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ÚvOdní slOvO
Zase je tady leden. Na konci letopočtu nám šestku 
vystřídala sedmička a všichni jsme v očekávání, co 
ten rok se šťastným číslem na konci přinese. Každý 
od tohoto roku očekává jiné události. Někteří chtě-
jí postup v zaměstnání, někteří chtějí více peněz za 
svoji práci, někteří čekají, že je potká velká výhra 
a někteří doufají, že se tento rok převalí jako po-
věstný Honza na peci a jich se žádná katastrofa ne-
dotkne. Nějak málo si možná připomínáme, že ke 
všem těm přáním a tužbám, je zapotřebí zdánlivá 
maličkost. Abychom byli zdraví a spokojení. Pokud 
jsme zdraví a spokojení, nebo jak se také dnes říká: 
„v pohodě“, je možné dosáhnout všeho, co jsme si 
předsevzali. Chtěl bych vám všem do toho letošní-
ho roku popřát hodně zdraví, úspěchů, tolerance 
a pochopení. Abychom si dokázali porozumět a na-
slouchat. V dnešní době, kdy každý se stará o sebe 
a svoji rodinu, je to naslouchání si a porozumění 
moc důležité. Zastupitelstvu přeji, aby pracovali 
pro svoje občany se stejným zápalem a obětavos-
tí, jako doposud a aby se jim práce dařila. Podpora 
vás občanů je pro práci zastupitelstva velmi důle-
žitá. Odměnou za jejich práci je vaše uznání. Tako-
vým uznáním práce, je třeba účast na akcích, které 
se snažíme pro vás organizovat. Jsou to akce na 
podporu sounáležitosti s obcí. Aby se lidé a celé ro-
diny sešli, popovídali si, poznali se a cítili, že obec, 
ve které žijí, je jejich domovem, a že se jim tady žije 
dobře. A to i za přispění obecních zastupitelů.
Přeji vám i v letošním roce vše dobré.

Jan Florian 
starosta obce Otmarov
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Zprávy Ze Zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva dne 14. 3. 2016
 Inventarizace majetku za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace 
provedené k rozvahovému dni 31. 12. 2015. Byla provedena 
inventarizace fyzická, kdy členové inventarizační komise kont-
rolovali fyzický majetek obce. Dále byla provedena dokladová 
kontrola majetku a pozemků obce, dle výpisu z KN. Inventari-
zace proběhla bez problémů a závad.
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečnou inventarizační zprá-
vu včetně jejích příloh.
Předsedkyně inventarizační komise seznámila zastupitele 
s Návrhem majetku k vyřazení.
Zastupitelstvo obce schválilo Návrh majetku k vyřazení.

 Rozpočtová opatření
Pan starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření 
č. 10/2015 ze dne: 2. 12. 2015
Úprava příjmové části rozpočtu ...............308 700 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu ...............136 100 Kč
Financování .................................................180 800 Kč
Pan starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření 
č. 1/2016 ze dne: 10. 2. 2015
Úprava par. 6171 původně ...........................5 000 Kč
Úprava par. 6171 navýšení o ......................10 500 Kč
Financování par. 8115 přesun ....................10 500 Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření.

 Darovací smlouva na parc. č. 289 v k. ú. Otmarov
Na pozemku parc. č. 289 v k. ú. Otmarov je vložena kanali-
zační stoka, která nebyla součástí prodeje tohoto pozemku. 
Obec Otmarov oslovil konkurzní správce, který přišel s nabíd-
kou odkupu této kanalizační stoky. Protože obec již dříve de-
klarovala, že pozemek převezme a zasíťuje pouze bezúplatně 
a také proto, že by koupí opět zvyšovala výdaje na zasíťování 
této parcely (staré potrubí se musí zlikvidovat a nahradit no-
vým, protože to stávající je nefunkční, nemá žádnou zkoušku 
těsnosti a je bez kolaudačního protokolu), navrhuje se proza-
tím tuto parcelu nepřebírat a zjistit podrobnosti.
V textu smlouvy se objevuje sporný článek o veřejném přísli-
bu, kterým darovaná strana slibuje stavebníkům, že pozemek 
daruje obci, což podle výkladu právního experta není zcela 
standardní postup a proto, starosta navrhuje tento odstavec 
prodiskutovat, případně odstranit ze smlouvy. Taktéž podpis 
smlouvy před dořešením problému se složením poplatku pro 
dárkyni není pro obec akceptovatelný. Starosta navrhuje po-
depsat smlouvu až v momentě, kdy bude pozemek připraven 
k převodu na obec.
Zastupitelstvo obce Otmarov neschválilo návrh smlouvy ani ná-
vrh postupu uzavření smlouvy. Obec smlouvu uzavře až v  mo-
mentě, kdy pozemek bude připraven k převodu na obec, a nebu-
dou žádné sporné body, které by uzavření smlouvy zpochybnily.

