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 29. 4. 2022. Hodnotící 
komise provedla kontrolu všech příslušných dokumentů.  Jako 
dodavatele stavby: „Oprava plotu s podezdívkou MŠ Otnice“ 
s cenovou nabídkou 789 242,42 Kč bez DPH, doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení fi rmu Prostavby, a.s. Otnice.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení a zmocňuje 

starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou fi rmou 
Prostavby a.s. Otnice.

8.  Žádost o fi nanční dar – Centrum pro dětský sluch Tamtam 
o.p.s, Olomouc:                                                                                                                                                             

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

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje fi nanční příspěvek ve výši 10 000,- 

Kč pro společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Olomouc na sociální terénní službu, kterou poskytuje v obci a 
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pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.                              
9. Žádost o finanční příspěvek – ZO ČSCH Otnice:          
 Zastupitelstvo projednalo žádost Základní organizace 

Českého svazu chovatelů Otnice, o neúčelový finanční 
příspěvek ve výši 30 000,- Kč na zajištění 2 výstav, pořádaných 
ZO ČSCH Otnice v roce 2022.

 „Místní výstava drobného hospodářského zvířectva“ v 
termínu 17. - 18. září 2022

 „Místní výstava okrasného a exotického ptactva“ v termínu 
19. - 20. listopadu 2022

 inanční příspěvek bude využitna pořízení pohárů pro vítěze, 
spotřební materiál a provozní náklady.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neúčelového 

finančního daru ve výši 30 000,- Kč pro Základní organizaci 
Českého svazu chovatelů Otnice, k zajištění 2 místních výstav 
pořádaných v roce 2022.

10. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Swietelsky stavební, s.r.o. 
Brno:

 Zastupitelé projednali Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo mezi 
obcí Otnice a firmou Swietelsky stavební, s.r.o. Brno, která 
je dodavatelskou firmou výstavby cyklostezky. Z důvodu 
nedostatečné únosnosti zemní pláně bylo projektantem 
navrženo snížení původní pláně o 10 cm a následné provedení 
sanační vrstvy z betonového recyklátu v tloušťce 40 cm 
(vícepráce). Dodatkem č.2 se mění cena za realizaci díla 
výstavby cyklostezky na  celkovou výši 9 974 312,84 Kč bez 
DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 

s firmou Swietelsky stavební, s.r.o. Brno, kterým se mění cena 
za realizaci díla Cyklostezka Otnice.

11. Výměna plynových kotlů 6BJ Otnice – porovnání cenových 
nabídek:                                                                                                                                                             

 Zastupitelé projednali obdržené cenové nabídky od místních 
řemeslníků, na výměnu 6 ks plynových kotlů v budově 6BJ, 
Školní 480, Otnice. 

 Šebeček s.r.o. Dědina 51, Otnice – 510 382 Kč bez DPH
 Jaroslav Sadecký, B.Němcové 458, Otnice – 538 100 Kč bez 

DPH
 Kalouda Pavel, U parku 77, Otnice – 480 000 Kč bez DPH
 Ke schválení byla doporučena cenová nabídka pana Pavla 

Kaloudy, U parku 77, Otnice, ve výši480 000 Kč bez DPH.
usnesení: 
 astupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku pana Pavla 

Kaloudy, U parku 77, Otniceve výši480 000,- Kč bez DPH, 
na výměnu 6 ks plynových kotlů v budově 6BJ.

12. Nákup komunální techniky – žací mulčovač:
 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku od společnosti 

HITL s.r.o. Dobelice, na dodání žacího a mulčovacího stroje 
John Deere Z 545R, za celkovou cenu 220 000 Kč včetně DPH. 
Z  důvodu spolehlivosti, vybavení a konstrukce stroje, byla 
cenová nabídka navržena ke schválení.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti 

HITL s.r.o. Dobelice na dodání komunální techniky, žacího a 
mulčovacího stroje, za cenu 220 000 včetně DPH.

13. TKR kabelová televize – informace: 
 Zastupitelévzali na vědomí informace z  jednání mezi obcí, 

firmou KabelSat s.r.o. Křižanovice, která je držitelem licence 
na provozování televizního vysílání kabelové televize v obci 
a panem Jiřím Frycem Měnín, který je provozovatelem 
kabelové televize v  obci. Zastupitelstvo má záměr zachovat 
provoz kabelové televize v  obci. Zastupitelé též požadují 
mít kontrolu nad fyzickým majetkem obce (rozvody) a 
počty uživatelů a následnou výši nákladů za provozování. 
Proto bylo navrženo, že obec bude hradit náklady na licenci 
na provozování televizního vysílání firmě Kabelsat s.r.o. 
Křižanovice a následně bude fakturovat panu Jiřímu Frycovi 
úhradu za provoz a servis kabelové televize v obci.

14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Roman 

Kalvoda:
 Zastupitelé projednali žádost Ing. Radka Partiky Kurdějov, 

který zastupuje stavebníka pana Romana Kalvodu Újezd u 
Brna, o stanovisko obce k projektové dokumentaci záměru 
stavby „Novostavba pasivního RD Otnice“ na pozemcích 
parc.č. 318/2, 319/2, 322/2 v k.ú. Otnice. Stanovisko bude 
sloužit k územnímu souhlasu a ohlášení stavby.

usnesení: 
 Zastupitelstvo nemá námitky k  předložené projektové 

dokumentaci záměru stavby „Novostavba pasivního RD 
Otnice“ na pozemcích parc.č. 318/2, 319/2, 322/2 v  k.ú. 
Otnice.

15. Žádost o stanovisko obce – Iveta Kneslová:
 Zastupitelstvo projednalo žádost paní Ivety Kneslové, Květná 

568 Otnice o stanovisko obce k umístění inženýrských sítí 
do obecního pozemku a souhlasu s vybudováním sjezdu 
k novostavbě RD na pozemku parc.č. 890/2 v k.ú. Otnice. 
Umístěním inženýrských sítí a vybudováním sjezdu k 
novostavbě RD bude zatížen obecní pozemek parc.č. 963 a 
932/1 v k.ú. Otnice.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním inženýrských sítí a 

vybudováním sjezdu k  RD na obecní pozemky parc.č. 963, 
932/1 v k.ú. Otnice.

16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Poděkování členům výboru pro tělovýchovu a mládež, TJ 

Sokol Otnice, otnickým vodníkům a víle za uspořádání a 
organizaci akce „Vítání jara se světluškami“.

- Poděkování patří redakci Otnického zpravodaje za přípravu 
dalšího čísla obecního čtvrtletníku Otnický zpravodaj.

- Poděkování ZO ČSZ Otnice za uspořádání akce Velikonoční 
posezení s cimbálem.

- Poděkování SDH Otnice za uspořádání akcí Posezení u 
zeleného piva a Pálení čarodějnic.

- Poděkování Dagmar Stejskalové a všem dárcům za sbírku 
použitého ošacení pro Diakonii Broumov.

- Dne 7. 5. uspořádá ZO ČSZ Otnice již tradiční „Jarní prodejní 
výstavu“ v prostorách před ZŠ.

- Dne 10. 5. se uskuteční v obecní knihovně přednáška „Zdravý 
rozum a media“.

- Dne 11. 5. se obec tradičně připojí ke sbírce proti rakovině 
„Květinkový den“. 

- Dne 14. 5. se uskuteční akce „Férová snídaně na farní zahradě“.
- Zastupitelé diskutovali o možnosti rozšíření nádob na papír 

ve sběrném dvoře.
- Zastupitelé diskutovali s přítomným hostem panem Martinem 

Kolenčíkem, Otnice o možnostech rozšíření kapacity MŠ. 

23. 5. 2022
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 7) Dne 16. 5. 2022 byla podepsána Smlouva o dílo s 

firmou Prostavby a.s. Otnice, která byla ve výběrovém říze-
ní vybrána jako dodavatelská firma stavby: „Oprava plotu s 
podezdívkou u MŠ Otnice“. Z důvodu plánovaného konání 
Aloiských hodů před ZŠ, budou stavební práce zahájeny 20. 6. 
2022.

 Bod 8) Dne 12. 5. 2022 byla podepsána Darovací smlouva na 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro spo-
lečnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Olomouc.

 Bod 9) Dne 16. 5. 2022 byla podepsána Darovací smlouva 
mezi obcí Otnice a ZO ČSCH Otnice na poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 30 000,- Kč na provozní výdaje spojené s 
uspořádáním 2 výstav v roce 2022.

 Bod 12) Dne 17. 5. 2022 byl dodán do obce žací a mulčovací 
stroj John Deere Z 545R.

 Bod 13) Bude řešeno samostatným bodem dnešního jednání.
5.  Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavební, územního 

plánování a životního prostředí:
a) EG.D, a.s. Brno – oznámení o zahájení územního řízení na 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Otnice, kab. 
smyčka NN Ing. Doležel“ na pozemcích parc.č. 1, 6, 343/3 v 
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k.ú. Otnice.
b) Zdeněk Mazal, Otnice – územní souhlas k umístění stavby 

„Vodovodní přípojka k rodinnému domu č.p. 409, Otnice“ na 
pozemcích parc.č. 644, 648 v k.ú. Otnice.

c) Rostěnice a.s. – kolaudační souhlas k povolení užívání stavby 
vodního díla „Vodní nádrž rybník Neset“ na pozemcích par-
c.č. 5944/2, 6005, 6006, 6007, 6021, 6023 v k.ú. Otnice a na 
pozemcích parc.č. 5320/2, 5460, 5638, 5640/2, 5640/3 v k.ú. 
Lovčičky.

d) Obec Otnice – oznámení o pokračování řízení a seznámení 
s novými podklady pro vydání společného územního roz-
hodnutí a stavebního povolení stavebního záměru „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. 
Na základě vznesených námitek byly doplněny v projektové 
dokumentaci výkresy 08 – úprava chodníku a výkres 09 úpra-
va zeleně.

e) Libor Knesl, Iveta Kneslová, Otnice – usnesení č. 92/2022 ze 
dne 10. 5. 2022, kterým pan Libor Knesl a paní Iveta Kneslová, 
Květná 568 Otnice, nejsou účastníky řízení o vydání stavební-
ho povolení stavby „Veřejný prostor – ulice Květná, Otnice“. 

f) Pavel Kalouda, Brno – potvrzení neexistence stavby „Rodinný 
dům č.p. 41, Otnice“ na pozemku parc.č. 34 v k.ú. Otnice.

g) Obec Otnice – souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci 
o povolení vedlejší stavby v souboru staveb záměru „Přeložka 
oplocení k akci: Otnice – komunikace Hudeček“ na pozemku 
parc.č. 523 v k.ú. Otnice.

h) Libor Knesl, Iveta Kneslová, Otnice – oznámení o zahájení 
řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Novostavba 
rodinného domu, Otnice“ na pozemcích parc.č. 888, 890/2, 
893/1 v k.ú. Otnice. S ohledem na charakter zástavby je mož-
no umístit stavbu až na hranici sousedního pozemku.

6.  Krajský úřad Jihomoravského kraje:
a) Rozhodnutí odboru životního prostředí Jihomoravského kra-

je, jako věcně a místně příslušného správního orgánu ochrany 
přírody a krajiny, kterým se panu Janu Královi, bytem Havle-
nova 54/16, Brno-Štýřice:

 Nepovoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněného druhu čmeláka zemního, spočívající v povolení 
chovu a nabízení za účelem prodeje.

 Neuděluje se souhlas s vypouštěním uměle odchovaných je-
dinců čmeláka zemního do volné přírody Jihomoravského 
kraje.

b) Sdělení krajského úřadu JMK, že přestože žádost obce Otnice 
o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí JMK v roce 2022“ splnila formál-
ní požadavky stanovené v dotačním programu, nebyla žádost 
o dotaci Zastupitelstvem JMK schválena, z důvodu souběhu 
nízkého počtu bodů a vyčerpání fi nančních prostředků vyčle-
něných pro dotační program. Obec Otnice žádala o dotaci ve 
výši 34 088 Kč na realizaci projektu „Vybavení zásahové jed-
notky SDH Otnice“.

c) Oznámení o shromáždění dostatečného množství podkladů 
pro rozhodnutí ve věci žádosti o povolení provozu zařízení 
ke sběru odpadů „Sběrný dvůr Otnice“ na pozemcích parc.č. 
1569, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576 v k.ú. Otnice, kterou poda-
la společnost Respono, a.s. Vyškov. Jedná se o zařízení, které je 
v současné době provozováno na základě rozhodnutí Krajské-
ho úřadu JMK ze dne 9.3.2017, s platností do 31.5.2022.

7. Rozpočtové opatření č.03/2022:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření 

č. 3/2022. 
Příjmy…………481 700,- Kč        
Výdaje…………481 700,- Kč
Financování………0,- Kč
8. Faktury ke schválení:                                                                                                                                                             
a) Respono a.s. Vyškov – Fa. č. 22601354 ve výši 91 207,56 Kč – 

sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu za měsíc duben 
2022.

b) Respono a.s. Vyškov – Fa. č. 22601552 ve výši 62 086,78Kč 

– svoz a odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora 
Otnice za měsíc duben 2022.

c) PVNS elektro s.r.o. Mokrá – Horákov – Fa. č. 22002 ve výši 92 
523,86 Kč – doplatek na pořízení nabíjecí stanice E Bike Box s 
moduly.  

d) Žaluzie Formánek Újezd u Brna – Fa. č. 12200055 ve výši 82 
262,- Kč – dodávka a montáž venkovních žaluzií na budově 
Mateřské školy Otnice.

e) Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice – Fa. č. 03336015 
ve výši 691 639,99 Kč – provedené stavební práce v měsíci 
04/2022 dle uzavřené smlouvy o dílo.

f) HITL, s.r.o. Dobelice– Fa. č. 20220375 ve výši 266 200,- Kč – 
dodávka žacího stroje John Deere Z545R, včetně mulčovací 
sady.

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

zápisu.
9. Rekonstrukce 3. třídy MŠ Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o probíhajících pří-

pravách na rekonstrukci 3. třídy MŠ Otnice. Během prázdnin 
v  roce 2022, budou provedeny bourací a prašné práce (vy-
bourání sprchového koutu, obkladů a dlažby, oprava odpadů 
a vodovodu, oprava osvětlení, sádrokartonové příčky, nové 
podlahy). Bourací práce zajistí zaměstnanci obce, řemeslnic-
ké práce budou realizovány dle časových možností řemeslní-
ků. Bude nutná oprava a revize výtahové zdviže, kterou zajistí 
fi rma Otis, a.s. Brno. Ve školním roce 2022/2023 budou pro-
vedeny práce, které nebudou narušovat chod MŠ. (Vybavení 
nábytkem, šatní skříňky, vybavení kuchyňky). Hrubé předpo-
kládané náklady na rekonstrukci 3. třídy MŠ jsou ve výši cca 2 
mil. Kč.

10 . Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – výsadba stromů:
 Zastupitelé projednali návrh Smlouvy č. 1190900906 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Předmětem podpory je akce pod názvem „Výsadba alejí v obci 
Otnice“, která byla realizována v roce 2021. (Bylo vysazeno 
celkem 42 ks stromů, včetně podpůrného materiálu). Smlou-
vou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR zavazuje poskytnout 
obci Otnice fi nanční podporu ve výši 247 909 Kč, na pokrytí 
nákladů vynaložených na realizaci akce. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1190900906 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
ve výši 247 909 Kč, na pokrytí vzniklých nákladů při realizaci 
akce „Výsadba alejí v obci Otnice“.

11.  Nadstavba MŠ Otnice – architektonická studie – Ing.arch. Ja-
romír Walter:                                                                                                                                                             

 Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o dílo mezi obcí 
Otnice a Ing. arch. Jaromírem Walterem Brno, na vypracová-
ní architektonické studie záměru „Nadstavba MŠ – Otnice“, 
včetně možného variantního řešení, etapizace a hrubého pro-
počtu nákladů, za cenu dle schválené cenové nabídky ve výši 
180 000 Kč bez DPH

usnesení: 
  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing.arch. Jaro-

mírem Walterem Brno, na vypracování architektonické studie 
záměru „Nadstavba MŠ – Otnice“, za cenu 180 000,- Kč bez 
DPH.

12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Pekstav s.r.o. Brno:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

dílo s fi rmou Pekstav s.r.o. Brno, která je dodavatelskou fi r-
mou akce: „Stavební úpravy bytového domu 6BJ, Otnice“. 
Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení celkové ceny za realizaci 
díla o 51 344,- Kč bez DPH, z důvodu navržených změn při 
výměně oken a vstupních dveří (otevíraná křídla oken místo 
fi xních, hliníkové vstupní dveře místo plastových).

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

s fi rmou Pekstav s.r.o. Brno, kterým se navyšuje celková cena 
realizace akce „Stavební úpravy bytového domu 6BJ Otnice“ o 
51 344,- Kč bez DPH.
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13. TKR kabelová televize – informace: 
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o uzavření Dohody o 

zprostředkování platby mezi obcí Otnice, společností Kabel-
Sat s.r.o. Křižanovice a Cezava Net s.r.o. Měnín. Obec touto 
dohodou vstupuje do stávajícího smluvního vztahu mezi 
společnostmi KabelSat s.r.o. a Cezava Net s.r.o. Obec se zava-
zuje hradit poplatek za provozování televizního vysílání spol. 
KabelSat s.r.o. Křižanovice a tyto náklady pak přefakturuje ve 
stejné výši firmě Cezava Net s.r.o. Měnín, která je provozova-
telem TKR a správcem poplatků od účastníků. 

14. Cenová nabídka obnovy a rozšíření VO v ul. Květná, u MŠ 
– Pavel Pecák:

 Zastupitelé projednali cenovou nabídku od firmy Elektro-
montáže Pavel Pecák, Telnice, na obnovu a rozšíření veřejné-
ho osvětlení v ulici Květná, Severní, Lipová a v parku u MŠ 
v celkové výši 430 385,- Kč bez DPH. Celková cenová nabíd-
ka je rozdělena na dvě části: na obnovu a rozšíření celkem 8 
ks veřejného osvětlení v prostoru zahrady Mateřské školky a 
před Zdravotním střediskem ve výši 165 630,- bez DPH a na 
obnovu 15 ks veřejného osvětlení v ulici Severní, Květná, část 
ulice Lipová ve výši 264 755,- Kč bez DPH.

usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy Elektromontáže 

Pavel Pecák, Telnice na obnovu a rozšíření veřejného osvětlení v ulici 
Severní, Květná, Lipová a v prostoru zahrady MŠ a před Zdravotním 
střediskem, v celkové výši 430 385,- Kč bez DPH.

15. Sbírka „Den proti rakovině“ – Květinkový den:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o konání celoná-

rodní sbírky „Český den proti rakovině“, která se konala dne 
11. 5. 2022. Obec se též tradičně zapojila do této sbírky. V 
letošním roce 2 skupinky žáků ZŠ po obci nabízely Květin-
ky na podporu léčby rakoviny varlat a rakoviny děložního 
čípku. Občané měli možnost přispět do sbírky také v obecní 
knihovně. Sbírky se zúčastnili dobrovolníci – žáci ZŠ: Pavel 
Prokop, Matyáš Goiš, Kateřina Adamovičová, Aneta Jurdová. 
V obecní knihovně pak paní knihovnice Mgr. Jitka Bublová. 
V obci se celkem prodalo 275 ks kytiček a vybralo se 7 519,- 
Kč. Poděkování patří dobrovolníkům za prodej kytiček i všem 
dárcům.

16. Projekt fotovoltaiky na budově radnice – informace:
 Zastupitelé vzali na vědomí informace o návrhu projektu ře-

šení instalace fotovoltaiky na budově radnice. Budou insta-
lovány fotovoltaické panely na střechu budovy, prozatím bez 
dodávky a montáže baterií. Na využití přebytku vyrobené 
energie bude pořízen bojler na ohřev vody a při změně tarifu 
obec ušetří další finance za využití levnějšího nočního tarifu 
a při vyšším denním tarifu by elektřinu vyráběla FTV. Hru-

bý předpoklad výše nákladů na pořízení FTV je 400  000 – 
450 000,- Kč, včetně DPH. Budou osloveny firmy, zabývající 
se dodávkou FTV elektráren, k předložení cenových nabídek.

17. Žádost o vyjádření k umístění stavby – Zdeněk Šášek:
 Zastupitelé projednali žádost pana Zdeňka Šáška, Svinošice o 

vyjádření obce ke stavebnímu záměru a k územnímu řízení 
umístění stavby: „Výstavba komunikace a inženýrských sítí 
pro výstavbu RD na pozemcích parc.č. 2104/1, 2103/2, 1005, 
1006“. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky p.č. 838, p.č. 
839, p.č. 2104/2, p.č. 1000/7, p.č. 1008, p.č. 2109 a p.č. 5675 
v k.ú. Otnice. 

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce konstatuje, že umístění plánované výstav-

by komunikace je v souladu se schváleným územním plánem 
obce. Předložená situační dokumentace je však nedostatečná 
pro posouzení celkového záměru. Zastupitelé požadují pod-
klady, které řeší kde a ve kterých pozemcích budou umístěny 
veškeré inženýrské sítě a kdo bude investorem.

18. Žádost o souhlas s napojením garáže na účelovou komuni-
kaci – Roman Pros:

 Zastupitelstvo projednalo žádost Romana Prose a Miloslavy 
Prosové o stanovisko k projektové dokumentaci stavebního 
záměru „Novostavba garáže Otnice, parc.č. 165/2, 166/2 v k.ú. 
Otnice“ a vydání souhlasu s napojením sjezdu na účelovou 
komunikaci.