 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. 
č. 131/1 v k. ú. Otmarov
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o  zřízení věcného 
břemene pro E-on na uložení kabelu do chodníkového tělesa. 
Smlouva se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000 Kč.
Zastupitelstvo obce Otmarov schválilo zřízení věcného břemene 
na parc. č. 131/1 v k. ú. Otmarov a pověřilo starostu podpisem 
příslušné smlouvy.

 Oprava KD, projektantka + cena projektu
Zastupitelé byli seznámeni s výběrem projektanta na opravu 
obecního úřadu a společenského domu. Výběr byl proveden 
v  souladu se směrnicí č.  11 o  zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Projektantkou je paní Ing.  arch.  Jenčková, 
která už s  obcí spolupracovala a  má tedy dobré reference. 
Cena za projekt opravy OÚ a Společenského domu (SD) bude 
142 175 Kč s DPH (21%)
Zastupitelstvo obce Otmarov schválilo výběr projektanta na 
opravu OÚ a SD i cenu za vypracování projektu.

 Centrální pult ochrany, prodloužení (uzavření) smlouvy
Dne 23. 12. 2015 pořídila obec Otmarov, na doporučení poli-
cie ČR, elektronické zabezpečovací zařízení obecního úřadu. 
Do 26. 3. 2016, má obec zajištěnu plnou ochranu a hlídání, 
prostřednictvím Centrálního pultu ochrany firmy Jablotron, 
jehož techniku využívá obec Otmarov. Starosta navrhuje 
tuto smlouvu prodloužit a  využívat alespoň základní sazbu 
cca 6 900 Kč za rok.
Zastupitelstvo neschválilo prodloužení smlouvy na ochranu OÚ 
prostřednictvím centrálního pultu ochrany.

 Údržba veřejné zeleně
Vzhledem ke  skončení platnosti dohody o  provedení práce 
pana Praxe a jeho nezájmu pokračovat v této činnosti (seče-
ní trávy na veřejných prostranstvích v majetku obce) nabídne 
obec tuto práci jinému uchazeči prostřednictvím inzerátu na 
webových stránkách obce a ve vývěsce obecního úřadu. Zajiš-
tění údržby obecních pozemků je v kompetenci starosty obce.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění inzerátu na údržbu veřejné ze-
leně formou dohody o provedení práce.

 Služby pro obec (správce sportovního areálu)
Služby pro obec, což je úklid prostor obecního úřadu, spole-
čenského domu a veřejných prostranství před obecním úřa-
dem a okolí zastávek IDS, zajišťuje osoba na dohodu o pra-
covní činnosti, pracovní úvazek na 20% pracovní doby. Tento 
zaměstnanec má dlouhodobou pracovní smlouvu na dobu 
určitou a není důvod jej měnit.
Podobný případ je i se správcem Sportovního areálu. Zde je 
pracovník najímán na dohodu o provedení práce a to na dobu, 
která nepřesahuje 12 kalendářních měsíců. Při posledním vy-

Vážení spoluobčané,
vedení obce by rádo spolu se za-
stupiteli obnovilo vydávání Ot-
marovského zpravodaje. Myslíme 
si, že vydávání zpravodaje vede 
k  dobrému informování občanů 
o dění v naší obci.
Chtěli bychom, aby Otmarovský 
zpravodaj vycházel 1-2x ročně. 

Uvítáme, kdyby kdokoli z  občanů 
projevil zájem a  přispěl článkem 
do dalšího čísla. Neváhejte tedy 
a  pište na obecní mail, nebo kla-
sicky na papír a své příspěvky nám 
doručte na úřad. Více informací 
poskytne paní místostarostka.

V našem zpravodaji je také možné zve-
řejnit inzerci.
Ceník inzerce:
 celá strana A4 ........1000 Kč
 1/2 strany A4 ............ 500 Kč
 1/4 strany A4 ............ 250 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Petra Brabcová
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hlášení nabídky na obsazení tohoto místa, se přihlásil jeden 
uchazeč, který po roce neprojevil zájem dále pokračovat. Pro-
to starosta oslovil osobu, se kterou smlouvu uzavřel a dohoda 
byla plněna ke spokojenosti obou stran. Bohužel tato osoba 
je trnem v oku některým občanům, a proto byla spolupráce 
ukončena a bude zveřejněna nabídka na obsazení tohoto mís-
ta. Předejde se tak možným spekulacím a pomluvám.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění inzerátu na údržbu veřejné ze-
leně formou dohody o provedení práce.

 Pasport budov
Dle zákona je obec povinna vyhotovit průkaz energetické ná-
ročnosti budov (PENB) na budovy, které pronajímá jiným sub-
jektům. Bude oslovena firma PKV, která poslala nabídkovou 
cenu a má v tomto oboru dobré reference. Cena za vyhotove-
ní dvou průkazů na budovu č. p. 21 a 24, je 11 568 Kč bez DPH, 
tedy 13 997 Kč s DPH.
Zastupitelstvo schválilo Firmu PKV jako dodavatele pasportu 
(PENB) a cenu 13 997 Kč, za kterou budou pasporty vyhotoveny.

 Zpravodaj – zřízení redakční rady
Paní místostarostka navrhla, že pro lepší informovanost ob-
čanů, je třeba obnovit vydávání obecního zpravodaje a s tím 
spojené náležitosti, jako je ustavení redakční rady. Do redakč-
ní rady byli navrženi tito zastupitelé. Brabec Tomáš, Brabcová 
Petra, Florian Pavel a Grolichová Dana.
Zastupitelstvo schválilo obsazení redakční rady těmito členy.

 Zpravodaj – ceník inzerce
V  návaznosti na vydávání obecního zpravodaje, je potřeba 
umožnit občanům, firmám a  jiným subjektům, aby mohli 
v  tomto periodiku zveřejnit svoji prezentaci, nebo inzerovat 
různé poptávky a nabídky. Proto je třeba stanovit ceník inzer-
ce. Cena byla stanovena na 1000 Kč za celou stanu A4. Děle-
ním stránky se stanovuje i výše ceny inzerce.
Zastupitelstvo schválilo cenu za inzerci v obecním zpravodaji a to 
1000 Kč za jednu stranu formátu A4.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 5. 2016
 Návrh darovací smlouvy mezi obcí Otmarov a policií ČR
V roce 2015 se na obec Otmarov obrátila policie ČR, zda by 
obec přispěla na zřízení cyklohlídky v  rámci zvýšení dostup-
nosti policie do míst, kde nelze projet vozidly policie. Zastupi-
telé tuto žádost podpořili a určili částku, kterou policii darují. 
Protože tyto prostředky nebylo možno vyčerpat v roce 2015, 
přechází toto plnění do roku 2016. Zastupitelé byli seznámeni 
s obsahem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu mezi obcí Otmarov a policií ČR.

 Úprava smlouvy s VOV
Předsednictvo Vírského oblastního vodovodu (VOV), na jehož 
hlavní vedení je napojena i naše obec, požádalo obec Otma-
rov, v  důsledku změny legislativy o  projednání a  schválení 
úpravy smlouvy mezi obcí Otmarov a VOV. Zastupitelé obdr-
želi smlouvu mailem v předstihu, aby bylo možno si ji prostu-
dovat.
Zastupitelstvo schválilo úpravu smlouvy ve znění, které bylo obci 
předloženo.

 Smlouva o  zřízení věcného břemene chůze a  jízdy po 
obecním pozemku
Pan K. Bednář požádal obec Otmarov o zřízení věcného bře-
mene práva chůze a  jízdy po části pozemku parc. č. 157/11 
a 158/2 v k. ú. Otmarov. Zastupitelé se vyjadřovali ke smlouvě, 
kterou vypracoval a přednesl starosta obce. Ve smlouvě se po-
změnily některé údaje a po jejich opravě zastupitelé smlouvu 

schválili. Dále pověřili starostu obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo upravenou smlouvu o  zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Otmarov a panem K. Bednářem.