 Stanovisko obce bude sloužit jako podklad pro územní sou-
hlas a ohlášení stavby.

usnesení: 
 Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se  záměrem výstavby 

garáže na pozemcích parc.č. 165/2 a 166/2 v k.ú. Otnice, bez 
připomínek.

19. Diskuze, závěr:
- Respono a.s. Vyškov – dle sdělení společnosti Respono, a.s. 

Vyškov, dojde z důvodu nárůstu cen pohonných hmot a ener-
gií ke zvýšení cen za poskytované služby o 10%, s platností od 
1. 7. 2022. 

- Poděkování ZO ČSZ Otnice za organizaci tradiční „Jarní pro-
dejní výstavy“ v prostorách před ZŠ, která se konala dne 7. 5.2 
022

- Poděkování členům fairtradeové řídící komise obce Otnice za 
organizaci akce „Fairtradeová snídaně na farní zahradě“ dne 
14. 5. 2022.

- Mgr. Ludmila Pšenáková informovala zastupitele o uskuteč-
něném cvičení SDH okolních obcí, kdy byl nasimulován po-
žár v objektu Domova pro postižené děti.          
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ohlÉDNutÍ Za ČINNostÍ ZastuPItElstva oBCE otNICE 
vE volEBNÍM oBDoBÍ 2018 - 2022 

vždy, když přicházejí v životě nějaké milníky, je člověk přirozeně donucen ohlédnout se za určitým obdobím a ale-
spoň trochu jej zrekapitulovat. Dovolte mi tedy, abych se také já v následujících řádcích ohlédl za uplynulým voleb-
ním obdobím. 

rok 2018 
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do zastupitel-

stva obce s těmito výsledky: 
Moravané – 6 mandátů (Muric Pavel, Sekaninová Dana, Ing. 

Špunar Marian, Matoušek 
Dušan, Mgr. Fojtů Naděžda, Holoubek Aleš) 
KDU-ČSL – 4 mandáty (Prokop Pavel, Mgr. Pšenáková 

Ludmila, Mezuláník Pavel, Kalouda Miroslav) 
KSČM – 1 mandát (Havelka Petr) 
Ustavující zasedání se konalo dne 5. listopadu 2018. 
Starostou byl zvolen Pavel Mezuláník, místostarostou Pavel 

Muric. 
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení těchto výborů a současně 

zvolilo jejich předsedy. 
Kontrolní výbor: Mgr. Naděžda Fojtů 

Finanční výbor: Ing. Marian Špunar 
Výbor pro životní prostředí: Petr Havelka 
Sociálně-zdravotní výbor: Pavel Muric 
Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu: Dana Sekaninová 
Výbor pro rozvoj obce: Pavel Prokop 
Dále zastupitelstvo schválilo jednací řád zastupitelstva, zá-

sady pro poskytování cestovních náhrad a stanovilo výši mě-
síční odměny neuvolněným členům ZO. 

Zhodnocení uplynulého volebního období 2018 až 2022 
je rozděleno na tři bloky: 

A) Co se v průběhu volebního období podařilo 
B) Co se nezdařilo zrealizovat 
C) Další záměry obce 

rok 2019 
● Vypracování a dodání projek-

tové dokumentace (PD) na pro-
pojení ulic Milešovská – Pod 
Vodárnou (nová komunikace, 
parkovací stání a veřejné osvět-
lení). 

● Oprava chodníku v ulici Dědina 
(Foltýn – Daňhel). 

● Dokončení akce opravy silnice č. 
II/418 „Otnice-průtah“. 

● Dokončení filmu o obci – „Otni-
ce-obec živých tradic“. 

● Zakoupení vlečky za traktor. 
● Dodání PD extenzivního obecní-

ho sadu a arboreta. 
● Vypracování a dodání PD výstav-

by společenského centra za děl-
nickým domem. 

● Příprava projektu „Založení vybra-
ných krajinných prvků“. 

● Prezentace obce v knize „Otnice a 
Vyškovsko z nebe“. 

● Výměna oken ve školním bytě ZŠ a 
na bývalé hasičce. 

● Vypracování a dodání PD akce 
„Cyklostezka Otnice“. 

● Vypracování a dodání PD akce „Vý-
stavba rybníku Na Zumru a polní 
cesty“. 

● Vybagrování nového mokřadu na 
obecním pozemku u studánky v Poltni. 

● Ve spolupráci s SDH Otnice insta-
lován nový stožár na hadice. 

● Dodávka a montáž dřevěných hra-
cích prvků do parku sv. Jana Nepo-
muckého. 

● Montáž wourkoutového hřiště 
 v prostoru vedle bytového domu 
 v ulici Školní. 
● Provedení úpravy točny v ulici Za 

Drahy. 
● Oprava „Kasína“ pod dělnickým 

domem. 
● Ve spolupráci s TJ Sokol Otnice 

byla provedena výměna povrchu 
fotbalového hřiště. 

● Výsadba lip v ulici Dědina. 
● Příprava projektu rekonstrukce 

místní knihovny. 
● Obec se zapojila do projektu JMK 

„Zdravý kraj“. 
● Oprava osvětlení pomníku Rudo-

armějců a kapličky P. Marie. 

rok 2018 – od 5. listopadu 2018 
● Ve spolupráci se SÚS JMK, probíhala 

akce opravy silnice č. II/418 „Otnice 
– průtah“ 

● Natáčení videa o obci během celého 

roku 2018 – časosběrný snímek. 
● Byly aktualizovány a modernizovány 

webové stránky obce. 
● „Alej svobody“ k výročí 100 let 

republiky. Zastupitelé vysadili 28 
kusů sazenic lípy ke Strážce

a) Co se v průběhu volebního období podařilo 
S činností zastupitelstva obce jsou občané pravidelně seznamováni ve čtvrtletníku „Otnický zpravodaj“, na webových strán-

kách obce i na úřední desce, proto jsou zde uvedeny jen zásadní údaje. 
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● Realizace propojení ulic Milešovská – Pod 
Vodárnou (nová komunikace, parkovací 
stání a veřejné osvětlení). 

● Dokončení výsadby biokoridorů a biocentra 
v rámci projektu „Založení vybraných kra-
jinných prvků“. 

● Pořízení šesti párů nových otnických krojů. 
● Instalace dvou kusů měřičů rychlosti. 
● Vypracování PD na výměnu povrchu teni-

sových kurtů. 
● Realizace projektu „Hospodaření se sráž-

kovými vodami v ZŠ“ – montáž nádrže na 
dešťovou vodu, která bude dále využita na 
zalévání okolní zeleně. 

● Příprava projektu na výstavbu nové přípojky 
elektrické energie k rybníku V Poltni. 

● Rekonstrukce autobusové zastávky u dělnic-
kého domu. 

● Montáž retardéru na komunikaci u zdravot-
ního střediska. 

● Rekonstrukce kotelny v budově radnice – 
výměna plynových kotlů. 

● Obnova výzdoby v obřadní síni. 
● Realizace projektu „Zajištění statiky ředitelny 

ZŠ“ – provedeno statické zajištění části budo-
vy základní školy. 

● Celková rekonstrukce staré hasičské zbrojni-
ce, která slouží jako zázemí pro zaměstnance 
obce. 

● Provedena výměna oken na budově hasič-
ské zbrojnice, směrem k MŠ. 

● Vypracován a dodán pasport komunikací, 
dopravního značení, veřejného osvětlení. 

● Do knihovny byl pořízen nový výpůjční sys-
tém. 

● V dělnickém domě byla provedena renovace 
parket a oprava elektroinstalace. 

● Během vánočních svátků byl vymalován 
vstup a schodiště do budovy radnice. 

● Ukončení výsadby 42 stromů v projektu 
„Výsadba alejí v obci Otnice“ na parc. č. 5685, 
5739 v k. ú. Otnice. 

● Ukončení výsadby 80 ovocných stromů v 
projektu „Extenzivní ovocný sad v Otnicích“ 
na pozemku parc. č. 6081 v k. ú. Otnice. Žá-
dost o dotaci podala firma MND, a.s. Hodo-
nín. 

● Registrace významného krajinného prvku 
(VKP) „Mokřad u Otnic“. 

● Výsadba stromů na obecních pozemcích ve 
spolupráci s občany obce (D. Dirbák) a SDH 
Otnice. 

rok 2021 

● Vydání nové knihy o Otnicích „100 let 
v obci Otnice“. 

● Vyčištění nátoku u rybníku V Poltni. 
● Pořízení venkovních žaluzií na budovu MŠ. 
● Vybagrování nového mokřadu na obecních 

pozemcích na louce za rybníkem Sadkov. 
● Vyčištění části Otnického potoku v 

ulici Za Drahy. 
● Vyčištění a úprava studánky v ulici Za Drahy. 
● Nákup nového žacího stroje a mulčovače. 
● Pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola. 
● Ve spolupráci s otnickými rybáři byla vy-

budována přípojka elektrické energie k 
rybníku V Poltni. Nyní se očekává připo-
jení od dodavatele energie. 

● Pořízení dalších šesti párů otnických krojů. 
● Začátek realizace výstavby cyklostezky. 
● Začátek realizace výstavby rybníku a polní 

cesty Na Zumru. 
Během roku 2022 (do 31. 8. 2022) budou 
dle uzavřených smluv o dílo dokončeny 
tyto akce: 
● Výstavba cyklostezky Otnice. 
● Zateplení bytového domu na ulici Školní 
● Výstavba nového rybníku a polní cesty Na 

Zumru (investorem akce je Státní pozem-
kový úřad ČR). 

● Oprava plotu s podezdívkou u MŠ. 
● Během letních prázdnin budou probíhat 

práce na rekonstrukci třetího oddělení v 
MŠ. 

B) Co se nezdařilo zrealizovat 
● Vybudovat komunikaci, parkoviště a 

dětské hřiště v ulici Květná. Nejprve po-
tíže s dodáním PD, následně připomín-
kování a doplňování PD. (V současné 
době je podána žádost o stavební povo-
lení). 

● Vybudovat novou cestu a osvětlení k RD 
J. Bajera a Ing. J. Zehnala, v Chaloupkách. 

● Zajistit provoz zubní ordinace v obci 
(MUDr. Kučerová ukončila činnost k 1. 1. 
2019). 

● Výsadba extenzivního obecního sadu a 
arboreta (dle původní PD – nepovolení 
výsadby od ČEPS, a.s.). 

● Vybudovat společenské centrum za dělnic-
kým domem. 

● Výstavba komunikace Pančava – Hude-

ček. (V současné době je podána žádost o 
stavební povolení). 

● Stále hledáme smysluplné využití pro ka-
tolický dům. 

● Vedeme diskuse o záměru výstavby penzi-
onu, navýšení kapacity MŠ. 

C) Další záměry obce 
Rozpracované a rozjednané projekty: 
● Navýšení kapacity a nadstavba MŠ (Atelier 

Walter Brno). 
● Oprava podlah v učebnách ZŠ. 
● Rekonstrukce třetího oddělení MŠ. 
● Oprava křížů a výmalba kapličky. 
● Výměna povrchu tenisových kurtů. 
● Společenské centrum za dělnickým do-

mem. 
● Studie rozšíření sportovního areálu a nové 

tělocvičny. 
● Výstavba komunikace Pančava – Hudeček. 
● Instalace fotovoltaických panelů na budo-

vu radnice. 
● Oprava a výměna sloupů veřejného osvět-

lení před MŠ, zdravotním střediskem a v 
ulicích Severní, Květná, Lipová. 

rok 2022 

rok 2020 
● Začátek realizace projektu „Založení 

vybraných krajinných prvků“ – výsad-
ba biokoridorů a biocentra. 

● Zřízení osobního výtahu v budově 
radnice. 

● Oprava chodníků před ZŠ a na fotba-
lovém hřišti, včetně montáže nového 
veřejného osvětlení před ZŠ. 

● Montáž nové informační tabule o 
obci u budovy radnice, ve spolupráci 
s DSO Region Cezava. 

● Provedení úpravy točny v ulici Polní. 
● Realizace rekonstrukce obecní 

knihovny na multifunkční komunitní 
centrum. 

● Kabelová televize – přechod na digi-
tální vysílání DVB-T2. 

● Obec získala titul „Fairtradová obec“. 
První obec v ČR. 

● Odstranění vlhkosti v hasičské zbroj-
nici, včetně montáže nových vrat. 

● Zpracování pasportu hřbitova. 
● Instalace dopravního zrcadla v ulici 

Dědina a v ulici Pančava. 
● Vyčištění soutoku Otnického a Lov-

čičského potoka v ulici Chaloupky. 

● Schválení provozního řádu veřejného 
pohřebiště Otnice. 

● Výměna veřejného osvětlení v ulici 
Pančava – Za Dvorky a v ulici U Par-
ku. 

● Nákup nového traktoru a mulčovače. 
● Oprava vstupních schodů a zábradlí 

do budovy katolického domu. 
● Oprava asfaltového hřiště na ulici 

Školní. 
● Nákup skladovací plechové haly. 
● Oprava mostu na Pančavě ve spolu-

práci ze SÚS JMK. 
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  Rok 2018:  1 152 479,- Kč 
  Rok 2019:  1 396 796,- Kč 
  Rok 2020:  8 706 039,- Kč 
  Rok 2021:  11 598 370,- Kč 
    Celkem:  22 853 684,- kč 

hospodaření obce 
  Rok 2018 Příjmy 29 702 050,39 Kč 
                  Výdaje 19 420 536,21 Kč 
  Rok 2019 Příjmy 32 288 561,17 Kč 
                  Výdaje 22 816 503,48 Kč 
  Rok 2020 Příjmy 37 852 684,56 Kč 
                  Výdaje 26 130 025,02 Kč 
  Rok 2021 Příjmy 44 546 612,87 Kč 
 35 840 842,47 Kč 
stav na bankovních účtech (ČNB, 
kB, unicredit) k 1. 1. 2022: 
 55 408 179,26 Kč 
obec otnice nemá žádný úvěr ani 
dlouhodobé závazky. 

obec je členem: 
- Svazu měst a obcí ČR 
- Sdružení obcí a měst Jižní Moravy – 

nyní Euroregion Pomoraví 
- Spolku pro obnovu venkova JMK 

- DSO Ždánický les a Politaví 
- DSO Cezava 

DalŠÍ aktIvItY oBCE: 
● Obec poskytuje každému nově na-

rozenému dítěti dar ve výši 2 000,- 
Kč. 

● Nakupuje knihy do knihovny v hod-
notě min.15 000,- Kč za rok. 

● Obec velmi dobře spolupracuje se 
Základní školou a Mateřskou školou 
Otnice, otnickou farností a všemi 
organizacemi i zájmovými sdruže-
ními. 

● Zastupitelstvo obce schvaluje hos-
podaření ZŠ a její odpisový plán. 

● Obec se fi nančně podílí na provozo-
vání sociálních služeb Charitou Ho-
donín. 

● Obec podporuje celonárodní sbírky 
„Tříkrálová sbírka“ a „Sbírka proti 
rakovině“. 

● Obec fi nančně podporuje Linku 
bezpečí a společnost Tamtam o.p.s. 
Olomouc 

● Jednou za rok (mimo dobu pande-
mie) se schází zastupitelstvo obce s 
farní radou a zástupci farnosti. 

● Po celé volební období obec vyku-
povala pozemky v rozvojových loka-
litách a přijímala pozemky od dárců. 

● Opravy a údržbu obecního majetku 
zajišťují čtyři zaměstnanci obce. 

● Zápisy z jednání zastupitelstva jsou 
zveřejněny na úřední desce, webo-
vých stránkách obce a v Otnickém 
zpravodaji, který obec vydává čtyři-
krát ročně. 

● K 31. prosinci každého roku prová-
dějí zastupitelé inventarizaci majet-
ku. 

● Pod záštitou obce se uskutečňuje 
velké množství různých aktivit, or-
ganizovaných spolky, organizacemi 
i jednotlivci. 

● Obec využívá dotační zdroje, jak ná-
rodní, tak evropské. 

vIZE DalŠÍho roZvoJE 
Záměry obce jsou odvislé od aktivity členů obecního zastupitelstva, občanů, organizací, ale hlavně od fi -
nančních možností. Předložené návrhy berte, prosím, jako náměty k zamyšlení: 
● Komunikace a veřejné osvětlení k RD 

J. Bajera a Ing. Zehnala. 
● Co s prostory v katolickém domě, jak 

je využít? (nyní skladiště) 
● Opravy chodníků a budování no-

vých (Chaloupky, Za Drahy, Lipová, 
Květná). 

● Navýšení kapacity a nadstavba MŠ. 
● Výstavba penzionu pro seniory. 
● Pokračovat v rozšíření sportovního 

areálu dle studie. 
● Výkup RD na návsi (bývalé Řežábko-

vo č. p. 485). 
● Obnova a rozšíření zeleně v obci. 

● Dokončit rekultivaci skládky v cihel-
ně. 

● Naplnění priority z Plánu společných 
zařízení KPÚ (zpevněná cesta). 

● Rozšíření plochy hřbitova a výměna 
obvodových zdí. 

● Výstavba nové tělocvičny. 
● Výstavba chodníku Borovička – Diton 

(ul. Na Konci). 
● Podporovat kulturní, společenský a 

sportovní život v obci. 
● Realizovat změnu č. 2, Územního plá-

nu obce. 
● Nákup nového zásahového vozidla 

pro jednotku SDH Otnice. 

● Oprava komunikace před sběrným 
dvorem. 

● Doplnění laviček a odpadkových košů 
po obci. 

● Instalace nabíjecí stanice pro elektromo-
bily. 

● Oprava věžních hodin. 
● Instalace „chytré lavičky“ na náměstí. 
● Instalace digitální úřední desky. 
● Propojení komunikací v ulici Pod Vo-

dárnou. 
● Oprava opěrné zdi u kostela. 

JISTĚ SE NAJDOU DALŠÍ OBLASTI 
PRO ROZVOJ NAŠÍ KRÁSNÉ OBCE. 

● EKO-KOM a. s. 
● Jihomoravský kraj (JMK) – roční 

audity obce 
● Hasičský záchranný sbor (HZS) 

JMK Vyškov 
● Oblastní inspektorát práce pro Jiho-

moravský kraj Brno 

● Okresní správa sociálního zabez-
pečení Vyškov 

● Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Vyškov

● Městský úřad Slavkov – výkon matriční 
agendy 

Při kontrolách nebylo zjištěno vážné 
pochybení. Drobné nedostatky byly 
na místě odstraněny. Obci Otnice 
nebyly kontrolními orgány uloženy 
žádné sankce. 

Provedené kontroly v obci otnice za období 2018 až 2022: 

PŘIJatÉ DotaCE: 

toto ohlédnutí je souhrnem hlavních činností zastupitelstva obce za uplynulé volební období. Zastupitelé 
se na jednání schází pravidelně, každé třetí pondělí, účast všech členů je vysoká. Jednání probíhají věcně, 
bez politických nebo osobních antipatií. výkon funkce zastupitele je nejen časově náročný, ale zastupitelé 
také mají osobní zodpovědnost za rozhodování o investicích a majetku obce. Za to jim patří uznání a velké 
poděkování.  Pavel Mezuláník, starosta obce
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STAROSTOVY STAROSTI

Vážení a milí spoluobčané,
začíná nám období letních 

prázdnin, rodinných dovolených, 
poznávání přírodních krás, ale i 
odpočinku. Přeji vám všem pří-
jemnou a klidnou dovolenou, pěk-
né počasí a šťastný návrat domů. 

Jak jistě všichni víte, v letoš-
ním roce končí volební období za-
stupitelstva obce a v podzimních 
komunálních volbách budete mít 
právo si zvolit nové zastupitele. 
Prezident republiky vyhlásil ter-
mín komunálních voleb na dny 23. 
a 24. září 2022. 

Poněvadž podzimní vydání 
Otnického zpravodaje budete mít 
v rukou až po volbách, dovolte 

mi, abych vám již nyní poděko-
val za podporu a sílu, kterou jste 
mi dávali po celé čtyřleté období, 
kdy jsem byl ve funkci starosty 
obce. Popravdě řečeno, byl to pro 
mě krok do neznáma, kdy jsem se 
musel naučit spoustu nových věcí, 
zákonů a zcela jiného režimu živo-
ta. Člověk si v tomto uspěchaném 
světě často ani neuvědomuje, kolik 
ochotných, obětavých a šikovných 
lidí kolem sebe má. Je mi ctí být 
starostou naší krásné vesnice a 
děkuji všem, kteří pro ni doposud 
cokoliv vykonali. Za to všem patří 
chvála. Za toto volební období si 
dovolím zvláště poděkovat všem 
zastupitelům a pracovníkům obec-
ního úřadu. Lidské porozumění a 
zájem o spolupráci provázel jak 
jednání zastupitelstva obce, tak i 
práci kolegů a kolegyň z obecního 
úřadu, tím mám na mysli i členy 
obecní pracovní čety. 

Domnívám se, že se nám v 
Otnicích žije dobře, a není to jen 
zásluha místních obyvatel, ale i 
našeho státu. Bez fi nanční pomoci 

v podobě dotací by se nepodařilo 
realizovat některé důležité a velké 
projekty rozvoje obce. Nemohu 
ale také zapomenout na chvíle, 
kdy jsme na počátku koronavirové 
epidemie všichni společně oběto-
vali svůj čas a práci pro ochranu, 
dobro a pomoc našim příbuzným, 
přátelům, ale i neznámým lidem. 
Podobně jsme se všichni semkli k 
vyjádření soucitu a pomoci rodi-
nám postižených tornádem. Proží-
vali jsme společně období radosti i 
bolesti. Bohužel to, čeho jsme nyní 
svědky, nám opět ukazuje tvář 
dobra a zla v našem světě. 