 Darovací smlouva mezi obcí Otmarov a paní Hanákovou
Po dohodě mezi právníky obce Otmarov a  paní Hanákové, 
kdy obec Otmarov hodlá převzít darem parcelu č. 289 v k. ú. 
Otmarov, kterou následně zasíťuje na vlastní náklady, přistou-
pilo zastupitelstvo k  projednání finálního návrhu smlouvy. 
Obec Otmarov prosazuje co nejjednodušší řešení a v souladu 
se zákonem č. 128/2000 ve znění pozdějších předpisů. Proto 
bylo nutno, obrátit se na právní odborníky, aby obci podpi-
sem smlouvy nevzniklo nebezpečí porušení výše jmenované-
ho zákona a  to z  mnoha důvodů a  hledisek. Po ujištění, že 
smlouva odpovídá zákonu č. 128/200Sb. a zákonu č. 89/2012 
Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy tak, jak 
byla předložena ke schválení.
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu mezi paní Hanákovou 
a obcí Otmarov ve znění, v jakém byla předložena a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

 Prohlášení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo konstatuje, že nebude nijak zasahovat do říze-
ní mezi stavebníky sousedícími s pozemkem, který je předmě-
tem darovací smlouvy a jeho dosavadním majitelem. V tomto 
smyslu vydá prohlášení, se kterým seznámí všechny zaintere-
sované strany.
Zastupitelstvo schválilo vydat prohlášení, se kterým seznámí 
všechny zainteresované strany a pověřuje starostu jeho vypraco-
váním a zveřejněním.

 Projekt oprava Kulturního domu a Obecního úřadu
Oprava obecního úřadu je z technického hlediska možná, ale 
za větších nákladů, než by bylo šlo v této době realizovat. Jed-
ná se o zajištění statiky v nových prostorách a také zajištění 
bezbariérovosti celého úřadu tak, jak to nařizuje platná legis-
lativa. Obec si nechala zpracovat srovnávací studii, na opravu 
obecního úřadu a adaptaci hasičské zbrojnice na obecní úřad. 
Při zhruba stejných investičních nákladech, by obec získala 
nový obecní úřad s bezbariérovým přístupem. Bylo navrženo, 
aby se nechal vypracovat projekt, na adaptaci hasičské zbroj-
nice s přístavbou garáže pro požární techniku. Stávající budo-
va by se tím oživila a sloužila by veřejnosti. Toto řešení ovšem 
naráží na problém vlastnických vztahů okolních pozemků. Do 
doby, než tyto vztahy budou vyjasněny, nelze adaptaci pro-
vést. Je třeba vypracovat odhad ceny okolních parcel, které 
zasahují do budovy hasičky a vyvolat jednání s vlastníky o je-
jich převodu na obec.
Zastupitelstvo schválilo pořízení projektu na adaptaci hasičské 
zbrojnice na obecní úřad a  pořízení odhadu na parcely, které 
souvisí s hasičskou zbrojnicí.

 Dovybavení sběrného místa odpadů a nářadí pro potře-
by obce
Vzhledem k nedostatečné kapacitě nádob na sběr kovového 
odpadu, zejména plechovek od nápojů a  drobného materi-
álu, navrhuje starosta dovybavit sběrné místo za hasičskou 
zbrojnicí o dvojitý stojan na plastové pytle s víkem, do kterých 
bude drobný kovový odpad ukládán. Dále je nutné pořídit jed-
no stavební kolečko za vyřazené.
Zastupitelstvo schválilo dovybavení sběrného místa o dva stojany na 
plastové pytle s víkem a o jedno stavební kolečko pro potřeby obce.

 Oprava příkopu u č. p. 5
V souvislosti s opravou chodníků v roce 2014, byla provedena 
oprava nátoku do dešťové kanalizace, která odvádí dešťovou 
vodu z  jedné poloviny obce. Propustek pod krajskou komu-
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nikací, který na opravený nátok navazuje, se vinou nedobré-
ho stavu nátoku na protější straně zanáší a vyžaduje častou 
údržbu. Proto navrhuje starosta obnovu a opravu nátoku na 
protější straně komunikace, aby propustek nebyl neustále 
zanášen naplaveným pískem a  zeminou. Zajistí se tak lepší 
funkce propustku a jeho kvalitnější čištění.
Zastupitelstvo schválilo opravu nátoku do propustku pod kraj-
skou komunikací a pověřuje starostu její realizací.

 Seznámení s průběhem auditu hospodaření obce za rok 2015
Starosta seznámil zastupitele s průběhem auditu hospodaře-
ní obce Otmarov za rok 2015. Audit skončil bez závad.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

 Právní služby pro obec
Zastupitelka paní D. Grolichová navrhuje, aby právní služby 
pro obec byly zajišťovány na základě smlouvy s určitou firmou, 
které by byl paušálně placen roční poplatek za právní služby. 
V  nastalé diskuzi byly projednávány i  jiné varianty zajištění 
právních služeb pro obec. Jako nejvýhodnější se jeví současný 
stav, kdy právní služby jsou poptávány pouze v  případě, že 
jsou potřeba a to hlavně proto, že případů, ve kterých je třeba 
obec zastupovat právníkem je tak málo, že se nevyplatí mít 
celoročně právníka pod smlouvou.
K tomuto bodu nebylo hlasováno.

 Stanovení místního koeficientu pro placení daně z ne-
movitostí
Starosta navrhl, aby koeficient daně z nemovitosti v určité lo-
kalitě (STAPPERT,  s.  r.  o.), byl navýšen o  jeden bod. Tím by 
obecní rozpočet získal více peněz, protože tato daň se z  fi-
nančního úřadu celá převádí na obec. V diskuzi převládl ná-
zor, že není třeba tento koeficient měnit. Koeficient pro obča-
ny zůstává stále na té nejnižší úrovni.
K tomuto bodu nebylo hlasováno.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2016
 Účetní závěrka za rok 2015
Paní místostarostka seznámila zastupitele s „Účetní závěrkou 
Obce Otmarov za rok 2015“. Obec Otmarov předkládá zastu-
pitelstvu obce podklady ke schválení účetní závěrky za účetní 
období 2015 k zajištění efektivního posouzení úplnosti a prů-
kaznosti účetnictví.
Předkládané podklady pro schválení účetní závěrky:
1) Účetní výkazy, které jsou definovány v zákoně o účetnictví 
v  § 18 a  dále ve vyhlášce 410/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, tj.

- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha

2) Inventarizační zpráva
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
(vč. dílčího přezkumu).
Zastupitelé obdrželi podklady k účetní závěrce emailem, aby 
mohli vše důkladně prostudovat. Starosta vyzval zastupitele 
k doplňujícím dotazům. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh účetní závěrky za rok 2015, byla rozeslána zastupite-
lům v  dostatečném časovém předstihu, aby bylo možno se 
s  ní seznámit. Účetní závěrka byla také tématem porady fi-
nančního výboru. Předseda finančního výboru pan T. Koláček 
navrhl předloženou účetní závěrku schválit. Nikdo ze zastu-
pitelů neměl žádné doplnění, a  proto starosta dal hlasovat 
o schválení účetní závěrky za rok 2015.
Zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla 
v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz před-
mětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2015.

 Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Starosta seznámil zastupitele s návrhem závěrečného účtu za 
rok 2015. Konstatoval, že podklady pro projednání byly roze-
slány včas a byly také tématem porady finančního výboru.
Předseda finančního výboru pan T. Koláček seznámil zastupi-
tele s obsahem porady a doporučuje návrh závěrečného účtu 
schválit.
Součástí Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2015 je plné 
znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ot-
marov za rok 2015.
Zastupitelstvo schválilo Návrh závěrečného účtu obce Otmarov 
za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Otmarov za rok 2015 včetně příloh a to „bez výhrad“.

 Starosta seznámil zastupitele s RO č. 2, 3 a 4/2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Příjmy: pův. hodnota 72 400; změna 1200; po změně 73 600 Kč
Výdaje: pův. hodnota 10 500; změna 8 400; po změně 18 900 Kč
Financování: pův. hodnota 1 895 500; změna 8 400; po změně 
1 902 700 Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Příjmy: pův. hodnota 25 000; změna 500; po změně 25 500 Kč
Výdaje: pův. hodnota 38 000; změna 40 300; po změně 78 300 Kč
Financování: pův. hodnota 1 902 700; změna 39 800; po změ-
ně 1 942 500 Kč
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Příjmy: pův. hodnota 157 500; změna 21 500; po změně 179 000 Kč
Výdaje: pův. hodnota 37 500; změna 2 000; po změně 39 500 Kč
Financování: pův. hodnota 1 942 500 ; změna 19 500 ; po změ-
ně 1 923 000 Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření.