Přes veškerá úskalí pandemie a 
vládních nařízení, zvyšování cen 
energií, války na Ukrajině máme 
stále sílu konat mnoho krásných 
věcí, které jsou podpořeny velikým 
úsilím a nebojím se říci i obětí mno-
ha lidí. A tak přeji Otnicím, nám 
všem, aby tomu tak bylo i nadále. 

Děkuji Bohu a své rodině za sílu 
a podporu. 

Pavel Mezuláník, starosta obce
V Otnicích 6. června 2022 

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 
OBCE

• pátek 23. září 2022 
 od 14 do 22 hodin
• sobota 24. září 2022 
 od 8 do 14 hodin

v místní knihovně 
v přízemí radnice 
Dědina 479

OBEC OTNICE NABÍZÍ 
SVÝM OBČANŮM 

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

Svá přání zasílejte na 
e-mail: starosta@otnice.cz 
vždy do pátku 
do 10 hodin. 

VAŠE GRATULACE ZAZNÍ 
V OBECNÍM ROZHLASE 
NÁSLEDUJÍCÍ NEDĚLI 
V 17 HODIN.
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V březnu byla v Moravské zemské knihovně (MZK) 
v Brně slavnostně zahájena výstava „re(Vize) knihoven 
21. století“, mapující úspěšné revitalizace českých kniho-
ven, zajímavé novostavby a trendy v proměnách zvenčí i 
zevnitř. Rekonstrukce otnické knihovny je velmi zdařilá, 
proto je rovněž součástí výstavy. Může sloužit jako in-
spirace pro ostatní. „Cílem výstavy je ukázat architekto-
nickou proměnu prostor českých knihoven, která souvisí s 
proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem 
setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a stávají 
se tak nedílnou součástí života obce. Proto jsou prostory 
knihovny včetně její atmosféry velmi důležitým činitelem,“ 
uvádí k výstavě její spoluautorka Lenka Dostálová z Me-
todického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven 
při MZK. Můžete se podívat na on-line verzi výstavy na: 
https://architektura.knihovny.cz.

Hodina Země je každoroč-
ní mezinárodní akce, jejímž 
cílem je upozornit na změnu 
klimatu. Hodina Země při-
pomíná, že změna klimatu se 
týká nás všech a je stále ak-
tuálnější. Organizátoři chtě-
jí, aby si každý z nás uvědo-
mil možné negativní dopady 
svých každodenních činností 
na klima a zavázal se je sni-
žovat. Zpráva, kterou kampaň 

šíří po celém světě, je, že mu-
síme šetřit s energiemi a vyu-
žívat více obnovitelné zdroje. 
Upozorňuje na obrovský vliv 
člověka na oteplování planety. 

Také v naší obci poslední 
březnovou sobotu zhaslo ve 
20:30 veřejné osvětlení. Ne 
na jednu hodinu, ale na ce-
lou noc! Připojili jsme se tak 
k dalším více než 130 obcím 
v České republice a dali jsme 

symbolickým zhasnutím na-
jevo, že nám ochrana klimatu 
není lhostejná. Uvědomujeme 
si, že se nejedná pouze o světlo 
a úsporu energií během jedné 
hodiny, kdy se akce koná, ale 
tímto krokem jsme se zavázali 
k úsporám energií na celý rok. 
Děkujeme všem občanům, 
kteří se také zapojili do Hodi-
ny Země.  -red- 

Naše obec se letos podruhé zapojila do Hodiny Země 

Na návsi před radnicí 
jsme instalovali novou 
nabíjecí stanici. Tuto 
stanici mohou využít nejen 
majitelé elektrokol, ale i 
ostatní. Stanice je vybavena 
kompresorem k dofouknutí 
pneumatik. Součástí je také 
výbava nářadí na malou 
opravu a nabití mobilů a 
navigace pomocí 2 USB 
portů. Během nabíjení můžete 
navštívit Cukrárnu U Žbánků 
a dát si kávičku nebo zákusek. 
Anebo v hospůdce pivečko 
na osvěžení. Přejeme šťastnou 
cestu a šťastné návraty 
domů.

Výstava „re(Vize) knihoven 21. století“
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V rámci akce Ukliďme Česko vyhlašuje naše 
obec úklidové dny na jaře a na podzim. Jarní obec-
ní úklid Otnic proběhl v sobotu 9. dubna. Možná 
si říkáte, že to naše obec nepotřebuje. Nebo se di-
víte, co se na takové akci uklízí? Ano, je pravda, 
že naše vesnice je díky občanům a pracovníkům 
obce opečovávaná a uklizená. Ale také je prav-
da, že nikdo ze zapojených dobrovolníků nepřišel 
zpět s prázdným pytlem na odpadky.  

Do úklidu se může zapojit opravdu každý. Sta-
čí si jen vybrat místečko a vyrazit. Obec zajišťuje 
pevné pytle na odpad a ochranné rukavice, které 
jsou v den úklidu k vyzvednutí u radnice. Kdo při-
jde na začátek akce, může místa sběru konzultovat 
s ostatními dobrovolníky, organizátory, nebo vy-
tvořit větší skupinku a akci si užít i se sousedskou 
rozmluvou. Pytle a rukavice jsou u radnice k dis-
pozici po celý den. 

Já jsem se letos úklidu účastnila s dcerou. Počasí 
nám moc nepřálo, ale nepršelo a chlad jsme za-
hnaly sbíráním odpadků a nošením pytle s nasbí-
raným nepořádkem. Jako místo našeho sběru jsme 
si vybraly hřiště za školou. První překvapení mě 
však čekalo před školou v parku. Jablka. Krásná 
zelená, některá nakousaná, jiná jen pohozená. U 
hřiště jsem také na první pohled myslela, že toho 
moc nenajdeme, ale u plotů, ve vysoké trávě, či u 

keřů bylo odpadků hodně a pytel se nám rychle 
plnil. Pod okny školy jsem byla překvapená po-
druhé a to tím, co všechno může z okna vypad-
nout – obaly od sladkostí, taháky, psací potřeby, 
pravítka, namalované obrázky, domácí úkoly. U 
fotbalového hřiště hrály prim obaly od nápojů, 
lahve a plechovky, ale toho nebylo moc. Spíše mě 
rozladilo velké množství nedopalků od cigaret. 

Pytel se nám snadno naplnil do únosné míry a 
my jsme se vydaly odevzdat ho do sběrného dvo-
ra. Byly to pro nás dvě aktivně strávené hodiny na 
čerstvém vzduchu s viditelným výsledkem. Díky 
obci a všem dobrovolníkům, kteří se zapojují, dí-

vají se kolem sebe a pečují o přírodu. Přidáte se k 
nám příště i vy? Třeba při podzimním úklidovém 
dni? 

Dagmar Sloupová

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME OTNICE 
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V úterý 3. května organizovala 
Anna Kalandrová z Místní akční 
skupiny (MAS) Podbrněnsko ve-
lice zajímavou exkurzi. Společně 
s Ekologickým institutem Veroni-
ca připravili návštěvu rakouské-
ho města Wolkersdorf. Akce byla 
určena zejména starostům obcí 
a organizacím, které chtějí řešit 
úsporná opatření z obnovitelných 
zdrojů. O exkurzi byl velký zájem 
a kapacita byla brzy naplněna, tu-
díž byl omezen počet účastníků z 
jedné obce. Je vidět, že obnovitel-
né zdroje energie jsou nyní důleži-
té téma. 

Jelikož jsem v loňském roce na-
vštěvovala Klimatickou akademii 
(všem vřele doporučuji https://www.
veronica.cz/klimaticka-akademie), 

dostala jsem z Veronicy nabídku 
účastnit se exkurze. Za naši obec 
se exkurze spolu se mnou zúčastnil 
místostarosta Pavel Muric. Rakouští 
hostitelé v čele s Christianem Schre-
felem, radním pro oblast energetiky, 
si pro nás připravili zajímavou před-
nášku, kterou z němčiny do češtiny 
skvěle tlumočila Yvonna Gaillyová, 
ředitelka Ekologického institutu 
Veronica. Představili nám, jak již 
dlouhodobě efektivně využívají vě-
trné elektrárny, solární elektrárny a 
tepelná čerpadla. Informacemi na-
bitá přednáška obsahovala spoustu 
inspirace, užitečných rad a dobrých 
příkladů z praxe. Na společný oběd 
jsme přejeli do obce Pillichsdorf do 
příjemné restaurace Schulwirt. Poté 
následovala exkurze do větrné elek-

trárny. Ocitli jsme se přímo v jejích 
útrobách. Další zastávkou byla 
nová mateřská škola s přírodní za-
hradou. Nakonec jsme si prohlédli 
technické zázemí městského byto-
vého domu. Obě budovy jsou po-
staveny v tom nejlepším možném 
energetickém standardu. Využívají 
tepelné čerpadlo a fotovoltaiku. 
Zjistili jsme, že naši jižní souse-
dé jsou skutečně o velký kus před 
námi. Nejen v podílu obnovitel-
ných zdrojů, ale i v rozvoji komu-
nitní energetiky. V Rakousku již 
fungují energetická společenství, 
která pomáhají občanům přímo se 
účastnit energetické transformace 
a těžit z ní. Celá exkurze se nesla v 
přátelském duchu a pohodové atmo-
sféře.  Jitka Bublová

Exkurze za obnovitelnými
 zdroji energií 

Naše obec zakoupila v mě-
síci květnu nový výkonný 
žací mulčovač značky John 
Deere Z545. Tento stroj s 
bočním výhozem je mno-
hem výkonnější, rychlejší a 
zvládne posekat i vyšší trav-
naté a náletové porosty.
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Návštěva v poslanecké sněmovně

ve středu 11. května se usku-
tečnila celonárodní sbírka 
„Český den proti rakovině“. 

Naše obec se také tradičně zapo-
jila do této sbírky, jejíž výtěžek po-
může v zápase se zhoubnými ná-
dory. V letošním roce dvě skupinky 
žáků ZŠ po obci nabízely květinky 
měsíčku lékařského, na podporu 
léčby rakoviny varlat a rakoviny 
děložního čípku. Občané měli mož-
nost přispět do sbírky také v obecní 
knihovně. Sbírky se zúčastnili dob-
rovolníci – žáci ZŠ: Pavel Prokop, 
Matyáš Goiš, Kateřina Adamovi-
čová, Aneta Jurdová. Celkem se 
prodalo 275 ks kytiček a vybralo se  
7 519 Kč. 

všem dárcům i dobrovolníkům 
patří velké poděkování.

Více než dvacet zástupců z obcí 
Regionu Cezava se vydalo začát-
kem května do Prahy navštívit Po-
slaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky. Dostali totiž po-
zvání od jednoho ze svých řad, sta-
rosty obce Těšany a od října 2021 
také poslance pana Miroslava Zbo-
rovského. 

Program byl jasný, poznat nové 

pracovní prostředí pana poslance, 
naučit se něco o samotném fungo-
vání Sněmovny a setkat se se zají-
mavými lidmi, politiky. Cezavští 
měli možnost spatřit budovy tak 
říkajíc od sklepa až po půdu. Na-
hlédli do jednacího sálu, do míst-
nosti zvané Státní akta, vstoupili 
na přilehlý balkon s výhledem na 
Hrad. Svůj čas jim na společném 

posezení věnoval místopředseda 
Sněmovny Jan Bartošek, a kro-
mě informací ohledně fungování 
a procesu schvalování zákonů se 
dotkl také aktuálně palčivých pro-
blémů, jako jsou energetická krize, 
válka na Ukrajině nebo inflace. 
Nutno říct, že setkat se s politiky 
a prohodit s nimi pár slov lze i v 
kuloárech. Přímo na chodbách sta-
rostové vyzpovídali například po-
slance Marka Výborného a došlo 
i na témata stavební zákon nebo 
reforma školství. 

Praha to jsou ale také památky, 
a tak ve volném čase, který v na-
bitém programu zůstal, navštívili 
účastníci reprezentativní budovu 
Senátu, někteří si prošli přilehlé 
Valdštejnské zahrady, Kampu, Kar-
lův most… A především měli mož-
nost společně sdílet témata, která 
je aktuálně tlačí doma na obcích. 
V neformálním prostředí se vždy 
více daří spřízněnosti, vzájemnosti, 
ochotě a synergii. Přestože mnozí 
určitě doufali, že si odpočinou od 
náročné práce, nebylo tomu tak, 
protože starost o obec je nekončící 
proces, který nejde odložit cestou 
vlakem. 

Radka Raflová 
DSO Region Cezava
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Během měsíce března jsme 
měli jedinečnou možnost pro-
hlédnout si v knihovně zajíma-

vou výstavu, která komiksovým 
způsobem představuje životní 
příběh a dílo Jana Amose Ko-
menského (1592-1670). Výsta-
va zaujme všechny generace. 
Objevně zpřístupňuje historické 
události vztahující se k životu i 
dílu Učitele národů, představu-
je jeho potomky, soutěž Zlatý 
Amos a další události, o kterých 
by se Komenskému nemohlo v 
té době ani zdát. J. A. Komen-
ský byl nesmírně zajímavý člo-
věk, který i přes velmi těžký ži-
vot stále věřil v dobro v lidech. 
Příběh J. A. Komenského se-
psala Klára Smolíková. Svými 

obrazy ho doprovodil komik-
sový ilustrátor Lukáš Fibrich. 
Výstava byla zapůjčena z Ná-
rodního pedagogického muzea 
a knihovny J. A. Komenského. 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březnová kampaň knihoven nesla název Udržitelnost v knihovnách. Cílem bylo zdůrazňovat 

a podporovat cíle udržitelného rozvoje jako jsou partnerství, vzdělávání, tradice, budování 
občanské společnosti, podpora komunit nebo ochrana přírodních zdrojů. 

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“ 

Poprvé v knihovně 
Během měsíce čtenářů navštívily 

naši knihovnu děti z mateřské školy v 
doprovodu svých učitelek. Přišly nejen 
děti z otnické školky, ale přijely i děti z 
Mateřské školy v Lovčičkách. Všech-
ny si místní knihovnu prohlížely s 
velkým zájmem, seznámily se s kniha-
mi, které jsou určeny především pro 
menší děti. Zjistily, jakým štítkem jsou 
označeny pohádky, příběhy nebo bás-
ničky. Také se dozvěděly, jak se mají ke 
knihám chovat, že nesmějí trhat listy, 
ani do knih malovat. Pro některé bylo 
prostředí knihovny známé, protože 
ji navštěvují s rodiči, ale většina dětí 
byla v knihovně poprvé. Poslechly 
si příběh o malém vlkovi jménem 

Blesk z krásné knihy: Kdo je rychlejší, 
s podtitulem Jak se mít rád. Pozorně 
sledovaly čtení příběhu. Na závěr si 
samy prohlížely dětské knížky podle 
svých zájmů. Někdo pohádky, někdo 
knížku o autech a někdo Čtyřlístek. 
Bylo znát, že se v obou mateřských 
školách knihám věnují. Díky tomu 
rozvíjejí čtenářskou gramotnost a pro 
děti se kniha stane jejich dobrým ka-
marádem. Knihy hrají důležitou roli v 
životě člověka, rozvíjejí představivost, 
fantazii a slovní zásobu. Je nesmírně 
důležité, aby především rodiče dětem 
četli. Společné čtení se totiž nedá ni-
čím nahradit. 

Z facebookových stránek MŠ Lov-
čičky: Přátelé, dnes jsme byli na úžas-
ném výletě! Autobusem jsme jeli do 
Otnic, kde na autobusové zastávce na 
nás čekala místní knihovnice Mgr. Jitka 
Bublová. Dovedla nás do Klubíku, kde 
jsme se nasvačili a procházkou kolem 
ZŠ, MŠ a Dětského domova Lila jsme 
došli až do knihovny. Tam nás mile 
přivítala a připravila pro nás úžasný 
program. Otnická knihovna má nejen 
spoustu krásných knih a mimořádně 
pěkné vybavení, ale taky paní knihov-
nici, která to s knihami i dětmi umí 
naprosto dokonale! Děkujeme za to! 
Určitě zase přijedeme. Zbylo nám i pár 
chvil na protažení tělíček na hřišti. 
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S Máriou Papcunovou jsme se 
domlouvaly na návštěvě v knihov-
ně začátkem března, ale kvůli one-

mocnění jsme musely návštěvu 
odložit až na duben. Zpočátku 
jsem měla obavy, jak budou děti 

na neznámé prostředí v knihovně 
reagovat. Ale obavy byly zbytečné 
a s dětmi jsme v knihovně strá-
vili příjemný čas. Děti přišly do 
knihovny slavnostně oblečené. Po 
krátkém seznámení s knihovnou 
se děti i jejich učitelky posadily 
na deku a četl se příběh o Rákos-
níčkovi a víle. Překvapilo mě, jak 
se děti dokázaly soustředit a jak se 
zájmem poslouchaly čtení. Potom 
si vzácná návštěva vzala různé hu-
dební nástroje, hudbu doprovázel 
společný zpěv. Využili jsme také 
promítací techniku, kterou máme 
v knihovně k dispozici a pustili ve-
selé písničky. Dokonce jsme si i za-
tancovali. Na závěr děti namalova-
ly na velký papír obrázek. Nikoliv 
obrázek, ale obraz, který byl pak 
vystavený na nástěnce v knihovně. 

Jitka Bublová

Děti z LILA Dětského domova navštívily knihovnu 

Odpovědí na tuto otázku by 
mohlo být: „Nerůst: méně, jinak, 
lépe.“ Adam Čajka z brněnské 
organizace NaZemi nám v pon-
dělí 14. března na besedě před-
stavil vize nerůstu. Ptáte se, co si 
pod pojmem nerůst představit? 
Nerůst je plánované, demokra-
tické snižování výroby a spotřeby 
v bohatých zemích s cílem snížit 
společenské nerovnosti i zátěž ži-
votního prostředí, a zároveň zvýšit 
kvalitu života. Nerůst představuje 
vizi společnosti, ve které se méně 
spotřebovává a méně vyrábí. Kva-
lita života je však vyšší díky do-
statku volného času, smysluplnější 
práci a péči o lidi i přírodu. Vyšší 
ekonomický růst byl dlouho po-
važován za měřítko pokroku. Ale 
kvůli tomu se naše společnost 
ocitá v době prolínajících se kri-
zí. Tlak na produktivitu je navíc 
zdrojem úzkostí a depresí u stále 
větší části populace. Vize nerůstu 
nám umožňuje znovu se ptát na 
klíčovou otázku: „Co je to dobrý 
život a jaký ekonomický systém 
nám ho může umožnit žít?“ Adam 
Čajka se několikrát odkazoval na 
informace z knihy Dobrý život od 

Tomáše Hajzlera a doporučil nám 
ji přečíst (kniha je k vypůjčení v 
místní knihovně). Nerůst není 
kompletním návodem, ale živým 
a vyvíjejícím se hnutím. Je potřeba 
na toto téma diskutovat. Kdekoli. 
V knihovnách i v hospodách. 

https://nazemi.cz/nerust/proc-
nerust/ 

Růst či nerůst? 
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S menšími i většími malíři a ma-
lířkami jsme se sešli v knihovně od-
poledne, ve středu 6. dubna. Jsem 
ráda, že si děti oblíbily malování 
na okna knihovny. Děti to baví, 
rozvíjí svoji kreativitu a my máme 
krásně vyzdobená okna, která mo-
hou obdivovat kolemjdoucí. Začali 
jsme vločkami, další v pořadí byla 
srdíčka a do třetice děti malovaly 
kraslice.

Je jaro, příroda se barví, roz-
kvétají květiny na zahrádkách... 
Chtěli jsme mít veselé barvičky i v 
knihovně, a tak jsme malovali ba-
revnými křídovými fi xami. Větší 
děti přišly samy, ty menší dopro-

vodili rodiče nebo prarodiče. Dě-
tem se o zábavu postaral i čtyřnohý 
kamarád, se kterým si hráli venku 
u knihovny. Kromě malování se v 
knihovně také tvořilo. Symbolem 
svátků jara je vajíčko. Dáša připra-
vila překvapení. Vejce. Ne ledajaké, 
ale Kolumbovo vejce. Hlavolam, 
který napomáhá rozvoji logického 
myšlení a představivosti. Děti si 
hlavolam vystřihly a potom sklá-
daly různé tvary. Některým se to 
dařilo, jiným méně, ale nikdo to 
nevzdával. Během tvořivého od-
poledne jsme opět využili vyřazené 
knihy. Z potištěných stránek děti 
skládaly slepičky a zajíčky různých 

velikostí, kterými si doma mohly 
vyzdobit sváteční stůl nebo poko-
jíček. Kromě toho si děti domů od-
nesly „květináček“ se zelenajícím 
se velikonočním osením a časopis 
Mateřídouška. Tvořivou dílnu opět 
vedla aktivní maminka Dáša Slou-
pová, která má nejen spoustu ná-
padů, ale je i velmi zručná a také 
ochotná věnovat svůj čas ve pro-
spěch jiných. V knihovně, na rad-
nici i v mateřské škole.

Jitka Bublová

Před Velikonocemi jsme v knihovně malovali kraslice

V úterý 19. dubna jsem se s šestou 
třídou vydala do místní knihovny. 
Knihovnice Jitka Bublová nás mile 
přivítala a děti nejdříve seznámila 
se svátkem Dne Země, povídala jim 
o ekologii a pak pustila krátký fi lm 
vztahující se k této problematice. 
Druhá část patřila hře Bingo, ve 
které jsme zjistili, kdo třídí odpad, 
chodí do knihovny, chová se šetrně 
k přírodě a další zajímavé poznat-
ky. Děti to moc bavilo, ale čas byl 
neúprosný a my se museli vrátit zpět 
do školy. Paní knihovnici děkujeme 
a brzy se těšíme na další návštěvu, 
která nás bude opět inspirovat.