 Prohlášení zastupitelstva obce
Neustávají dotazy od stavebníků v  lokalitě „Gold-real“ na si-
tuaci se sítěmi v této části obce, a proto zastupitelstvo na zá-
kladě dosavadního vývoje vydává prohlášení, které popisuje 
dosavadní vývoj a  následné kroky, které budou následovat. 
S prohlášením starosta obce seznámil zastupitele. Prohlášení 
bylo na základě připomínky pana M. Lauterbacha doplněno 
a poté starosta navrhl toto prohlášení odhlasovat.
Zastupitelstvo schválilo Prohlášení zastupitelstva obce.

 Oprava Obecního úřadu a Hasičky
Zastupitelstvo již dříve schválilo záměr adaptovat hasičskou 
zbrojnici na obecní úřad s tím, že hasičská zbrojnice se přista-
ví zezadu za stávající objekt hasičky. Toto řešení si vyžádá od-
kup pozemků za stávající hasičkou a poté může být započato 
s  projekčními a  stavebními pracemi. Starosta navrhuje, aby 
do vyřešení situace kolem nového obecního úřadu obec ales-
poň částečně opravila stávající obecní úřad. Je třeba zejména 
opravit omítky, výmalbu, pořídit nový nábytek alespoň do kan-
celáře starosty a místostarosty a zřídit místnost pro ukládání 
dokumentů, tak, jak to nařizuje zákon o archivnictví a spisové 
službě. Starosta navrhuje uvolnit z rozpočtu obce 150 000 Kč 
na tuto akci s termínem dokončení cca duben 2017.
Zastupitelstvo schválilo nejnutnější opravu stávajícího obecního 
úřadu a částku 150 000 Kč na tuto opravu.

 Projekty na opravu OÚ
V souvislosti s dosavadními projekčními pracemi na budově 
stávajícího obecního úřadu, zejména statické řešení, návrh 
nového uspořádání a podobně a v souvislosti se změnou pro-
jekční činnosti, která se bude týkat adaptace hasičské zbroj-
nice na nový obecní úřad, je třeba zaplatit dosavadní práce 
projektantkám. Předpokládaná cena je asi 30 až 35 000 Kč 
s DPH. Po obdržení upřesněné kalkulace bude toto uhrazeno.
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Zastupitelstvo schválilo úhradu dosavadních projekčních prací 
na budově stávajícího O. Ú. a pověřuje starostu jejím vyřízením.

 Lokalita za „Gold-realem“, výstavba 60 RD
Obecní úřad navštívila firma VE- real, zastupující JUDr. Macháč-
ka, majitele parc č. 2902 v k. ú. Sokolnice, která sousedí s lokali-
tou Gold real. Pan Macháček má zájem vystavět na této parce-
le 60 RD. Starosta seznámil s tímto záměrem zastupitele. Dále 
sdělil, že na takovou masívní výstavbu, není obec Otmarov za-
řízena. Ani jedna inženýrská síť v majetku obce není kapacitně 
dimenzována na takové množství nových občanů. Územní plán 
také nepočítá s takovou výstavbou. V neposlední řadě také trvá 
problém s  lokalitou „Gold real“ a  dokud nebude uspokojivě 
vyřešen, není možno predikovat další rozvoj obce. Protože ze 
strany zástupců JUDr. Macháčka nebyla zaslána oficiální žádost 
o projednání, zastupitelstvo o tomto bodu nehlasovalo.

 Fotbalový turnaj zastupitelstev obcí z DSO Cezava
Starosta informoval zastupitele, že pro velký úspěch loňského 
turnaje, který pořádala obec Otmarov, se tento turnaj usku-
teční opět v otmarovském sportovním areálu „Pastvisko“
K tomuto bodu nebylo hlasováno.

 Pořízení nového křovinořezu
Vzhledem ke skutečnosti, že pro údržbu zeleně pro celou obec 
je k dispozici jeden křovinořez, jehož stáří je více jak 15  let, 
provoz vyžaduje čím dál častější opravy a s dalším provozem 
se zvyšuje riziko častějších poruch, navrhuje starosta pořídit 
ještě jeden křovinořez. Práce na údržbě zeleně se tím urychlí 
a zkvalitní.
Zastupitelstvo schválilo pořízení nového křovinořezu a  pověřilo 
starostu jeho zakoupením.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 9. 2016
 Příprava rozpočtu na rok 2017 a RV na rok 2018 a 2019
Starosta navrhuje, aby se zastupitelstvo začalo připravovat na 
sestavení rozpočtu na rok 2017, zejména s ohledem na bu-
doucí akce, které obec čekají. Na toto musí navazovat krát-
kodobý RV na dva roky, tedy 2018 a 2019. Do tohoto procesu 
navrhuje starosta zapojit i FV a KV.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Do 30. 10. 2016 se sejde FV a KV 
na poradě a sdělí připomínky a návrhy k sestavení rozpočtu.