Hana Holoubková

Program ke Dni Země v knihovně inspiroval šesťáky 
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V naší knihovně se v úterý 10. 
května uskutečnilo setkání s otnic-
kým rodákem Radkem Mezulání-
kem, vysokoškolským učitelem, ve-
doucím katedry mediálních studií 
na Univerzitě Jana Amose Komen-
ského v Praze, odborníkem na medi-
ální prostředí. Téma přednášky bylo 
velmi aktuální. Dezinformace, jak je 
rozpoznat a jak se jim bránit. 

Ve slovníku se dočteme: „Dezin-
formace“ znamená šíření záměrně 
nepravdivých informací, obzvláště 
pak státními aktéry, nebo jejich od-
nožemi vůči cizímu státu, nebo vůči 
médiím, s cílem ovlivnit rozhodo-
vání, nebo názory těch, kteří je při-
jímají. Jinými slovy, dezinformace 
je taková záměrná pomluva, či lež 
šířená ve velkém. V dnešní době se 
šíří nejsnáze a nejrychleji prostřed-
nictvím sociálních sítí (především 
Facebooku) a „zaručeně pravdivých“ 
e-mailových zpráv s výzvou o jejich 
přeposlání. 

Dezinformace útočí především na 
naše emoce. Má za úkol nás šokovat 
– vyvolat v nás strach, vztek, frustra-
ci, či závist, což má vždy za následek 
omezenou schopnost kriticky myslet. 
Dezinformace je často ukryta mezi 
pravdivými fakty, obsahuje však vy-
myšlenou, nebo zkreslenou „nad-
stavbu“. Tím získává falešný punc 
věrohodnosti. Součástí dezinforma-
ce bývá také emočně agresivní foto-
grafie. Podle přednášejícího Radka 
Mezuláníka se dezinformace šíří až 

šestkrát rychleji než pravdivá zpráva. 
Dalším faktorem, proč se u nás dez-
informacím tak dobře daří, jsme my 
sami. Prakticky všichni si myslíme, 
že máme dost rozumu, že dezinfor-
maci dokážeme s jistotou rozpoznat 
a že se na rozdíl od ostatních jako 
jediní (!) nenecháme zmanipulovat. 
Nic nemůže být dál od pravdy. To, že 
se dozvíme nějakou zaručenu zprá-
vu a zjistíme „jak TO skutečně je“, 
má co do činění s naším sebevědo-
mím. Příjemce, který dezinforma-
ci uvěřil, se totiž náhle přesouvá ze 
skupiny „která NIC neví“ do skupiny 
„která ví VŠECHNO“, což s sebou 
přináší emočně velmi příjemné po-
city. Vždycky je totiž lepší patřit mezi 
chytré než mezi ty, kteří nevědí. A 
právě dostupnost a „emoční atrakti-
vita“ takové cesty „mezi chytré“ jsou 
největším nebezpečím v nekritickém 
přijímání dezinformačních zpráv. 

Radek Mezuláník ve své přednášce 
vysvětlil i další pojmy a různé „od-
nože“ dezinformací: fake news (fa-
lešná zpráva), hoax (poplašná zprá-
va), paralelní pravdu, argumentační 
faul, či konspirační teorii. Popsal, jak 
obtížné (někdy i pro odborníky) je 
dezinformaci rozpoznat. Možné to 
je, klade to však zvýšené nároky na 
náš čas a pohodlí. Musíme se sdělení 
věnovat více – zjistit hodnověrnost 
zdroje, zabývat se logikou zprávy, 
jejím emočním obsahem, použitým 
jazykem, pátrat po důvodech, za ja-
kým účelem sdělení vlastně vznik-

lo. Uvěřit dezinformaci je mnohdy 
daleko snazší a pohodlnější, než se 
pídit po pravdě – zvláště když dotyč-
ná dezinformace souzní s našimi ná-
zory. K čemu je nám vlastně pravda, 
když je „na každém šprochu pravdy 
trochu“, řeknou si mnozí. 

Dezinformace rozkládá základy 
každé skupiny lidí. Rozkládá mezi-
lidské vztahy (pomluva), kolektivy, 
či celé společnosti. Dezinformace 
má vyvolat pocit, že „věřit se nedá 
ničemu“ a „dělat s tím nejde nic“ a 
že je marné a zbytečné hodnoty naší 
společnosti bránit. Často způsobuje 
lhostejnost a nedůvěru vůči médiím 
jako takovým, vůči politickému sys-
tému, či samotné demokracii s cílem 
rozdělit společnost. Rozdělenou a v 
nic nevěřící společnost je pak totiž 
snadnější ovládnout. 

Mediální výchova (stejně tak jako 
například výchova k finanční gra-
motnosti) se musí co nejdříve stát 
trvalou součástí školní výuky. Česká 
republika je podle průzkumů odol-
nosti populace vůči „fake news“ až v 
dolní polovině mezi evropskými ze-
měmi. Pouhé uvědomění si naší zra-
nitelnosti vůči dezinformacím stačí, 
abychom se proti nim měli šanci lépe 
bránit. Přednáška Radka Mezulání-
ka na toto téma odkryla palčivý pro-
blém naší doby. Pokud vás toto téma 
zajímá, doporučuji knihu Alexandry 
Alvarové: Průmysl lži: Propaganda, 
konspirace a dezinformační válka 
(Triton 2017).  Michal Tříska

Sdílejte rychle, než to smažou! 
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v pátek 1. dubna se v naší knihovně neozývalo jen 
šustění stránek knih, ale také šustění spacích pytlů. 
svítilo se dlouho do tmy a knihovna zažila první 
Noc s andersenem. ale začněme od začátku. Noc 

s andersenem je projekt, který láká dětské čtená-
ře do knihovny za zážitkem prožít něco nového ve 
známém prostředí knihovny, ale v netradiční době 
– v noci. Náplň a program si určuje každá knihovna 
sama. Noc se koná vždy na začátku dubna k výročí 
narozenin dánského spisovatele hanse Christiana 
andersena. více podrobností o samotném projektu 
se dočtete na webových stránkách www.nocsander-
senem.cz. 

V naší krásné knihovně jsme tuto noc pořádali po-
prvé. Oslovili jsme žáky pátých ročníků otnické zá-
kladní školy. K účasti byl potřeba souhlas rodičů a 
registrace čtenáře knihovny v tomto roce. Odvážných 
čtenářů se přihlásilo šest. Sešli jsme se v knihovně v 
pátek odpoledne. Už začátek byl lákavý. Rodiče děti 
vybavili nejen spacím pytlem a věcmi ze seznamu, ale 
také spoustou dobrot, které by nám vydržely snad na tý-
den s Andersenem. Abychom mohli usednout k večeři, 
bylo nutné se protáhnout a nadýchat čerstvého vzdu-
chu. Vydali jsme se na připravenou značenou stezku. 
Děti hledaly fáborky, šipky a malé krabičky s pokladem. 
Vyznačená cesta nás zavedla k rybníku Na Sadkově, do 
kopce kolem sadu a po hřebenu zpátky do obce. 

V knihovně nás čekala společná večeře, otevření 
pokladů a první návštěva, která rozzářila dětské oči. 
Terapeutický pes - Rebecca z Dražovského hájku, 
čtyřletá fenka zlatého labradora s paničkou Evou Ka-
livodovou. Děti čekalo vzájemné seznámení, ukázka 
dovedností, spousta zajímavého povídání a psí hádan-
ky. Jako poděkování děti přečetly šestinohé návštěvě 
dva zvířecí příběhy. Všichni byli nadšení. Beky krásně 
spolupracovala a na závěr návštěvy se nechala učesat 
a také obkreslit na velký papír. Potom už přišla tma a 
my jsme otevřeli poklady, které jsme našli na stezce. 
Byly to hádanky, které skrývaly jména Andersenových 
pohádek. Texty těchto pohádek jsme měli připravené 
ve zkrácené verzi. Nesměle jsme se zeptali, zda ně-

kdo nechce číst nahlas ostatním. Vystřídali se všich-
ni. Každý si sedl do „čtecího“ křesla a četl ostatním. 
Po přečtení pohádek jsme si o nich povídali. Jednu 
jsme však schovali pro dalšího vzácného hosta. Při-
šel za námi starosta Pavel Mezuláník, který nocležní-
kům přečetl pohádku Divoké labutě. Myslíte, že jsme 
už byli unavení? Ještě ne! Co se třeba večer vydat na 
obecní půdu? Kdo se nebojí, tak hurá! Na chodbách, 
schodišti i v podkroví radnice jsme ukryli obrázky. 
Děti je musely nejprve všechny najít a poté správně 
přiřadit k názvům méně známých Andersenových po-
hádek. Vyžadovalo to spolupráci celé skupiny. Pak už 
opravdu přišel čas na spaní. Každý si našel koutek, kde 
mu bylo příjemně. Rozbalil karimatku, spacák a mohl 
nechat dušičku klouzat mezi regály knížek a snít svoje 
příběhy. Ale dětské dušičky byly plné zážitků, nechtěly 
odpočívat a klidný spánek přišel až mnohem později. 
Knihovna ještě zažila šeptání, vrtění, šustění, chicho-
tání… 

Sobotní ráno jsme přivítali brzy. Protažení jsme spo-
jili s rozcvičkou a u snídaně jsme si povídali o snech, 
které nás v noci doprovázely. Však víte, co se říká: Co 
se zdá první noc na novém místě, to se splní. Nejeden 
dětský sen byl o pejskovi. Dopoledne jsme se na časo-
vé ose přesunuli do věku, kdy Hans Christian Ander-
sen žil. Snažili jsme se v dějinných souvislostech na-
hlédnout do „jeho doby“. Narodil se před více než dvě 
stě lety do neklidné Evropy, plné válečných konfl iktů. 
Celý jeho život se odehrál ve století páry, plné objevů 

a novinek, které dnes bereme jako běžnou věc. Hans 
Christian chtěl být herec, dramatik, ale stal se největ-
ším Dánem díky svým pohádkám, které se rozletěly 
do celého světa. Pohádkám, které jsou obrazem jeho 
bolavé duše. To byl konec naší pohádkové noci, proto-
že začali přicházet rodiče a s očekáváním ve tvářích se 
ptali: „Tak co, jaká byla noc s Andersenem?“ 

Za mě skvělá a naše děti byly úžasné. 
Dagmar Sloupová

První Noc s Andersenem v otnické knihovně 
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V sobotu 7. května se v divadle 
Polárka v Brně konalo odložené 
slavnostní vyhlášení a ocenění 
výherců v projektu Jižní Morava 
čte 2021. Díky třetímu místu ve 
výtvarné kategorii určené pro děti 
z mateřských škol jsme dostali po-
zvání, jeli jsem si převzít ceny a re-
prezentovat naši obecní knihovnu. 

Děkujeme knihovnici Jitce, že 
knihovnu do projektu přihlásila. 
Věřím, že v příštím roce se zapojí 
více účastníků, klidně se můžeme 
vrhnout do společného skupino-
vého projektu a předávání cen si 
pak užijeme ve větším kolektivu. 
Drobné ceny získal každý účast-
ník, který se do projektu zapojil. 
Ti nejlepší v každé kategorii dosta-
li diplom, upomínkové předmě-
ty, časopisy, vstupenky do VIDA 
centra nebo do zábavního parku 
BONGO. Za účast v krajském kole 
nám Moravská zemská knihovna, 
organizátor projektu, zaslala kníž-
ku. 

Do krajského kola postoupil 
projekt syna Šimona i dcery 
Vandy. Oba byli tedy pozváni do 
Brna do divadla Polárka. Celý 
den jsme si moc užili. Pohodlně 
jsme MHD přijeli až k divadlu 
v centru Brna. Tam jsme se za-
registrovali a spolu s ostatními 
zaplnili barevné hlediště Polárky. 
Divadlo Polárka je zaměřené na 
malé diváky (www.divadlopo-
larka.cz) a doporučuji navštívit 
některé představení dětem i ro-
dičům. Předávní cen se zúčast-
nila i patronka projektu, herečka 
Alena Antalová. Ta nejen že pře-
dávala dětem ocenění, ale také 
poděkovala rodičům a vedoucím 
kolektivů. Tři nejlepší v kategorii 
si šli na jeviště převzít ocenění. 
Dostali diplom, látkové tašky s 
cenami a následovalo společné 
fotografování. V tašce jsme na-
šli knihu, propagační předměty, 
společenskou hru, létající talíř… 
Po udělení všech cen nás čekalo 

divadelní představení hry Co by 
kdyby. Musím přiznat, že já jsem 
byla trochu překvapená, ale děti 
byly nadšené a domů jsme jeli 
všichni spokojení. 

Více se o projektu Jižní Mo-
rava čte dozvíte na webových 
stránkách www.jiznimoravacte.
cz. Projekt je pod vedením Mo-
ravské zemské knihovny. U nás 
v Otnicích projekt spadá pod 
obecní knihovnu, která ho pořá-
dá na lokální úrovni a hojnými 
účastníky bývají žáci ze Základ-
ní školy Otnice. Každý účastník 
musí být registrovaným čtená-
řem naší knihovny. Pak si stačí 
jen vybrat kategorii podle věku 
a charakteru projektu a tvořit li-
terární, či výtvarné dílko. Vybra-
né projekty z místního kola poté 
postupují do krajského. O tom 
všem knihovna informovala i v 
předcházejících zpravodajích. 

Dagmar Sloupová

Slavnostní předávání cen v divadle Polárka 
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Celé čtvrteční odpoledne bylo 
v knihovně věnováno nejmlad-
ším čtenářům, dokonce i „nečte-
nářům“. Pro děti jsme na čtvrtek 
19. května připravili bohatý pro-
gram. Malým návštěvníkům nád-
herně předčítala babička Jaruška 
Urbánková, která se usadila do 
krásného křesla v naší knihovně. 
Kolem ní se na zem posadili kluci 
i holčičky a poslouchali zajímavé 
příběhy. Větší děti si venku před 
knihovnou užily čtenářskou dílnu 
s Patrikem Hrozkem, u které ne-
chyběl pohyb, kreativita a legrace. 
Z dílny vznikly krásné obrázky, 
které zdobí naši knihovnu. 

Brněnské knihkupectví Dlou-
há punčocha připravilo prodejní 
výstavu dětských knih. Bylo vi-
dět, že se knihkupectví zaměřuje 
na kvalitu, nikoli na kvantitu a 
věnuje velkou péči výběru dob-
rých knih. Zuzana Streichsbiero-
vá představila ty nejzajímavější 
kousky současné knižní produk-

ce pro děti a mládež. Ráda nám 
sdělila tipy na dobré knihy, které 
zaujmou příběhem, výtvarným 
pojetím, zpracováním i kvalitou 
jazyka. Během její přednášky za-
znělo: „Se schopností číst se na 

rozdíl od ovládnutí řeči nerodíme 
– čtení je dovednost, které se musí-
me naučit a pěstovat ji. Čtenářství 
se u dětí rozvíjí obvykle v 1. třídě, 
ale základy jsou položeny mnohem 
dříve – už po narození. Stejně jako 
řada jiných prospěšných návyků, i 
čtení se rodí v rodině.“ Připome-
nula, jak velký význam pro roz-
voj dětí má předčítání knih, které 
nemá končit tím, že se děti naučí 
číst. Prozradila nám, jak ze čte-
ní s dětmi udělat zábavu, podle 
čeho vybírat knihy, které budou 
bavit děti i rodiče a jak důležité 
je vybírat dětem knihy na míru 
– správně zvolená kniha zásad-
ně ovlivňuje motivaci pro spo-
lečné a zejména pak samostatné 
čtení dítěte. Povídala také o čte-
nářských krizích, kdy a z jakých 
důvodů k nim obvykle dochází a 
jak je dětem pomoci překlenout. 
U prodejního stánku pak moh-
li návštěvníci konzultovat výběr 
knihy pro svého malého čtenáře. 
V knihovně to žilo. Bylo to krásné 
květnové odpoledne provoněné 
novými knihami, ve společnosti 
veselých dětí a nadšených čtená-
řů. Odpoledne bylo zorganizo-
váno ve spolupráci s Mgr. Jitkou 
Schovancovou z Místního akční-
ho plánu rozvoje vzdělávání ve 
Slavkově u Brna. 

Jitka Bublová, knihovnice

Odpoledne s dětskou knihou 
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Férová snídaně se u nás v otni-
cích uskutečnila už poněkolikáté, 
ale letos poprvé jsme se v sobotu 
14. května sešli v krásném pro-
středí farní zahrady. Přišlo víc 
než 60 lidí. Byli jsme nesmírně 

rádi, že se po třech letech uskuteč-
nil komunitní piknik na podporu 
pěstitelů kávy, kakaa a banánů. 
společnou snídaní z fairtrado-
vých nebo lokálních surovin jsme 
dali najevo zájem o životy lidí, 
kteří pěstují naše potraviny. akce 
se koná vždy druhou květnovou 
sobotu na světový den pro fair 
trade. 

Příchozí si na trávník rozložili 
deky, nebo se posadili na lavičky 
rozmístěné ve farní zahradě. Ně-
kdo využil stín ovocných stromů, 
jiní se vyhřívali na sluníčku. Spo-
lečný stůl se prohýbal pod dobrota-
mi, jež přinesli na ochutnání téměř 
všichni. Od bábovky z domácích 
vajíček, sušenek z fairtradového 
kakaa, přes ředkvičkovou poma-
zánku až po doma upečený chléb 
s domácím sýrem. Každý mohl 
ochutnat fairtradovou kávu, nebo 
čaj. A kdo měl chuť na něco ostřej-
šího, tak si dal „panáčka“ domácí 
ořechovky. Andrea a Lukáš Tiší 
připravili skvělé občerstvení z pro-

duktů, které nabízí ve Scuku. Víte, 
že už je to víc než rok, kdy máme 
možnost nakupovat lokální i fair-
tradové zboží v on-line farmář-
ském tržišti – Scuku s výdejním 
místem v Otnicích? 

Kreativní Kamila Vašourková 
připravila tvořivou dílnu pro malé 
i velké. Kdo se zapojil, odnesl si 
domů vlastnoručně vyrobený ná-
ramek z pestrobarevných bavlnek. 
Děti malovaly křídou na chodník. 
Skákaly panáka. Barevnými pas-
telkami vybarvovaly omalovánky 
s fairtradovými motivy, zahrály si 
Fairxeso (férové pexeso). Všichni 

měli možnost zahrát si Mölkky, 
oblíbenou hru, původem z Finska. 
Nebo si procvičit znalosti o fair 
trade prostřednictvím kvízu. 

Premiéru měly fairtradové seda-
cí vaky. V rámci recyklace tak našly 
využití vyřazené pytle, ve kterých 
se dováží fairtradová káva. Čalou-
ník Jirka Kalouda je vyplnil slámou 
a v sobotu skvěle posloužily. 

Férová snídaně je největší akcí na 
podporu fair trade v České republi-
ce. „Účastníci Férové snídaně dávají 
symbolicky najevo, že se zajímají o 
původ zboží. Chtějí si společně po-
chutnat na exotických dobrotách a 
zároveň přispět k tomu, aby se pěs-
titelé mohli důstojně uživit a nebylo 
ničeno životní prostředí,“ říká koor-
dinátor akce Stanislav Komínek z 
organizace Fairtrade Česko a Slo-
vensko. 

Fairtrade jako jedna z etických 
certifikací má pro pěstitele i další 
přínosy: zakazuje dětskou práci, 
takže děti mohou chodit do školy 
a vzdělávat se, zahrnuje také škole-
ní pěstitelů ke zvyšování efektivity 
pěstování a šetrnějšího přístupu k 
životnímu prostředí. 

Férová snídaně se vydařila. Slu-
níčko hřálo, nálada byla výborná. 
Díky všem za příjemně prožité so-
botní dopoledne. 

Další informace o akci naleznete 
na www.ferovasnidane.cz. 

Jitka Bublová za místní skupinu 
na podporu fair trade

V Otnicích jsme opět piknikovali na podporu pěstitelů 
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V sobotu 30. dubna roku 1962 si před oltářem v kostele sv. Aloise v Otnicích slíbili lásku a věrnost, tehdy devatenáctiletá 
Hedvika Jurásková a dvacetiosmiletý Josef Mezuláník. A přesně po 60 letech, v sobotu 30. dubna tohoto roku jim bylo opět 
dopřáno, aby v kostele sv. Aloise obnovili svůj manželský slib. Neuvěřitelných 60 let prožitých bok po boku. To jsou tisíce 
společných chvil i zážitků dvou lidí. Chvil dobrých i špatných. Za těch uplynulých 60 let společného života toho manželé 
Mezuláníkovi stihli skutečně požehnaně: milovali se a vzali se, vybudovali domov a založili rodinu. Vychovali dva syny, 
kterým jsou skvělým příkladem laskavých a spravedlivých rodičů. A není lepší způsob, jak tohle jedinečné jubileum oslavit 
než ve společnosti těch nejbližších, rodiny a přátel. 

Diamantová svatba manželů Mezuláníkových 

Krásných a požehnaných 90 let. Tak je oslavila bývalá paní učitelka Marie Matoušková. Zahrát jí přijela kapela 
Mistříňanka. Do dalších let přejeme hodně zdraví a dobré pohody.  Rodina a přátelé
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Ve čtvrtek 31. března zavítal 
na celodenní návštěvu naší obce 
velmi známý kněz, otec Vítězslav 
Řehulka, který působí jako farář v 
kostele Svatého Ducha v Ostravě 
– Zábřehu. Pozvání do Otnic při-
jal od místního pana faráře Pavla 
Buchty a otnických farníků. Na 
tento den, jen pár dnů před Veli-
konocemi, otničtí farníci připra-
vili společně s oběma otci setkání 
pro občany obce, ve formě „Post-
ního zastavení (se)“. Na farní za-
hradě se uskutečnily dvě před-
nášky Vítězslava Řehulky. Jedna 
dopoledne a druhá v odpoled-
ních hodinách, aby měli možnost 
přijít též občané, kteří dojíždějí 
do zaměstnání a v dopoledních 

hodinách se nemohli dostavit. V 
18 hodin se pak konala společná 
mše svatá a adorace před vystave-

nou Nejsvětější svátostí, při které 
otec Vítězslav požehnal nejen pří-
tomným farníkům, ale celé obci. 
Toto setkání a povídání o životě 
v dnešní době, o Velikonocích, o 
fotbale, ale také o utrpení a smr-
ti, všechny přítomné posilnilo a 
povzbudilo na cestě naším živo-
tem. 

Slova, která mimo jiných za-
zněla z úst pana faráře Řehulky: 
„Právě Velikonoce nám ukazují, 
že náš život je cesta odněkud ně-
kam a že pokud přijmeme svůj ži-
vot jako životní pouť, tak v té chví-
li, na té pouti, má smysl všechno. 
Nejenom radost, krása, ale i bolest 
a utrpení.“ 

Otničtí farníci 

Na naší životní pouti má smysl všechno. 
Nejenom radost, krása, ale i bolest a utrpení

V neděli 22. května bylo v 
kostele sv. Aloise První svaté 
přijímání, což byla pro děti, je-
jich rodinné příslušníky i pro 
celou farnost velká slavnostní 
událost. Poprvé přistoupily ke 
stolu Páně v otnickém koste-
le čtyři děti – Hugo Dirbák a 
Jakub Jochman z Otnic, Ella 
Heinichová z Bošovic a Ane-
ta Bukalová z Milešovic. Při 
bohoslužbě slova si farníci vy-
slechli promluvu, poté násle-
dovala obnova křestního slibu 
s rozžatými svícemi a děti pak 
přednesly přímluvné modlit-
by. O květinovou výzdobu se 

ve slavnostní den postaraly dobrovolnice, které pravidelně překrás-
ně zdobí otnický chrám. Slavnostní mše, plná krásných písní, které 
zazpívaly děti z otnické farnosti pod vedením Radky Kubátové, byla 
zážitkem nejen pro děti, ale i pro všechny přítomné. Křesťané věří, že 
v malém kousku chleba (v proměněné hostii) se spojují s Bohem. Ve 
křtu se jakoby sadí duchovní semínko do srdce dítěte a u svatého při-
jímání už jsou vidět lístky a stonek pomyslné duchovní rostlinky. Kéž 
jednou z této rostlinky vyroste ovoce, které dětem nevezme ani smrt. 

Děkujeme rodičům za spolupráci. Bez nich by to nešlo. A ještě jed-
na zkušenost na závěr: 

Paní katechetka se ptala dětí: „Umí mi někdo z vás povědět, kdo je 
to Ježíš?“ Děti rozpačitě mlčely. Konečně jedno dítě zvedlo ruku a řek-
lo: „To je ten, kterého volá moje maminka, když do nás někdo narazí.“ 

Všem dětem, které svátost Prvního svatého přijímání prožily, přeje-
me hodně Božího požehnání do dalšího života. 

P. Pavel Buchta

První svaté přijímání 
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Přečetl jsem si v jednom novino-
vém článku mimo jiné větu, nebo 
spíše lidovou moudrost: člověk 
neví, co má, dokud o to nepřijde. 
Teď už to trochu víme – v tom se 
asi shodujeme. Poslední dva roky 
nám ukázaly, abychom dost toho, 
co žijeme, nebrali jako samozřej-
mé. Je to skoro něco „nového,“ že 
totiž můžeme znovu plánovat ví-
kend, dovolenou, různá setkání. 

Možná bude dobře i v tomto no-
vém nastartování nechat se posílit. 
Nezapomenout, kdo je se mnou, s 
kým jdeme. Snad jsem našel vhod-
nou malou zastávku. Má trochu 
příznačný název: 

Muž, který hledal štěstí (z knihy 
Hvězdy pro duši, vydalo naklada-
telství Portál). 

Jen jednu věc měl v hlavě – chtěl 
najít štěstí. Giovanni Battista Torri 
na to myslel už odmalička. Když 
se ho zeptali: „Co budeš dělat, až 
budeš velký?“ odpovídal: „Budu 
fotbalista.“ Nebo: „Budu zpěvák.“ 
Anebo: „Budu herec.“ Připadalo 
mu, že tato povolání musí být plná 
štěstí. Cožpak se herci a zpěváci 
neustále zářivě neusmívají? Kdo 
by pochyboval o jejich štěstí? Když 
Giovanni Battista Torri trochu po-
vyrostl, pochopil, že tím nejdůleži-
tějším k dosažení štěstí jsou peníze. 
Dospěl, začal podnikat, vstoupil do 
světa obchodu. Ve dne v noci pra-
coval do úmoru a uspěl – stal se z 
něj boháč. 

Všichni ho titulovali „commen-
datore“ a měli ho v úctě. On se však 
vůbec necítil šťastný. Pronásledo-
valo ho pomyšlení, že ho někdo 
zdatnější může připravit o peníze 
a že se mu v jeho obchodech pře-
stane dařit. Jednou ho napadlo: 
„Štěstí spočívá v cestování. Všich-
ni, kdo cestují, jsou šťastní.“ A tak 
si vyzvedl peníze a začal cestovat 
po celém světě. Viděl všechno, co 
bylo k vidění, nejméně šestatřicet-
krát. Nakonec byl k smrti unavený 
a ani za mák šťastný. Řekl si: „Co 
takhle být úspěšným spisovatelem? 
To je štěstí!“ Začal psát romány a 
tisícistránkové románové ságy. Bě-
hem několika let se jeho knihy pro-
dávaly po celém světě a on se stal 
slavným. 

Jeho fotografi e se dokonce obje-
vila na první stránce prestižního 
týdeníku Espresso. Ale cítil se vy-
čerpaný, zklamaný, nespokojený a 
hluboce nešťastný. Lidé četli jeho 
knihy, ale nebyl nikdo, pro koho 
by byl opravdu životně důležitý. 
„Život nemá žádný smysl. Štěstí 
neexistuje,“ mumlal si pro sebe a v 
hlavě se mu kupily a přemílaly stále 
pochmurnější myšlenky. Nakonec 
dospěl k zoufalému rozhodnutí. 
Bylo by nejlepší vrhnout se pod 
vlak. Víceméně odhodlaný skon-
covat s takovým životem, který ne-
přináší štěstí, vydal se na železniční 
stanici, aby si vyhlédl vlak k usku-
tečnění svého záměru. 

Byl tam několik minut, když při-
jel dlouhý vlak plný lidí vracejících 
se z práce. U nádražní lavičky se 
zastavila půvabná mladá žena a po-
sadila se. V náručí držela čiperné 
dítko. Z vlaku vystoupil mladý děl-
ník s promaštěnou, utahanou braš-
nou přes rameno. Jakmile uviděl 
ženu a dítě, celý se rozzářil a zamí-
řil k nim. Dítě k němu natáhlo ru-
čičky a s úsměvem od ucha k uchu 
ho objalo kolem krku. Všichni tři 
se políbili s takovým potěšením, že 
trochu té radosti přešlo i na pana 
Torriho, který stál vedle. Rodinka 
potom nastoupila do maličkého 
auta, motor se trochu zakuckal, 
vůz se zařadil mezi ostatní odjíždě-
jící auta a vzdálil se. 

Tak Giovanni Battista Torri pro-
hlédl a zjistil, že štěstí existuje. Do 
té doby měl smůlu, protože hledal 
na špatných místech. 

Ještě sem patří dovětek: Rabín vi-
děl na ulici muže, který ve spěchu 
přecházel na druhou stranu, aniž se 
rozhlédl. Nepodíval se ani napravo, 
ani nalevo. „Proč tak běžíš?“ ptal se 
rabín muže. „Ženu se za štěstím,“ 
odpověděl muž. A jak víš,“ pokra-
čoval rabín, „že tvé štěstí běží před 
tebou a že ho musíš honit?“ 

(z knihy Hvězdy pro duši, vydalo 
nakladatelství Portál) 

Snad můžeme i my říci, díky za 
nenápadné štěstí, krásu, třeba ve 
„všední den.“ 

P. Pavel Buchta 

Díky za každou novou cestu nebo novou zkušenost 

Nový krb pod pergolou 
na farní zahradě
Během jarních měsíců 
postavili dobrovolníci pod 
vedením místostarosty 
Pavla Murice na farní 
zahradě krásný rohový krb. 
Věříme, že plápolající 
plameny nejen zahřejí, ale 
zároveň vytvoří příjemnou 
romantickou atmosféru 
během různých setkání, 
která se na farní zahradě 
uskuteční. Děkujeme všem, 
kteří se na stavbě krbu 
podíleli. 



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
Ži

vo
tn

í p
ro

st
ře

dí
28

Také máte skříně plné oblečení, 
nebo jen chcete nepotřebné věci někam dát a nevíte kam s tím? 

Pokud nemáte doma šikovnou 
švadlenku, která umí hezky přešít 
šaty na módní outfit dle aktuál-
ních trendů, nebo už nevíte koho 
v rodině, či z přátel podarovat 
svetříkem, který vám nesedí, mů-
žete využít kontejnery na obleče-

ní. v otnicích je máme kousek za 
radnicí. kontejner na sběr šatstva 
není jen krabice na odpad, jak se 
občas může zdát i kvůli neukáz-
něným lidem co si ho pletou s 
popelnicí. víte, co se děje s věcmi 
dál? 

Rozjede se ten správný kolotoč! 
To, co do sběrných boxů odložíte, 
řidič odveze do specializovaného 
závodu v Boskovicích, kde vše 
pečlivě roztřídí a snaží se najít 
pro věci další využití. Vše se roz-
dělí do několika skupin: jednou 
z nich je kategorie pro opětovné 
použití v obchodech s pomalou 
módou - second handy, druhá 
skupina je textil pro průmysl a 
recyklaci, třetí kategorií je eko-
logické a energetické využití pro 
znečištěné a nerecyklovatelné 
oděvy, boty. Textil má výbornou 
výhřevnost. Také se dodává mate-
riál pro chráněné dílny a lokální 
módní návrháře. V součtu je to 
do více než  200 kategorií. Bez této 
ohromné práce by nebylo možné 
tolik oděvů zachránit. A také pro-
to je nesmírně důležité vkládat do 
boxu vše zabalené, aby nedochá-
zelo ke znečištění při transportu a 
zbytečnému znehodnocení vlože-
ného textilu. 

Říkáte si proč i textil třídit? 
Protože je textilní průmysl druhým 

největším znečišťovatelem hned po 
ropném průmyslu. Tato informace 
není obecně známá a v tom spo-

čívá velké nebezpečí. Miliardy lidí 
na Zemi - stovky miliard vyrobe-
ných kusů oblečení ročně, které se 
zpravidla vyrábí jinde, než se běžně 
nosí. O podmínkách těch, co je pří-
mo vyrábí netřeba psát. Tolik bar-
viv, chemie, vody, ropy, pesticidů… 

to je dnešní realita - zátěž životní-
ho prostředí. Naštěstí si tento tís-
nivý problém začíná uvědomovat 
stále více lidí, kteří už začali konat. 
Pomáhají třídit, kupují výrobky z 
recyklovaných materiálů, kupují 
šatstvo v second handech. Tímto 

úsilím se daří výrazně prodloužit 
životnost již jednou vyrobených 
kusů. Oddálit vznik nových. 

Co můžete vložit do kontejneru? 
Zabalené čisté suché oděvy, látky, ale 
i poškozený textil, různé odstřižky, 
nepotřebné knoflíky a jiné kompo-
nenty potřebné k šití, zbytky vlny, 
obuv, tašky, hračky (měkké i tvrdé), 
knihy, bytové doplňky a dekorace. 

Co do kontejneru rozhodně ne-
patří? Plesnivé, mokré, nebo che-
micky znečištěné věci. A také žád-
né jiné typy odpadů, než je uvede-
no. Od toho slouží jiné kontejnery.

Zdroj: TextilEco.cz 
Jana Černá 
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„sraz u vrchního remízku v ne-
děli ráno 27. března 2022“, tako-
vá byla domluva týden před akcí 
na výborové schůzi mysliveckého 
spolku po prosbě soukromého 
vlastníka ohledně výsadby strom-
ků. 

A co s sebou? Stačí rýč, dobrou 
náladu a chuť k práci. 

Takhle snadné to úplně nebylo. 
Na začátku všeho byla myšlenka 
pomoci přírodě alespoň malým 
kouskem plochy, kde si bude moci 
volně žijící zvěř v klidu odpoči-
nout, změnit jídelníček, nalézt 
úkryt a třeba i vyvést mláďata. 

A zde zapracovala tak trochu ná-
hoda, protože v obci Otnice právě 
probíhaly komplexní pozemkové 
úpravy, kde se podařilo pozemek 
umístit tak, aby plynule navazoval 
na nově vznikající vodní plochu 
na Zumru a na nově vysázené bio-
koridory. Není to zrovna malý po-
zemek, šířka 11 m a na délku měří 

bez mála 500 m, pro polní ptactvo, 
hmyz a zvěř ideální plocha. Musím 
opět připomenout, že se nejedná o 
pozemek obecní, nýbrž soukromý. 
Chvíli to trvalo, ale i komplexní 
pozemkové úpravy se podařilo 
obci po čtyřech letech v roce 2018 
zdárně dokončit. 

Martin Smetana - expert pro 
adaptační opatření v krajině a 
poradce pro vlastníky půdy. Tak 
se jmenuje člověk, kterého vlast-
ník pozemku opět dílem malé 
náhody oslovil. Tento odborník 
vše prohlédl, zmapoval, zakres-
lil, navrhl a vypracoval projekt, 
co by šlo na pozemku vysadit za 
dřeviny a kde na to vzít finance. 
To vše zdarma. A podařilo se se-
hnat finance na nákup stromků, 
potřebného materiálu jako jsou 
kůly, pletivo a nátěr proti oku-
su zvěře. Takže na pomocnících 
myslivcích zbylo jen projekt vý-
sadby zrealizovat. 

A samotná výsadba? Ta proběh-
la 27. března brigádně za pomoci 
mysliveckého spolku Hubert Otni-
ce. Sešlo se celkem 14 dobrovolní-
ků. Tak akorát, aby šly práce pěkně 
od ruky a v poledne bylo prakticky 
hotovo. Malou odměnou všem zú-
častněným bylo ideálně vychlazené 
pivo. Podařilo se vysadit celkem 40 
stromů. Jeřáby, duby, javory, lípy, 
hrušně, třešně. Práce tím samo-
zřejmě ještě nekončí, je potřeba 
mladé stromky zalévat, aby neu-
schly, což je v posledních letech 
stále větší problém. Věřím ovšem, 
že se podaří stromky udržet dlou-
há léta a tento malý kousek zelené 
plochy volně žijící zvěř v budoucnu 
ocení a zároveň to může být návod 
pro další občany, jak případně s 
pozemkem naložit. 

Tímto bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na tomto projektu 
podíleli. 

 Eliška Vrzalová

Výsadba stromů na Zumru 

Životní prostředí
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Kdo z vás nikdy netoužil být zavřený přes noc v obchodním domě, nebo třeba ve škole? Jaké to tam asi je, 
když se zaklapnou dveře za posledním žákem, pan ředitel vypne počítač a paní uklízečky konečně mohou jít 
také domů? To měli šanci zjistit žáci 5. C před velikonočními prázdninami. V noci ze 13. na 14. dubna totiž 
vyměnili své pohodlné postýlky za karimatku a spacák, aby si užili s paní učitelkou Klárou Páterovou a třídním 
učitelem Vlastimilem Baníkem společně strávený čas. Nechybělo opékání špekáčků na školním dvoře, ani stezka 
odvahy ztemnělými chodbami. Zákoutí, která děti míjejí dennodenně, se ve tmě jevila opravdu hrozitánsky, ale 
nakonec se všichni účastníci tohoto nočního dobrodružství rádi k rodičům vrátili. Věřím, že vzpomínka na 
temné chodby bude jedinou husí kůži nahánějící vzpomínkou na tento školní rok.  Vlastimil Baník

Ekoolympiáda 
Jedna z prvních soutěží, kde se 

po dlouhé době mohli potkávat 
žáci různých škol, byla Ekoolym-
piáda v Základní škole Újezd u 
Brna. Tato soutěž je pořádána pro 
žáky 2. až 5. tříd. Žáci nejdříve v 
hodinách prvouky a přírodovědy 
museli prokázat velmi dobré zna-
losti ve školním kole a tím se kva-
lifi kovali do kola dalšího, organi-
zovaného v Újezdě u Brna. Soutě-
že se zúčastnilo sedm základních 
škol ve dvou kategoriích. V kate-
gorii mladších žáků získala velmi 
pěkné 3. místo skupina žáků 2. a 
3. třídy Elen Holoubková, Anto-
nie Sekaninová, Patricie Wuns-
chová. 

V kategorii starších žáků zís-
kala 2. místo skupina žáků 4. a 
5. třídy Ella Heinichová, Monika 
Kopřivová a Madla Skulínková, 
3. místo pak Vít Kvasnička, Matěj 
Zlatníček a Vojtěch Šindler. 

Všem žákům, kteří se Ekoo-
lympiády zúčastnili, děkuji za 
výbornou reprezentaci naší školy, 
jež díky nim získala nejvíce oce-
nění ze zúčastněných škol. 

Hynek Zavřel

Předvelikonoční spaní ve škole 
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V sobotu 7. května jsme po dvouleté pauze zvali nejen 
maminky na kulturní pásmo ku příležitosti Dne matek. Pří-
chozím maminkám, či babičkám rozdávali žáci přáníčka, 
která vytvořili ve výtvarné výchově s paní učitelkou Hanou 
Holoubkovou. Úvodní přivítání pronesl již tradičně ředitel 
školy Hynek Zavřel, jenž popřál maminkám i babičkám vše 
nejlepší k jejich svátku. Následující program, do kterého se 
zapojila většina žáků 1. stupně, byl vskutku rozmanitý. 

Pásmo zahájila děvčata 2. a 3. třídy pod vedením paní 
učitelky Lenky Vojáčkové s krásnými Beruškami, které na-
cvičila v kroužku gymnastiky. Poté dva naši konferenciéři 
z 9. A, Aneta a David, promluvili o tom, jak to maminky 
mají někdy těžké a kolik toho musí zvládnout. Toto veselé 
povídání připravila paní učitelka Ivana Čermáková. 

Naši nejmladší, žáci 1. třídy, s paní učitelkou Jitkou Krou-
tilovou vytvořili hezké taneční pásmo doplněné o různé 
básničky a pohádky. Žákyně 5. A třídy doplnily program 
o moderní tanec a pod vedením paní učitelky Martiny Jus-
tové vytvořili žáci z 5. A pěvecké vystoupení pro mamin-
ky v anglickém jazyce. Druháci zazpívali hezkou písničku 
a recitovali pod vedením paní učitelky Ireny Trávníčkové 
a naši třeťáci nacvičili hudební program My jsem žáci 3. 
B pod taktovkou třídní učitelky Lenky Vojáčkové. Žáci 4. 
a 5. tříd zazpívali za doprovodu kytary pana učitele Ivana 
Matějíčka, učitele hudební výchovy, písně z pohádek a od 
táboráku. Čtvrťáci nám připomněli pohádku Nesmrtelná 
teta, kterou připravila zastupující paní učitelka Bohumila 
Kopecká. Závěrem se žáci pěveckého kroužku i s paní uči-
telkou Lenkou Kurdíkovou rozloučili několika slavnými 
hity. 

Jsme velmi rádi za velkou podporu všech přítomných 
rodičů a prarodičů. Společně jsme strávili pěkné sobotní 
odpoledne. Plný sál včetně podpory pana starosty nám 
udělal velkou radost. 

Poděkování náleží všem učitelkám, učitelům i dětem, 
kteří program nacvičovali. Děkujeme i rodičům, kteří po-
skytli řadu rekvizit, bez kterých by to nebylo tak krásné.  

 Hynek Zavřel

Den matek
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Žáci naší školy se po dvouleté 
odmlce opět zapojili do výtvarné 
a literární soutěže Voda štětcem a 
básní. Soutěž tradičně pořádá Po-
vodí Moravy, s. p. a je určena žá-
kům mateřských, základních, umě-
leckých a speciálních škol na území 
krajů spadajících do správy státní-
ho podniku Povodí Moravy. Ten 
zajišťuje provoz a údržbu vodních 
toků a vodohospodářských objektů 
v povodí řeky Moravy na území o 
rozloze 21 133 km2. 

Do letošního sedmnáctého roč-
níku se zapojilo 92 škol, které zasla-
ly celkem 819 výtvarných a literár-
ních děl na téma Voda čaruje. 

Porota udělila 76 cen v kategorii 
výtvarné, 23 cen v prostorové tvor-
bě, 14 cen za keramická díla a 19 
cen v kategorii literární. 

A díla kterých žáků naší školy 
byla porotou vybrána a oceněna? 

Ve výtvarné části získala za mal-
bu 2. místo Anežka Dvořáková z 
6. B, 3. místo v nejstarší kategorii 
za společné prostorové dílo Adri-

ana Kaloudová a Ema Štěpánko-
vá z 8. A. Velkým potěšením pro 
nás bylo ocenění za poezii, kdy v 
nejstarší kategorii literární tvorby 
otnická škola obdržela od poroty 
nejvíce diplomů a cen: 1. místo Si-
mona Matějíčková z 8. A, 2. místo 
Dominik Joch z 6. B, 3. místo Ema 
Štěpánková z 8. A a cenu redakční 

rady získal Štěpán Štipčák z 8. A. 
Povodí Moravy, s. p. zaslalo nejen 

diplomy a ceny pro vítěze, ale také 
drobné dárky ostatním zúčastně-
ným žákům jako poděkování za 
účast v soutěži. Gratulujeme a dě-
kujeme všem žákům za vzornou 
reprezentaci školy. 

Dagmar Kovaříková

Voda štětcem a básní – sedm oceněných 

Ve dnech 25. dubna až 6. května se na Základní ško-
le v Otnicích uskutečnila sbírka pro děti z Ukrajiny. 
S žáky v hodinách výchovy k občanství a ke zdraví 
jsem probírala téma války na Ukrajině a děti měly 

silnou potřebu sdílet svoje obavy i strach z toho, co 
se děje a co přinesou další dny. Nedokázaly si před-
stavit, že by ze dne na den musely opustit svoje do-
movy, rodiny a odejít do cizí země. Z tohoto popudu 

také vznikla sbírka školních pomůcek a potřeb. Žáci si 
uvědomovali, že ukrajinské děti si s sebou rozhodně 
nevzaly školní potřeby, ale přesto se chtějí u nás do 
výuky zapojit. Tato sbírka jim v tomto měla pomoci. 

Celou akci naplánovali žáci 9. 
A spolu s třídní učitelkou. Za-
měřili jsme se hlavně na školní 
pomůcky a sportovní potřeby. 
Byli jsme velmi mile překva-
peni vysokým počtem zapoje-
ných žáků: do sbírky se zapojilo 
57 dětí a sedm dospělých. Žáci 
přinesli nejen školní, či spor-
tovní potřeby, které sami již ne-
používali, ale mnozí zakoupili 
úplně nové. Celou sbírku jsme 
předali komunitní organizaci 
Narana Hustopeče a doufáme, 
že ukrajinským dětem tyto věci 
alespoň trochu usnadní výuku 
a plnění školních povinností v 
českých školách. Všichni žáci, 
kteří přispěli do sbírky, dostali 
symbolickou stužku Ukrajiny, 

ale určitě víc je bude těšit pocit, že si vzájemně doká-
žeme pomáhat. Děkujeme také Martě Rosendorfové, 
která nám v průběhu sbírky organizacně pomáhala. 
 Žáci 9. A a Ivana Čermáková

SBÍRKA PRO UKRAJINU 
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voDa ČaruJE 
Simona Matějíčková 
Voda čaruje vždy, když prší 
a stává se z ní příliv moří. 
Voda čaruje kdykoliv, když prší 
a na moři se vlnky vlní. 
Voda čaruje vždy, když cinkají kapky vody do oken 
a když ustanou, každý ví, že je načase jít ven. 
Voda čaruje, protože babičce zalévá zahrádku, 
a já mám aspoň chvilku k odpočinku. 
Voda čaruje, když rybník ztuhne v led 
a já můžu jít bruslit hned. 
Voda čaruje, když je příliv na souši 
a moře vyplaví spoustu mušlí. 
Voda čaruje, když prší na rostliny zelené, 
někdy se však vylévají řeky z koryt ven. 
Voda čaruje i hned jsou lesy krásné 
a lesní zvířátka spokojené. 
Voda čaruje, když po dešti je svěží vzduch 
a já můžu potom dýchat čerstvý vzduch. 
Voda čaruje, když je vláhou 
a mraky se otevřou tajnou branou. 
Voda čaruje …

svŮDNá voDa 
Ema Štěpánková 
Voda, voda krásná a okouzlující může býti, 
ale strach umí nahnáti. 
Děvčico, nelez do té vody, 
nevíš, co přijde za zloby. 
Ale matičko, budu tu jen chviličku, 
neměj o mě strachy, 
zanedlouho budu tady. 
Jen jdi, děvčico, nikdy sis nedala rady, 
ale až stane se zloby, 
nečekej, že budu tady. 
Ale pamatuj si jedno, voda čarovná je, 
pozor dej, pozor, ať nic se ti nestane. 
Dokáže tě zlákat na svou krásu a vzít ti dech, 
dej si pozor, kam lezeš. 
Dodržím svůj slib, ale teď už vyrazím, 
jinak se do noci nevrátím. 
Dívka vešla do lesa vodičku hledat, 
po malé chviličce už u ní byla. 
Ach, vždyť je to tu tak krásné, 
nevím, proč by to mělo být zrádné. 
Vím, že bych svůj slib měla dodržet, 
ale voda čaruje, vlákat mě tam chce. 
Přijdu aspoň blíže, ať kochat se mohu, 
ale co spatřilo oko mé - zvíře neznámé. 

Vím, že bych tam neměla lézti, 
ale nikdo okolo nikde, 
kdo ho tedy zachrání? 
Musím se obětovati. 
Pomalu se k němu blížím, 
v tu chvíli noha mi ujíždí. 
Ponořila jsem se tam celá, 
čekala, že voda bude mělká, 
ale co to, nohy mi nedosáhnou na dno. 
Dostat se z toho nebylo snadno. 
Když jsem se ke kraji přiblížila, 
ubohé zvíře jsem už nespatřila. 
Že by to byla jenom léčka? 
Že já nána na to skočila! 
A dost, už nikdy v životě 
nepřiblížím se k této vodě, 
strach mi nahnala, 
svou krásou očarovala, 
abych se do její pasti dostala. 
Promočená celá vracela se z lesa, 
když jí zahlédla máti, 
plno otázek měla na ni: 
Co se stalo, děvčico, barvu neživou máš, 
co jsi pro boha dělala? 
Svůdná voda mi skoro život vzala… 

kDYŽ DNI kraluJE voDa 
Štěpán Štipčák 
Voda čaruje, když na nebi barevnou duhu maluje. 
Voda čaruje, i když malé dítě ve škole studuje. 
Když voda čaruje, doprovází ji lehounký mráz. 
Tak teď upřímně, komu z vás se dnes tady dýchá snáz? 
Když táta chce umýt motorku, 
nechá ji postavenou na dvorku. 
Když voda čaruje, babička je ráda. 
Z toho zalívaní zahrádky ji bolí záda. 
Děda u televize na gauči 
se s deštěm radši už loučí. 
A když voda dočaruje, 
celá rodina už na zahradě je. 
Všude to čvachtá, ale já vám radu dám: 
vezměte si pořádné holínky, 
to platí i pro maminky a tatínky. 
Když se blíží konec a sluníčko se schovává za kopec, 
voda už dávno nečaruje a je tomuto dni konec.
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Školní rok 2021/2022 se blíží ke 
svému konci, a to je ta nejvhodněj-
ší chvíle připomenout si úspěchy 
našich žáků, zájemců o matemati-
ku. 

Matematické soutěže, kterých 
se mohou žáci každoročně účast-
nit, zahajuje logická olympiáda 
v měsíci říjnu. Do základního kola 
se zaregistrovalo celkem 16 dětí. 
Zadané úkoly řešily v poklidu do-
mácího prostředí na dálku. Nejlépe 
si vedli sourozenci Stanislav a Mo-
nika Ingrovi. Monika v následném 
krajském kole, které probíhalo 5. 
listopadu 2021 v Brně, obsadila 
nádherné 14. místo. 

Dne 2. listopadu 2021 proběhlo 
školní kolo soutěže Pythagoriáda. 
Děti řešily 15 příkladů v časovém 
limitu 60 minut. Zapojilo se cel-
kem 47 žáků 6. – 9. ročníku. Úspěš-
ní řešitelé postoupili do okresního 
kola – Marie Roubíková (6. B) ob-
sadila 4. místo, Richard Konečný 
(6. B) 7. místo, Monika Ingrová (7. 
B) 4. místo a Filip Chaloupka (9. B) 
skončil na 3. místě. 

Od podzimu se zájemci mohou 
připravovat na nejnáročnější sou-
těž, kterou je Matematická olym-
piáda. Zadání je opravdu nároč-
né, a proto je třeba delší čas na 

zvládnutí alespoň čtyř příkladů ze 
šesti zadaných. Podmínku splnili 
čtyři žáci. V okresním kole sou-
těžili Eliška Chaloupková (7. A), 
která obsadila 2. místo, Dominik 

Rosendorf (8. B) 5. místo a Filip 
Chaloupka (9. B) také 5. místo. Vy-
nikající 1. místo si ve své kategorii 
vybojovala Monika Ingrová (7. B), 
která se zúčastnila 27. května jed-
nodenního soustředění pro nejlep-
ší žáky Jihomoravského kraje. 

Nejmasovější soutěží je meziná-
rodní Matematický klokan, který 
se koná vždy koncem března. V 
naší škole se jí zúčastnili všichni 
žáci od 2. do 5. ročníku (119 žáků) 
a zájemci od 6. do 9. ročníku (72 
žáků). Nejlepšímu řešiteli se stali: 

kategorie Cvrček (2. – 3. tří-
da) - Aneta Zapletalová, Vladimír 
Kypr, Natálie Habartová (všichni 3. 
třída) 

kategorie klokánek (4. – 5. tří-
da) - Kristýna Pohořalá, Jan Kříž, 
Monika Drmelová (všichni 5. C) 

kategorie Benjamín (6. - 7. roč-
ník) - Monika Ingrová (7.B), Ma-
rie Roubíková (6.B) a Jan Šindler 
(7.B) Kategorie Kadet (8. - 9. roč-
ník) - Pavel Bohdálek (9. A), Matěj 
Suchomel (9.A) a Štěpán Šebesta 
(9.B) 

Všem soutěžícím blahopřejeme a 
děkujeme za účast a za čas věnova-
ný matematice. 

Ludmila Vojáčková, 
za vyučující matematiky 

Když jsem se na jaře letošního 
roku zúčastnila školního kola mate-
matické olympiády, neměla jsem se-
bemenší tušení, co všechno mě čeká. 
Jakmile jsem se dozvěděla, že postu-
puji do okresního kola, nervozita ze 
mě spadla. Z celého Vyškovska po-
stoupilo ze školních kol 11 dětí do 
kola okresního. S paní asistentkou 
Martou Dítětovou, Eliškou Cha-
loupkovou ze 7. A a Dominikem 
Rosendorfem z 8. B jsme jeli společ-
ně autobusem do Vyškova počítat 
další nelehké úlohy okresního kola. 
Věřte nevěřte, zase jsem vyhrála. Po 
olympiádě jsme měli chvíli čas, tak 
nás paní asistentka vzala do cukrár-
ny. 

Za odměnu, avšak jen pro výherce 
matematické olympiády, jsme měli v 
pátek 27. května soustředění. Ve čtvr-
tek jsem jela autobusem do Brna k 
babičce. Brzy ráno jsme měli sraz na 
České v sídle JCMM (Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu 
je specializované neziskové zájmové 
sdružení právnických osob působící v 
Jihomoravském kraji, poskytující služ-
by žákům, studentům, rodičům, ale i 
učitelům a ředitelům škol-pozn. red.:), 

kde jsme se seznámili s ostatními 
dětmi z jiných okresů (třeba s Mag-
dalenou z Brna a Elizabet původem 
až z Ruska). Řešili jsme různé lo-
gické hádanky s kostkami a počítali 
úlohy z pythagoriády pro deváťáky. 
Všichni dostali Jupíka a šlo se na 
Špilberk. Tam jsme zjistili mnoho 
věcí, např. že nikdo pořádně neví, 
kdy začíná zima a že neumíme ani 
dělit dvojciferným číslem. Vše jsme 
ale nakonec zvládli a vyrazili na 
oběd. Jelikož jsem v jídle dost vybí-
ravá, bála jsem se, abych něco jedla, 
ale na oběd jsme měli naštěstí kuřecí 
řízek. Poté jsme řešili různé rébusy 
se sirkami a hráli deskové hry. Ten 
den bylo krásně a já na něj nikdy 
nezapomenu. 

Monika Ingrová

Úspěchy mladých matematiků 
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S P O RT O V N Í  K U K ÁT K O

Sazka olympijský víceboj 
V úterý 29. března se konalo okres-

ní kolo Sazka olympijský víceboj v 
Bučovicích. Naši školu jelo reprezen-
tovat deset dívek z druhého stupně. 
Závodilo se v pěti disciplínách: hod 
medicinbalem vzad, trojskok z mís-
ta, kliky dvě minuty, švihadlo dvě 
minuty, driblování. Všechna děvčata 
předvedla krásné sportovní výkony, 
ale na postup do krajského kola to 

stačilo pouze Markétě Nemeškalové 
z 8.B, která se umístila na skvělém 2. 
místě. 

Spolu jsme vyrazily 24. května na 
závody krajského kola do Brna. Tady 
už byla konkurence mnohem větší, 
probojovali se pouze ti nejlepší z nej-
lepších. Zde se závodilo v šesti disci-
plínách: sprint 60 m, hod míčkem, 
skok daleký, shyby dvě minuty, sed-

leh dvě minuty a driblování. Marké-
ta do závodů dala úplně všechno a 
překonala několik osobních výkonů. 
Nakonec si přes velkou konkurenci 
odvezla krásné 12. místo. 

Všem mladým sportovkyním 
děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy a věřím, že si užily po delší 
době opět sportovní atmosféru. 

 Klára Páterová

Otnická laťka  VÝSLEDKY OTNICKÉ LAŤKY 
 Mladší dívky (6.-7. třída) 
1. Roubíková Marie (6.B) 145 cm 
2. Kalvodová Tereza (7.B) 135 cm 
3. Vitulová Sára (6.B) 130 cm 
 Mladší chlapci (6-7. třída) 
1. Bulva Martin (7.B) 145 cm 
2. Muric Petr (7.B) 130 cm 
3. Kouřil Alexandr (7.A) 130 cm 
 Starší dívky (8.-9. třída) 
1. Horáková Jana (8.B) 140 cm 
2. Svobodová Markéta (8.A) 130 cm 
3. Zicháčková Barbora (9.B) 120 cm 
 Starší chlapci (8.-9. třída) 
1. Suchomel Matěj (9.A) 150 cm 
2. Salajka Michal (9.A) 150 cm 
3. Kurdík Viktor (8.A) 150 cm 

Klára Páterová

Po covidové pauze se i letos konala Otnická ve-
likonoční laťka, která byla pouze pro žáky naší 
školy. Na sále školy jsme se potkali se skokany 
hned po Velikonocích 19. dubna. Do soutěže se 
přihlásilo 50 žáků z druhého stupně. Všichni 
tito sportovci předvedli krásné skokanské výko-
ny, při kterých zúročili veškerou dřinu, kterou 
v hodinách tělesné výchovy vynaložili. V jejich 
pokusech je podporovali spolužáci za bouřlivého 
fandění, což vedlo k nejednomu překonání svých 
skokanských limitů. Tato laťka nebyla obyčejná, 
letos byl překonán i jeden školní rekord, a to u 
mladších dívek. Marie Roubíková z 6.B zdolala 
laťku ve výšce 145 cm a je držitelkou školního re-
kordu v její kategorii. 
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Jak plyne čas v mateřské škole 
Čas v naší mateřské škole běží jako 

o závod. Události a zážitky se střída-
jí rychle za sebou a náhle se blížíme 
konci školního roku. Poohlédněte se 
s námi za tím, co jsme od ledna 2022 
prožili…. 

Zima nám letos příliš sněhu nedo-
přála, přesto jsme si ji s dětmi skvěle 
užili. Nezastavily nás ani dvě koro-
navirové karantény, které nás v led-
nu a únoru postihly. Kromě běžných 
činností a každodenních her jsme si 
s dětmi za pomoci rodičů uspořádali 
Zimní karneval. V den D se objevily 

ve školce sněhové víly, ledové králov-
ny, vločky, mrazíci, sněhuláci a další 
úžasné bytosti. Chladnými nás nene-

chala ani Olympiáda v Číně. Děti si 
týden naplněný zajímavými soutě-
žemi, výrobou vlajek, olympijských 
symbolů a „zapálení olympijského 
ohně“ opravdu užily. 

Poprvé v naší školce proběhlo pre-
ventivní vyšetření zraku dětí přístro-
jem Plusoptix. Zájem byl ze strany 
rodičů veliký a děti vyšetření zvlád-
ly díky hravému a profesionálnímu 
přístupu paní ortoptistky Košťálové 
v pohodě a s úsměvem. Děti neob-
vyklý zážitek motivoval ke hře na 
oční ordinaci, výrobu vlastních brýlí 
a obohatil jejich povědomí o péči o 
zdraví. 

Mimořádný prožitek přinesl pořad 
seznamující jednoduchou pohádko-
vou formou s vesmírem. Ve velkém 
nafukovacím stanu děti spatřily 
hvězdnou oblohu s planetami, sou-
hvězdími, zažily start raketoplánu. 
Po zbytek týdne především předško-
láci vyhledávali v encyklopedii další 
informace, zjišťovali názvy souhvěz-
dí, kreslili a vystřihovali planety. 

Jaro děti probouzely soutěží  
„O nejkrásnější sluníčko“. Vyrobit 
ho měly s rodiči a fantazii se meze 
nekladly. Byla to nádhera. Záplava 
veselých sluníček rozsvítila všechny 

kouty školky. Pak již následovalo 
„Odemykání zahrady“ pásmem pís-
ní, tanečků a her, návštěva místní 
knihovny a velikonočně pojaté sou-
těže s hledáním ukrytých čokolá-
dových vajíček. U příležitosti oslavy 
Dne maminek připravila každá třída 
svůj program a strávila pak příjemné 
odpoledne nejen s maminkou. Kvě-
ten končil setkáním s ornitologem 
panem Strakou, kde se děti dozvědě-
ly spoustu zajímavých informací ze 
života ptactva. 

Je před námi červen, který jsme 
odstartovali oslavou Dne dětí v indi-
ánském duchu. Děkujeme rodičům, 
kteří dětem připravili krásné kostý-
my. Školní zahradu dopoledne obsa-
dili malí indiáni, kteří lovili bizony, 
ryby, skládali z přírodnin indiánské 
znaky, museli také doručit důležitý 
vzkaz náčelníkovi kmene a zdolávat 
při tom různé překážky. Nejoblíbe-
nější je vždy hledání pokladu, který 
byl díky bystrým indiánským očím 
objeven v rekordním čase. 

Koncem června se na radnici slav-
nostně rozloučíme s našimi předško-
láky a s celým školním rokem pak 
Duhovým dnem plným zábavných 
aktivit pro děti. Pak už si jen budeme 
přát přívětivé a slunečné léto a aby-
chom se ve zdraví zase všichni v září 
setkali. 

Kolektiv učitelek mateřské školy
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V sobotu 21. května se kona-
lo setkání spolužáků ze Základní 
školy Otnice, ročník 1972. Jsme 
dobrá parta a obě třídy se se-
tkáváme pravidelně. Letos bylo 
naše setkání o něco slavnost-
nější. Většina z nás v tomto roce 
oslaví krásné kulaté životní jubi-
lem  50 let. V sobotu odpoledne 
byl sraz před základní školou. 
Jsme rádi, že naše pozvání přija-
li i někteří učitelé: bývalá třídní 
učitelka Dagmar Holubová, paní 
učitelky Zdena Sovová a Aranka 
Horáková, a páni učitelé Vladimír 
Kypr a Jiří Holub.  Všichni jsme se 
společně před školou vyfotili. Jsem 
ráda za společnou fotku.   Při dal-

ším setkání můžeme při prohlížení 
fotek zjišťovat, že jsme se vlastně 
vůbec nezměnili. Bylo hezké, že se 
nás tentokrát sešlo opravdu hodně. 
Přijeli i ti, kteří na setkání necho-
dí pravidelně. Všichni jsme uvítali 
nabídku na prohlídku školy, kterou 
jsme opustili jako osmáci v červnu 
1986.

Spousta věcí je ve škole nově zre-
konstruována. Byli jsme všichni 
zvědaví, jak moc se škola za těch 36 
let změnila. Bylo hezké pozorovat, 
jak se každému vybaví jiný záži-
tek a jak se navzájem doplňujeme 
a skládáme celkový obraz z našich 
vzpomínek. 

Prohlídku ocenili i učitelé a rádi 

zavzpomínali. Moc jsme si to všich-
ni užili  a děkujeme za tuto mož-
nost zástupkyni ředitele Dagmar 
Kovaříkové. Bylo pěkné odpoled-
ne a příjemnou procházkou jsme 
se ze školy přesunuli do místního 
pohostinství U Marků. V místním 
sále byly pro nás přichystány slav-
nostně nazdobené stoly. Čekala na 
nás večeře,  dobré pití, jídlo i pří-
jemná obsluha.

Dobrou náladu, skvělou zábavu, 
tanec i zpěv jsme si už zajistili sami. 

Myslím, že jsme si to všichni spo-
lečně pěkně užili a dlouho budeme 
vzpomínat na společné zážitky.

Už se těším na další setkání!
Lida Srbová

Setkání spolužáků

Absolventi 1986
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Pozvání na setkání s  žáky 3. 
třídy přijaly Marie Matoušková i 
antonie Bočková. obě paní učitel-
ky své životní pedagogické poslání 
zasvětily otnické škole. Zvídavé 
děti si připravily otázky týkající 
se nejen vyučování, ale i tehdejší 
doby. setkat se s učitelkami, které 
učily převážnou část právě v minu-
lém století, bylo pro ně nevšedním 
zážitkem. 

1. Jak to tehdy, když jste učila, 
tady ve škole vypadalo? 

M.M.: Byla obecná škola od 1. 
do 8. třídy, velká budova stála ved-
le současného Domova Lila a měš-
ťanka byla v  Šaraticích. Do Šaratic 
jsme chodili dennodenně pěšky i s 

dětmi z  Lovčiček. Pěšky se chodi-
lo za každého počasí, za deště i za 
sněhu. Pamatuji si, že tatínci v době 
velkého sněhu brzy ráno sníh ze 
silnic z Otnic do Šaratic odhazovali 
pomocí lopat. Do konce války jsme 
chodili do Šaratic a po roce 1945 
byla zřízena měšťanka, chodilo se 
dopoledne i odpoledne, protože ne-
bylo tolik tříd. V Otnicích měšťanka 
nebyla. Park, jaký máte kolem školy 
nyní, tady nebyl. V okolí byla louka, 
sekla se a sušila tráva pro králíky. Na 

podlaze nebyly parkety, ale desky, 
neohoblované, děti se nepřezouvaly 
a aby se neprášilo, desky se olejovaly. 
Nebyly šatny, kabátky visely vzadu 
ve třídě. 

2. Jací byli žáci?
M.M.: Děti tolik nezlobily, ne-

dovolily si odpovědět bez dovolení, 
nevykřikovaly. Vždy jsme dětem 
říkaly: „Když vás bude něco bolet, 
něco vás bude trápit, jsem teď tady 
vaše maminka a jak nechcete zlo-
bit maminku, tak ani mě jako paní 
učitelku.“ Děti byly rozsazeny, kluk 
a holka, a úcta k učiteli byla velká. 
Děti se vůbec neulívaly, bývaly plné 
třídy, do školy docházely, i když byly 
trochu nemocné.           

3. kolik tříd v otnické škole tehdy 
bylo? 

M.M.: Do roku 1958 byly třídy od 
1. do 8., pamatuji i třídy A, B, C, D.

4. kolik bývalo dětí ve třídě? 
M.M.: Ve třídách bývalo někdy i 

38 dětí, vzpomínám si, že jednou do-
konce i 41. Během hodiny se často cvi-
čilo, děti se probíhaly na sále, třeba dvě 
kolečka. Procvičovaly často prsty. Na 
zdravý pohyb se tehdy hodně dbalo, 
dodržovalo se správné sezení v lavici. 

Možná nevíte, že mateřská škola byla 
ve třídě za pódiem, za ní pak ložnice 
na spaní. V Otnicích totiž nebyla 
pro školku samostatná budova.

5. Měla jste ve třídě 18 žáků, 
jako je dnes nás? 

M.M.: Měla jsem většinou hodně 
žáků, ideální pro nás byl počet 25.

6. Jaké bylo učit v otnicích? 
A.B.: Začala jsem tu učit v 1. tří-

dě, v 19 letech.   
       
7. Co jste před lety učila?
A.B.: Učila jsem žáky od 1. do 4. 

třídy, často jen 1. a 2. třídu.
M.M.: Výhodou bylo, že učebni-

ce byly v celé republice stejné, když 

se někdo přistěhoval, plynule navá-
zal.

Vzpomínám si, že za války se 
učila němčina, zeměpisné učivo 
jsme museli vyprávět německy.

A.B.: Ve školním roce 1944/45 
jsem chodila do 1. třídy, už  
tehdy byla „distanční výuka“,  
kdy jsme nechodili do školy a cho-
dila jsem si pro úkoly do kláštera.  
Za války se nesměla zpívat hymna. 
Po válce nebyly ve školách učeb- 
nice. 

Cesta do hlubin učitelské duše
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8. Jaké předměty jste nejraději 
učila? 

M. M.: Všechny, ale potom mě 
velmi bavila tělesná výchova, podílela 
jsem se dokonce na osnovách pro výu-
ku tělesné výchovy. Byla jsem pozvaná 
do Prahy, vzpomínám, jak jsme tehdy 
všichni spali na žíněnkách v tělocvičně.

A. B.: Chtěla jsem učit matematiku 
a fyziku, v 1. třídě jsem učila ráda právě 
matematiku a výtvarnou výchovu.

9. učily se nějaké cizí jazyky? Jaké?
A.B.: Učila jsem se ruštinu. Nesmě-

li jsme vůbec mluvit anglicky po roce 
1950.

M.M.: Na střední škole jsem měla 
latinu, angličtinu a ruštinu a ze všech 
jsem maturovala v  Brně v  roce 1950. 
Učily jsme od 18, 19 let, nebyli vůbec 
učitelé, studovalo se dálkově. Až v roce 
1955 jsem začala učit, měla jsem „špatný 
posudek“, tatínek měl živnost a chodili 
jsme do kostela, a nemohla jsem učit. 

10.  Jaká byla dřív vyjmenovaná 
slova? 

A.B.: Všechna vám je klidně pře-
říkám! Učila se slovesa s -ti na konci, 
např. pykati, sypati, jinak si myslím, že 
jsou skoro stejná jako dnes.         

       
11.  Jak se jmenovali vaši první 

žáci?
M.M.: V Otnicích je asi sedm mých 

prvních prvňáčků, např. Marie Šebes-
tová, Vojtěška Muricová, Miloš Kalou-
da, Antonín Partyka, Jaroslav Salajka.

A.B.: Mezi mé první žáky patřili 
např. Miroslava Menoušková a Jiří Ka-
louda.

12.  vzpomenete si na oblíbeného 
žáka? 

A.B.: Všechny děti jsem měla ráda. 
Děti se do školy – 1. třídy vždycky těši-
ly. Přivítala jsem je a řekla, že teď budu 
ve škole jako jejich maminka. Když 
je bude něco bolet, nebo budou něco 
potřebovat, aby přišly za mnou, že se 
těším, jak se budeme učit, číst, psát, po-
čítat, budeme cvičit a chodit na vycház-
ky a hrát si. Zeptala jsem se, kdo se na 
to těší, první jsem zvedla ruku a řekla: 
„Já!“ a všechny děti zvedly také ruce.

M. M.: Všichni byli mými oblí-
benými žáky, z  posledních žáků ráda 
vzpomínám na Jirku Jochmana a Aleše 
Holoubka, to byli moc hodní chlapci.

13.  v jaké třídě naší školy (bu-
dovy) jste učila?

M.M.: V kreslírně a za pódiem. 
Také jsem odešla dělat ředitelku do 
Milešovic, spolu s  paní Bočkovou 
jsme jeden čas učily v Milešovicích.    

14.  Jak vypadala třída vpravo 
od sálu?

M.M.: Byla tam školka a vaše 
paní učitelka Lenka Vojáčková tam 
chodila do školky a paní Kyprová, 
babička Ladi (jejího současného 
žáka) byla její tehdejší učitelka. 

15.  Byly ve třídách skříňky? 
M.M.: Nebyly, byly pouze vesta-

věné skříně. Naše škola je sice 70 let 
stará, ale tehdejší architekt byl velmi 
vzdělaný a koncipoval prostory ško-
ly velmi prakticky: prostorné chod-
by, sál, hudebna, vestavěné skříně ve 
všech třídách i na chodbách plnily 
svůj účel. 

A.B.: Byly sáčky na lavice z  lát-
ky, tzv. kapsáře, sloužily na všechno. 
Šily je paní učitelky, protože mamin-
ky neměly čas. 

16.  Byl vzadu ve třídách kobe-
rec jako máme nyní? 

A.B.: Koberce vůbec nebyly, po-
prvé snad až v roce 1995, kdy jsme 
učily již jako důchodkyně.

17.  Na jakou tabuli se psalo?
A.B.: Na černou a bílou křídou. 

Napřed bývala jen jedna bez posuvu, 
potom posuv nahoru, dolů a potom 
rozevírací tabule jako máte dnes.

           
18.  Existovala pouzdra na psací 

potřeby? Jak vypadala?
M.M.: Byly spojené lavice s kala-

máři pro pera, psalo se špičkou na 
násadce.  

 A.B.: Dřevěná pouzdra na tužku, 
násadku a na špičku, na ořezávátko. 
Později kabelky jako pouzdro.

       
19.  Co bylo populární?
M.M.: Chodit v teplákových sou-

pravách, chodili jsme lyžovat, pletly 
jsme si stejné ponožky a rukavice.

   
20.  hrála jste fotbal? Znáte Pe-

lého? 
M.M.: Pelého znají všichni. Cho-

dili jsme všichni fandit místním 
fotbalistům a do okolních dědin se 
jezdilo fandit. Syn, když hrál v Bo-
šovicích, tak v Octavii jsem jednou 
vezla celou jedenáctku.

21.  Byly tehdy mobily tlačítko-
vé?

 Mobilní telefony vůbec nebyly, 
počítače až od roku 1995.

22.  vrátila byste se raději do 
lavice jako dítě, nebo před tabuli 
jako učitelka?

M.M.: Jako žákyně, dnes bych 
opravdu nechtěla učit.

A. B.: Kdyby to šlo, ráda bych 
zase učila.

23.  Na co nejraději v souvislos-
ti s otnickou školou vzpomínáte?

A. B.: Na všechna léta, která jsem 
tu strávila. Učila jsem 46 let a letos je 
tomu 65 let, co jsem tu začala učit. 

 M. M.: Po válce, když jsem šla učit, 
učili mě pan učitel Hložek, pan učitel 
Sekanina a potom byli mí kolegové. 
Zpívávalo se na Den učitelů, hrávalo 
se na housle. Na ty společné chvíle 
velmi ráda vzpomínám.

Hodina u hřiště pod plechem 
rychle utekla. Vzpomínky se oběma 
učitelkám vybavovaly, jako by učily 
včera. S  dětmi jsme obdivovaly je-
jich paměť, smysl pro detail, kdy si 
vybavovaly nejen data, ale i jména a 
další drobnosti. Neuvěřitelný elán a 
nadšení pro vyprávění a zodpovídá-
ní doplňujících otázek nás všechny 
překvapil. Děti upřímně zhodnoti-
ly, jak se mají dobře, když nemusí 
chodit denně do Šaratic do školy, 
jak mají krásnou, prostornou školu, 
vybavenou barevnou třídu, koberec 
na hraní a že by si měly všeho vá-
žit. Děkujeme oběma za jejich čas, 
který dětem ochotně věnovaly. Paní 
Marii Matouškové přejeme k život-
ním jubileu hodně zdraví a vitality. 
Pevné zdraví a dobrou mysl přejeme 
i paní Toničce Bočkové. Děkujeme 
Jaroslavu Salajkovi, který přišel na 
besedu vzpomínat jako žák Marie 
Matouškové, která jej učila v 1. tří-
dě. Přinesené fotografi e dokreslily 
vyprávěné vzpomínky.

    Dagmar Kovaříková
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Karneval patří k nejoblíbenějším akcím pro děti. 
Téměř každé dítě se občas rádo převleče do nějakého 
kostýmu a promění se v něco, nebo někoho jiného. 
Prožívá tak na chvíli jiný život a oddává se své fantazii. 
Tradiční karneval v Otnicích mívá podobu maškar-
ního plesu, neb se většinou koná v době plesové. Po 
roční přestávce letos ožil sál dělnického domu sice až 
2. dubna, ale o to radostněji a veseleji. O program se 
svědomitě postaraly maminky, které neváhaly oblék-
nout originální kostým, masku a splynout tak se vše-
mi ostatními dětmi. Zábavu a soutěže si užili skutečně 
všichni. Maškarní ples korunovala tombola s dortem, 
jenž jako hlavní cenu věnovala cukrárna U Žbánků. 
Tanec, zpěv, úsměvy a radost včetně promenády všech 
nádherných masek, kostýmů a převleků byl největší 
odměnou i poděkování všem, kteří se na přípravách a 
skvělé organizaci plesu podíleli. 

Lenka a Zuzka Sloupovy

Dětský maškarní ples
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Na otnické návsi se v období Veliko-
noc na pár týdnů znovu zabydleli sla-
mění zajíci. Stejně jako loni, i letos jsme 
ve spolupráci se zaměstnanci obce opět 
vyzdobili Otnice. Letos se k zajícům 
přidala i slepice s kuřátky a ptáčci. Ne-
chyběly proutěné koše s barevnými pe-
trklíči, kraslicemi a kuřátky. Dekoraci 
doplnily dřevěné špalky, pytle a balíky 
slámy, na které si mohl každý sednout. 
Zastavit se a odpočinout si. Spousta 
návštěvníků se zde fotila. 

Stromy, označené krepáky, znovu 
děti krásně ozdobily vajíčky a dalšími 
dekoracemi s velikonoční tematikou. 
Když se stromy obalily růžovými květy, 
byla to krásná podívaná. 

Velký zajíc, který letos dostal jméno 
Hopík, byl velice důležitý. Právě u něho 
začínala cesta za pokladem, při které 
děti plnily spoustu zajímavých úko-
lů. Odměnou jim byla nejen příjemná 
procházka k rybníku, ale i balíček s 
dobrotami a dalšími drobnostmi. Ten 
si děti vyzvedly u knihovny v budově 
radnice. 

Jsem velmi ráda, že v této době do-
kážeme zpříjemnit dětem, a také i nám, 
prostředí, kde žijeme. 

Poděkování patří všem, kteří se jak-
koli podíleli na přípravách, realizaci a v 
neposlední řadě i na úklidu. 

Budeme se těšit zase za rok. 
Veronika Chamerová, 

za tým otnických maminek

Velikonoční zajíci se po roce vrátili na náves 

Zajíček Hopík je mezi kamarády známý jako kouzelný zajíček. Jenže dokáže kouzlit jen jednou v roce a 
nechává si to vždycky na Velikonoce, aby mohl dětem udělat radost. Bohužel letos kouzlo nějak popletl a 

netušil, kde je schovaný poklad. Otnice jsou pro zajíč-
ka obrovské a sám by poklad nikdy nenašel. Poprosil 
tedy děti, aby mu pomohly. Potřebovaly k tomu kartič-
ku kouzelného zajíčka, propisku nebo tužku, kterou do 
kartičky zapisovaly správné odpovědi a mapu. Tu našly 
v obálce u zajíčka Hopíka na návsi. Celá stezka měla 
dohromady 12 stanovišť. Nejen děti, ale i dospěli byli 
ze stezky nadšení. Zpráva o otnické velikonoční stezce 
se roznesla i do okolních obcí, takže si ji prošli nejen 
místní, ale i přespolní. Na Velikonoce přijeli do Otnic 
na návštěvu také přátelé, děti, vnoučata i z větší dálky. 
Také se vydali na cestu za velikonočním pokladem. Je-
diné malinkaté mínus bylo, že se děti těšily, na poklad 
na konci stezky. Ale. Poklad byl umístěný na radnici 

a dostupný pro děti jen během otevírací doby obecního úřadu. To je malinko zklamalo. Zkrátka, zajíček 
Hopík to trošičku popletl. Byl v Otnicích poprvé, a ještě to tady nezná. Třeba příští rok děti najdou poklad 
hned po projití stezky. Uvidíme, co kouzelný zajíc vymyslí.  -red-

Velikonoční poklad „Kouzelného zajíce“ 
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Ve dnech 18. a 19. března jsme v  sále dělnického 
domu pořádali tradiční dětskou burzu. Někteří pro-
větrali skříně, někteří peněženky, ale dobrá věc se zase 
podařila. Nově jsme vyčlenili jeden box na dětský 
koutek s  hlídáním a další box na pohodové poseze-
ní pro návštěvníky u kafíčka se zákuskem. Myslím, že 
kdo vyzkoušel, byl spokojen. Moc děkujeme stálým 
návštěvníkům za přízeň. Děkujeme také pracovníkům 
obecního úřadu, kteří nám pomáhají nachystat pro-
story. Z  letošního výdělku jsme nakoupili ping-pon-
gové pálky a míčky do naší školy a přispěli jsme našim 
stárkům na mladé hody. Již se těšíme na podzimní 
burzu, na kterou vás všechny srdečně zvu, termín 
podzimní burzy se včas dozvíte.

Když jsme se dozvěděli o možnosti přímé pomo-
ci dětem z  ukrajinského dětského domova, neváhali 
jsme ani minutu. Souběžně s konáním Otnické burzy 
jsme tedy uskutečnili sbírku pro Ukrajinu. Díky štěd-
rým dárcům se nám podařilo vybrat částku 3 430 Kč. 
Za tyto peníze jsme koupili trvanlivé potraviny, hygi-

enické pomůcky a dětské plenky. Tyto věci společně 
s  neuvěřitelným množstvím oblečení, obuvi, plenek 
a hygienických potřeb si paní Irina ještě v sobotu ve-
čer odvezla do Šlapanic. Ve Šlapanicích a Jiříkovicích 
totiž probíhala podobná sbírka. Všechny věci potom 
dohromady kamionem putovaly 21. března do ukra-
jinského městečka Chust na západě Ukrajiny. Tam 
udělaly velkou radost dětem a jejich pečujícím tetám. 
Ukrajinci do tohoto dětského domova sestěhovali děti 
z  východní části Ukrajiny, aby je tak ochránili před 
bombami a dalšími nástrahami války. Utíkali v pod-
statě bez ničeho. Jsem osobně moc ráda, že díky vaší 
pomoci se nám společně podařila udělat velká věc! 
Ještě jednou jménem svým a jménem paní Iriny vám 
všem moc DĚKUJEME! Píšu tento článek a zase mám 
slzy v očích. Ale nejsou to jen slzy smutku z toho, co 
jsou někteří fanatici schopni způsobit nevinným li-
dem, jsou to i slzy dojetí nad tím, kolik lidí v okolí má 
srdce na pravém místě a dokáže upřímně pomáhat! 

Marta Rosendorfová

Jarní burza a sbírka pro Ukrajinu
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Po delší době se nám opět po-
dařilo potkat se u nás, tentokrát u 
krásně opraveného rybníka kolegy 
Sadkáča. Byli jsme trochu nervóz-
ní, když jsme vás měli po takové 
době přivítat na našich březích, ale 
příroda nám přála. Vodní hladina 
byla krásně umetená a odrážela za-
padající sluníčko, počasí si dalo zá-
ležet na sobotním podvečeru a vše 
se začínalo krásně zelenat. V náva-
lu nervozity z příprav okolí a cesty 
z vesnice k nám, jsme ale poztrá-
celi básničku, kterou jsme chtěli 
přivítat vílu v našem mokrém 

království. Naštěstí je na otnická 
suchozemčata spoleh: všechna po-
ztrácená slova se jim podařilo po-
sbírat a básničku naší víle luční za-
recitovat. Ta byla velmi ráda a nám 
spadnul kámen ze srdce. 

S výraznou pomocí všech zúčast-
něných s odříkáváním zaklínadla 
– kouzelné formule – se nám po-
dařilo nasměrovat vodu k radnici 
a probudit pramen v kameni, za to 
vám patří veliký dík. Díky prame-
nu budeme vědět, co se celé léto až 
do podzimu na návsi i v okolí děje 
a budeme tak moci být s vámi. 

Všichni, kdo přišli, dostali od 
víly nějakou drobnost, a od nás 
laskominu a pak jsme se společně 
přesunuli na hřiště, kde bylo vyda-
řené odpoledne zakončeno opéká-
ním špekáčků. 

Bylo nám s vámi moc dobře, su-
chozemci, a těšíme se na setkání v 
létě u našich rybníků, někde u po-
toka, nebo u studánky. Ale myslete 
na to, že nejste živočichové vodní a 
buďte na sebe při koupání a plavání 
velmi opatrní! 

S pozdravem za žoužel vodní i 
luční jen váš obecní vodník Poltňák

Zdravím vás, suchozemci, z našeho mokrého hospodářství
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V letošním roce se po třech le-
tech konečně uskutečnila oblíbená 
akce – Posezení u cimbálu - kterou 
už po několik let organizují otnič-
tí zahrádkáři. Nastala Velikonoční 
neděle a během svátečního odpo-

ledne se v sále dělnického domu za-
čali scházet nedočkaví návštěvníci. 
Tentokrát k tanci i poslechu hrála 
Cimbálová muzika Friška z Kyjova. 

Proč do třetice? Protože už dvakrát 
bylo její vystoupení zrušeno. 

Friška vznikla už v roce 2003. 
Svojí hudbou i energií rozdává ra-
dost a dobrou náladu nejen v naší 
vlasti, ale i za hranicemi. Na mu-

zikantech bylo znát, že chtějí po-
sluchače především pobavit. Letos 
bylo připraveno nejedno překva-
pení. Jedním z nich bylo, že přichá-

zející muži dostali dárek. Hned u 
vstupu jim sličné zahrádkářky pře-
daly nádherné velikonoční kraslice. 

Dalším překvapením bylo, že při-
šlo hodně mladých lidí, což udě-
lalo všem přítomným nesmírnou 
radost. Kde je mládí, tam to žije! 
Ze začátku se všichni nesměle roz-
koukávali, přidávali se postupně k 
muzikantům, ale za krátký čas bylo 
na sále plno. Kolem pasu se chytili 
mladí, staří, tlustí, tencí, utvořili ve-
liké kolo u cimbálu a všichni zpívali 
s Friškou veselé i táhlé písničky. A 
do třetice jsme byli překvapeni, že 
se cimbálka nebála zahrát skladby 
různých žánrů. Na závěr se dokon-
ce tančilo v rytmu disco. 

Občerstvení zajišťovala Leona Le-
váková se svým týmem a bylo opět – 
jako vždy – skvělé. Příjemná obsluha, 
výborné vínko, voňavá fairtradová 
káva, široká nabídka … A navíc do-
provázené milým úsměvem. 

Děkujeme zahrádkářům, přede-
vším manželům Havelkovým, za 
zorganizování příjemného veliko-
nočního odpoledne a těšíme se na 
další posezení u cimbálu v příštím 
roce.  Jitka Bublová

Do třetice všeho dobrého

V pátek 13. května v odpoledních hodinách proběhlo 
v krásných prostorách koníren na zámku Austerlitz ve 
Slavkově u Brna oblastní kolo floristické soutěže územ-
ního sdružení ČZS Vyškov. V této floristické soutěži 
mohli účastníci porovnat své schopnosti a dovednosti 
ve třech kategoriích: 1. žáci 5.–9. tříd základní školy, 2. 
junioři a studenti středních škol, gymnázií a učni, 3. se-
nioři-dospělí amatéři z řad členů ČZS. 

Členové z řad otnických zahrádkářů se do této soutě-
že přihlásili úplně poprvé. V soutěži nás reprezentovala 
Lenka Ježková a Lucie Málková. Soutěžící měli za úkol 
zhotovit kulatou kytici a kulatou nebo oboustrannou 
vypichovanou misku. Vylosovali si sami soutěžní mís-
to, kde byl pro uvedené úkoly připraven květinový a 
rostlinný materiál. Na zhotovení úkolu měl každý sou-
těžící dvě hodiny. Věřte nebo ne, ale úkol to byl nelehký. 
Hodnocení kytic a misek, technické provedení a este-

tický vzhled hodnotila porota, kterou tvořili profesionální floristé a členové ČZS. Obě naše 
členky se úkolu zhostily statečně a zručně zhotovily krásné vypichované misky, které po 
skončení soutěže posloužily k výzdobě prohlídkových prostor slavkovského zámku. Kulaté 
kytice si pak mohl každý soutěžící ponechat. Přestože v soutěži do zemského kola postou-
pily zkušenější aranžérky ze ZO ČZS Heršpice a ZO ČZS Slavkov u Brna, otnické členky 
byly moc šikovné.  Za členy ČZS ZO Otnice Lence i Lucii děkuji za účast v této soutěži a 
gratuluji k prvním aranžerským úspěchům.  Jana Štěpánková  

Floristická soutěž 
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Otničtí zahrádkáři upořádali v so-
botu 7. května tradiční jarní prodejní 
výstavu před budovou základní školy. 
Prodejci nabízeli velké množství přísad 
zeleniny, rajčat, papriky, celeru, okurek, 
dýní, květin, trvalek, skalniček a dalších 
rostlin. 

Nechyběla ani nabídka rozličných 
drobností a rukodělných výrobků 
vhodných jako dárek pro maminky k 
příležitosti Dne matek, který letos při-
padal na neděli 8. května. 

V ranních hodinách komplikoval 
přípravu jednotlivých stánků drobný 
deštík. Ale všechno jsme překonali a 
v devět hodin byl zahájen prodej u 31 
stánků. 

Největší nabídku sazenic měl tradič-
ně Květoslav Brtník z Lovčiček, člen 
naší místní organizace Českého za-
hrádkářského svazu (ČZS). Pozadu ne-
zůstala ani Ludmila Panáčková z Dam-
bořic. Mimo jiné vázala krásné kytice, 
které jistě potěšily nejednu maminku. 
Velké množství květinových přísad na-
bízela Jitka Hrozková z Lovčiček. Z pes-
trobarevných květů až oči přecházely. 

Vše pro zahradu – tak by mohl být 
nazván stánek, ve kterém zahrádkář-
ka Yvona Kosíková prodávala hnojiva, 
postřiky, zahradní nářadí a další zboží, 
nad kterým zahrádkářům plesá srdce. 

Pro návštěvníky výstavy bylo připra-
veno i výborné občerstvení. Trubičky, 
placky, víno… Kdo měl hlad, mohl si 
dát k obědu řízek a k němu vychlazené 
pivečko. 

Velký úspěch, především u menších 
dětí, mělo „Kolo štěstí“, dokonale zor-
ganizováno rovněž členkou naší orga-
nizace ČZS, Jarkou Krausovou, které 
pomáhal její tatínek. Přesto, že si s námi 
počasí trošku zahrávalo, všechno nako-
nec dobře dopadlo. 

Děkujeme všem obětavým členům 
místní organizace ČZS, kteří pomáhali 
s přípravou jarní prodejní výstavy už v 
brzkých ranních hodinách, během vý-
stavy a také odpoledne s úklidem. 

Poděkování patří také návštěvníkům, 
kteří do naší pokladny přispěli dobro-
volným vstupným. 

Těšíme se na setkání na dalších ak-
cích.  Jiřina a Petr Havelkovi

Jarní prodejní výstavu letos navštívilo téměř tisíc účastníků 

DoBrÝ JarMark 

Zveme vás na prodejní jarmarky, které budou během sezóny probíhat (dle nabídky prodejců) v pátek 
od 17.00 hodin za radnicí u hřbitova. tedy na obvyklém prodejním místě. 

Nejen nakupovat, ale i prodávat ovoce, zeleninu i další lokální produkty může přijít kdokoli.
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V sobotu 
11. června se 
po dvouleté 
pauze kvů-
li Covid-19 
opět uskuteč-
nily dětské 

rybářské závody na rybníku Pod Polt-
ňou. Když jsme závody z hygienických 
důvodů uspořádat nemohli, alespoň 
jsme dětem umožnili na rybník přijít 
a zarybařit si jen tak pro radost. To ale 
děti moc neláká, pokud se netěší na 
nějakou výhru, drobnost, nebo ales-

poň diplom. I proto jsme tento rok 
čekali velkou účast. Naše očekávání 
se však nenaplnila: rybařících dětí 
bylo sice dost, celkem 29, ale ve srov-
nání s rokem 2019 to bylo mnohem 
méně. Tehdy jich nahazovalo udici 
49, což byl rekord všech dosavadních 
ročníků. Počasí se vydařilo, bylo 
krásně, poměrně teplo, občas zafou-
kal vítr, který všechny trochu ochla-
dil, ryby ale bohužel moc nebraly. 
Dokonce i ti, kteří závody navštěvují 
pravidelně a byli často velice úspěš-

Rybářské závody pro děti 
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Trvalo to celý rok. Shánění, vyřizování, ale dali jsme to, 
a kabel je v zemi. Teď už jej zbývá připojit na sloup nízké-
ho napětí a máme hotovo. Jedna věc je vymyslet si nějakou 
akci, ale k realizaci vede dlouhá cesta. Naše stávající elek-
trická přípojka byla jen provizorní, z rodinného domu pana 
Matušiny. Tímto bychom mu chtěli poděkovat.

Rybářský spolek Otnice velice děkuje vedení obce Otnice za 
velkou podporu při budování tohoto díla-za vyřízení veškeré 
dokumentace, vykoupení pozemků, a hlavně za celkové profi-
nancování. Bez této pomoci by nebylo v našich silách přípojku 
vybudovat. Je radost spolupracovat s lidmi z našeho obecní-
ho úřadu, neboť se všemi našimi požadavky nám vždy velice 
ochotně pomohou (nejen nám, ale i ostatním organizacím).

Velký dík patří také Jaroslavu Bublovi z firmy Prostavby za 
poskytnutí „UNC“ i s bagristou Františkem Partykou. Nebýt 
této podpory, tak nevím, jak jinak bychom zajistili výkop, který 
byl dlouhý asi 180 metrů. Výkopové práce trvaly jeden a půl 
dne a díky tomu, že je „Fineček“ moc šikovný a umí vykopat i 
zatáčky, tak jsme neměli žádnou velkou práci.

Komu chceme ještě poděkovat, tak to je Jirka Matoušek, kte-
rý nám bez problému povolil vstup na jeho pozemek. Vše jsme 
naštěstí stihli k jeho radosti v době vegetačního klidu.

Takže ještě jednou všem velké díky.
Miroslav Tichý, za Rybářský spolek Otnice

Elektropřípojka do rybářské boudy

ní, neměli tentokrát štěstí. Mnoho 
dětí dokonce rybu vůbec nechytilo. 
Na třetím místě se s celkovou dél-
kou nalovených ryb 248 cm umístil 
Martin Šebeček, na druhém místě s 
délkou 261 cm Tomáš Palupa. Ten si 
dokonce odnesl i cenu za největší rybu, 
kapra měřicího 61 cm. Cenu za první 

místo s délkou 372 cm si odnesl On-
dřej Palupa. Ceny se udělovaly od 1. 
do 10. místa, ale i ti, kteří na tato místa 
nedosáhli, si odnesli alespoň diplomy 
a nějakou sladkost. Věřím ale, že i za to 
byly děti rády a tento den si užily. Snad 
příště budou mít více štěstí i ti méně 
úspěšní. 

Jsem také rád, že v dnešní uspěchané 
době, plné elektroniky, mají děti zájem 
strávit chvíle u vody a v přírodě, která 
je přece tak krásná a plná zajímavostí. 
Stačí se jen dobře dívat kolem sebe, po-
slouchat a vnímat ji všemi smysly. 

Všem těm, kteří nás přišli podpo-
řit, bych rád poděkoval a chtěl bych 
vás pozvat na další akce, konané na-
ším spolkem. 

Petrův zdar! 
Martin Procházka, 

za Rybářský spolek Otnice
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Tak jsme se dočkali. Po neko-
nečných dvou letech neustálých 
příkazů a nařízení jsme mohli opět 
rozjet novou sezonu bez omezení. 
Začali jsme pozvolna velikonoč-
ním ZELENÝM ČTVRTKEM. Ne-

očekávali jsme velkou účast a brali 
jsme tuto akci spíše jako „poklábo-
sení u zelenýho píva“. Nakonec se 
na pivo zastavilo okolo dvou set 
lidí a „zelený“ teklo proudem. 

Čtrnáct dnů poté nás čekala vět-
ší a náročnější akce, PÁLENÍ ČA-
RODĚJNIC. První ročník se měl 
konat před dvěma lety, ale pan-
demická situace nám neumožnila 
akci uskutečnit. Abychom v této 
nelehké době rozveselili alespoň ty 
nejmenší, pořádali jsme PRŮLET 
OTNICKÝCH ČARODĚJNIC 
obcí. 

Tato doba je již naštěstí za námi 
a letos jsme uskutečnili plnohod-
notné PÁLENÍ ČARODĚJNIC s 
táborákem. Přípravy jsme nepod-
cenili a pro děti připravili bohatý 
program se spoustou her a soutěží 
o sladké odměny. Pro dospělé bo-
hatý bar a tři druhy piva. Otnické 
čarodějnice nám ukázaly čarov-
nou kuchyni. Na závěr kat zapálil 
hranici i s připravenou čarodějni-
cí. Čarodějnic a čarodějů zde bylo 
opravdu hodně. Odhadujeme, že 
se akce zúčastnilo sto padesát ča-
rodějnic od nejmenších až po ty 
nejstarší. Provoz košťat tu byl tak 
hustý, že jedna dokonce trefila v 

letu náš stožár na sušení hadic. Dě-
kujeme všem čarodějnicím a čaro-
dějům, malým i velkým, kteří se na 
tuto akci dostavili. 

A ještě vzkaz od našich čaroděj-
nic: 

Otnické čarodějnice by vám rády 
poděkovaly za návrhy na lektvary 
a zaříkadla, které nám děti napsaly 
do odpovědních kartiček na „Stez-
ce odvahy“. Zaujaly nás natolik, že 

bychom je s vámi chtěli sdílet. Tře-
ba některé vyzkoušíme na příštích 
čarodějnicích. 

kouzelný lektvar: Vymysli re-
cept lektvaru a napiš nám, k čemu 
bude sloužit. 

Děti nám napsaly: (ponecháno 
bez úprav) 

Smíchat chameleona, sýkoru, 
vílu. Budeš létat. 

Zamícháš chlup myši, mléko, aby 
ses proměnila na kočku. 

Do kotlíku dám žábu, hadí jed, 
mochomůrku a levanduli, a lektvar 
bude sloužit k navonění. 

Smíchám žabí kůži, netopýří 
chlup, mochomůrku, aby se otrávi-
la strašidla. 

Smíchám 31 chlupů z netopýra, 4 
pavučiny a 3 zadky z pavouka, starou 
kůru z dubu – špetku, sedm kapek 
rosy, celé podusit, osolit, poté vde-
chovat páry. Pak budeš krásná. 

Smíchám bobek z krtka, 6 bo-
růvek, muší sosák 2 kg, 21 chlupů 
z divočáka, povařit ve vodě z me-
chové studánky a vlažné vypít. Poté 
budeš neviditelný. 

Do kotlíku dáme ocas krávy, 
16 sýkorek, 6 očí a 4 zuby, lektvar 
slouží k věčnému mládí. 

Smíchám tři chlupy z netopýra, 2 
chrousty, 10 žaludů a myš, a pro-
měníš se na ducha. 

Do kotlíku dám dva listy kopřiv, 

1 žábu a kus pampelišky. Je to lek-
tvar neviditelnosti. 

Do kotlíku dáme pavoučí oko, 
netopýří křídla, šnečí ulitu, žabí 
vlas a mouchu, slouží k proměně 
na princeznu. 

Po dvou letech konečně bez omezení
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Smíchám sliz, myš, oko, krev, a 
bude z toho elixír lásky. 

Do kotlíku dám 3 ropuchy, 2 
žížaly, 5 vlasů myši a čarodějnice 
bude mladá. 

Smíchám myš, krev, ocas draka, 
pavouka, a bude z toho elixír nevi-
ditelnosti. 

Recept na lektvar na pusinky: 
Prasečí srdce, žába, hlava myši a 
hada. 

Do kotlíku dáme křídla z mou-
chy, hadí kůži a hlavu z motýla a 
bude z toho lektvar na noční vidě-
ní. 

Lektvar na hračky: 2 hračky, pa-
pírek, 3 vlasy a plast. 

Smíchám pavouka, netopýra, ze-
lenou vodu, petržel a citrón. Pro-
měním se v zombie. 

Smíchám šneky, slimáky, listy z 
keře yzopu a stromu – mladé vět-
vičky borovice, a budu mít krásný 
skřehotavý hlas. 

Lektvar, po kterém se bradavice 
mění na brokolice: vývar z kostlivců, 
křídlo z muchy, kokakolu s pavoučí 

nožkou, zombí prst s rajčatovým 
džusem. 

Smícháš dračí kost, prasečí 
nohu, kuřecí zobák a proměníš se 
na strom. 

Lektvar na teleport do Bradavic: 
1 nožka, žabí sliz, 2 lidské prsty, 2 
oči netopýra, 3 vlasy Hermiony a 
HarryhoPottera. 

Smíchám pampelišku 4 listy, 
vodu, ocet a krev, a kdo ho vypije, 
promění se v čerta. 

Lektvar na lásku: 3 kopretiny, 3 
pampelišky, 3 tulipány, 2 fi alky a 5 
zlatých dešťů. 

Do kotlíku mýdlo, vodu, šampon 
a mrtvého ježka. Pak bude čaro-
dějnice krásná. 

Do kotlíku dáme kousek Emilky, 
prasečí kůži, potravinářské barvivo a 
zuby a bude z vás vlkodlak. 

Smíchám houbu, mech, kofolu a 
lektvar bude na hyperaktivitu. 

Zaříkávadlo: Vymysli zaříkadlo a 
napiš, k čemu slouží. 

Děti nám napsaly: (ponecháno 
bez úprav) 

Šlápi, šlápi, ať tu sou čápi. 
Abrakadabra míč, ať se ten klíč ob-

jeví pryč. 

Čáry máry travička, ať je z tebe 
kočička. 

Čáry máry bradavice, ať máte štěs-
tí stále více. 

Abrakadabra zafoukej větříčku, 
zimo odstěhuj se, zahřej sluníčko. 

Abrakadabrakanutela. 
Abrakadabraka rohlík. 
Abrakadabra velký strom, ať zde 

přistane velký hrom. 
Čáry máry podfukáry, ať je škola 

pryč. 
Čáry máry tužko vzleť, a napiš mi 

domácí úkol teď. 
Čáry máry fuk, vykouzlíme autíč-

ko a pro maminku penízky. 
Brambora kus hora, bumbola tyty, 

prokleju tě na červy. 
Pavouček, krev bumcák, ať je z 

tebe Rumcajs. 
Čury mury bílá vrána, ať najdu to, 

co mám ráda. 
Už teď se těšíme na příští rok. 
Děkujeme všem, kteří naše akce 

navštěvují a tím nás podporují v 
kulturní činnosti. Bez vaší účasti by 
nás to nebavilo, proto se vám sna-
žíme dát vždy něco navíc a rádi se 
s vámi setkáváme. 

Vaši hasiči
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Blonďáci. Tak se jmenuje mužský sbor z Otnic. Rádi bychom doplnili naše řady. Kdo rád zpívá lidové písničky, zveme ho 
mezi nás. Jsme parta chlapů v nejlepších letech a scházíme se pravidelně každé úterý v 18 hodin v nově zrekonstruované 
místnosti na farní zahradě. Zpíváme za doprovodu harmoniky. Popíjíme dobré vínko a občas si povídáme. To je taky po-
třeba. Máme bohatý repertoár písniček a hlavně nás to baví. Zpíváme nejen pro radost sobě, ale také pro potěšení druhých. 
Občas jedeme na vystoupení. Většinou do domovů pro seniory a těší nás, když posluchačům uděláme radost. Zpívali jsme 
v Domově pro seniory v Sokolnicích, v Újezdě u Brna i jinde. Teď se připravujeme na dvoudenní zájezd do Domova dů-
chodců v Seredi. Taky si nás občas můžete nejen poslechnout, ale i společně s námi si zazpívat v místním pohostinství U 
Marků. Velice nás mrzelo, že jsme v uplynulých dvou letech nemohli kvůli vládním opatřením vystupovat. Teď už je to lepší. 
Věříme, že to tak zůstane. Těšíme se, že se k nám přidají další nadšení zpěváci.  Pavel Prokop

Kdo rád zpívá, může se k nám přidat 
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Jedno předjaří, 13. března, jsme 
se dostali z Otnic až do jarní Pa-
říže. Šli jsme pěšky tou nejkratší 
cestou, do dělnického domu na 
divadelní představení Jedno jaro v 
Paříži, aneb Krvavá Henrieta. 

Hostující Divadlo Stodola z Jiří-
kovic nás v tomto muzikálu pře-
neslo do jara 1914, kdy se v Paříži 
odehrává soudní proces, v němž 
jsou obžalováni ministr fi nancí Ro-
bert Caillard a jeho žena Henrietta. 
Dostaneme se tak do spletitého 
přediva milostných vztahů, politic-
kých intrik i umělého světa, vytvá-
řeného bulvárním tiskem. 

Díky naprosto skvělým herec-
kým a pěveckým výkonům si toto 
představení Divadla Stodola za-
sloužilo naše ovace ve stoje. Je 
ovšem velká škoda, že v sále sedělo 
velmi málo diváků. 

Kdo představení neviděl, máte (a 
ještě budete mít) mnoho možností. 
Divadlo Stodola uvádí toto před-
stavení často, v různých koutech 
naší republiky a hlavně v obcích, 
kam to z Otnic nemáte daleko. 

V březnu 2022 se tento ochot-
nický divadelní spolek zúčastnil s 
touto inscenací postupové přehlíd-
ky Třešťské divadelní jaro 2022 a 

posbíral právem mnoho cen – za 
choreografi i, výpravu, režii i ceny 
za jednotlivé role. Z této přehlídky 
si odvezl pomyslnou vstupenku na 
národní přehlídku Divadelní pik-
nik Volyně 2022, která již proběhla 
a také národní přehlídku Krakono-
šův divadelní podzim 2022, která 
se uskuteční od 1. do 8. října 2022. 

Určitě v budoucnu neváhejte na-
vštívit jakékoliv představení tohoto 
divadelního souboru. Věřte, že ve-
čer ve společnosti takových skvě-
lých herců se vám z paměti jen tak 
nesmaže. 

 Zdeňka Čechová

Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta
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Sobota 20. srpna 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE S MYSLIVCI 

COUNTRY VEČER 
Rybník Pod Poltňou 

Sobota 27. srpna 
FARNÍ ODPOLEDNE 

S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
Farní zahrada 

Sobota 27. srpna 
TENISOVÝ TURNAJ OTNICE OPEN 

Tenisové kurty u školy 

Čtvrtek 8. září
FÉROVÉ ODPOLEDNE

Obecní knihovna

Sobota 10. září 
GULÁŠFEST 

Sportovní areál u školy

Sobota 17. září 
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ 

Rybník Pod Poltňou 

Pátek 23. září a sobota 24. září 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 

Obecní knihovna na radnici 

Změna programu vyhrazena
Začátky ve 20.30

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

Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2022
Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod registračním číslem MK ČR E 13052 

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

P O Z V Á N K Y

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL NA HŘIŠTI 

Pondělí 1. srpna 
ZAKLETÁ JESKYNĚ 

Fantasy pohádka 
Slovensko/Česko/Maďarsko, 2022 

Úterý 2. srpna 
ZÁTOPEK 

Životopisné drama 
Česko, 2021 

Středa 3. srpna 
PŘÍŠERÁKOVI 2 

Animovaná rodinná komedie 
Německo/Velká Británie, 2021 

Čtvrtek 4. srpna 
PREZIDENTKA 

Romantická komedie 
Česko, 2022 

Nevhodný pro mládež do 12 let 

Pátek 5. srpna 
VYŠEHRAD: FYLM 
Sportovní komedie 

Česko, 2022 
Nepřístupný pro mládež do 15 let 

ZPRAVODAJ NA CESTÁCH. 
Milé čtenářky, milí čtenáři, těšíme se na 
Vaše fotografie z výletů či dovolených 

s letním vydáním Otnického zpravodaje.



dětsKý mašKarní ples



pálení Čarodějnic