 Smlouva o smlouvě budoucí
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uložení sítí do obecního 
pozemku panem Kadlčíkem. Jedná se o napojení na vodovod 
a kanalizaci pro firmu Ride Technic kterou vlastní pan Michal 
Kadlčík.
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o  smlouvě budoucí na 
uložení sítí vodovodu a kanalizace do obecního pozemku.
 
 Klimatizace do prodejny smíšeného zboží
Do prodejny smíšeného zboží je třeba zakoupit minimálně 
1 ks klimatizační jednotky, aby se částečně eliminovaly tep-
lotní výkyvy zejména v letních měsících, kdy zboží nejvíc trpí 
a vlivem nadměrných teplot se znehodnocuje. Provozovatel-
ka prodejny, paní Brabcová na toto byla upozorněna při kon-
trole prodejny Státní hygienickou stanicí ČR.
Zastupitelstvo schvaluje instalaci 1 ks. Klimatizační jednotky do 
prodejny smíšeného zboží.

 Zpráva o výsledku kontrol na VZP a Dílčí audit v obci
Dne 5. 9. 2016 byla provedena kontrola odvodů na VZP. Tato 
kontrola proběhla bez závad.
Dne 6. 9. 2016 se na našem OÚ uskutečnil dílčí audit hospo-
daření obce za první pololetí roku 2016. I tento audit proběhl 
bez závad.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o výsledku kontro-
ly na VZP a dílčího auditu za rok 2016.

 Nákup počítače
Vzhledem ke stáří počítače a s ohledem na neustále narůstají-
cí agendu a zpracování dat, je třeba nový a výkonnější počítač 
pro pracoviště místostarosty.
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového počítače na pracoviště 
místostarosty.

 Oprava Obecního úřadu a Hasičky
Zastupitelstvo již dříve schválilo záměr adaptovat hasičskou 
zbrojnici na obecní úřad s tím, že hasičská zbrojnice se přista-
ví zezadu za stávající objekt hasičky. Toto řešení si vyžádá od-
kup pozemků za stávající hasičkou a poté může být započato 
s projekčními a stavebními pracemi.
Pan T. Brabec informuje o postupu jednání s vlastníky pozem-
ků, na kterých má stát budoucí obecní úřad. Obec odkoupí 
pozemky pod hasičkou a až bude pozemek v majetku obce, 
budou se řešit další pozemky v okolí hasičky.
Bylo navrženo postavit novou hasičku jako přístavbu k pro-
dejně smíšeného zboží ve stylu stávající zástavby. Paní pro-
jektantka slíbila zaslat podobu nové hasičky. Stejně tak slíbila 
zaslat vizualizaci nového obecního úřadu.
Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemků pod hasičkou a přísluš-
né kupní smlouvy.

 Projekty na opravu OÚ
V souvislosti s dosavadními projekčními pracemi na budově 
stávajícího obecního úřadu, zejména statické řešení, návrh 
nového uspořádání a podobně a v souvislosti se změnou pro-
jekční činnosti, která se bude týkat adaptace hasičské zbroj-
nice na nový obecní úřad, je třeba zaplatit dosavadní práce 
projektantkám, které se podílely na dosavadních pracích. 
Odhadovaná cena byla asi 30 až 35 000 Kč s  DPH. Konečná 
faktura je po zanesení všech druhů projektování a posouzení 
statikem ale vyšší a  to 72 600 Kč. Starosta navrhuje zaplatit 
tuto zvýšenou cenu proto, že bylo odvedeno víc práce, než se 
předpokládalo.
Zastupitelstvo schvaluje úhradu dosavadních projekčních prací 
na budově stávajícího O. Ú. a pověřuje starostu jejím vyřízením.

 Odvodňovací příkop od Obecního úřadu po č. p. 114
Některé stížnosti občanů vedly k  sepsání petice na obnovu 
odvodňovacího příkopu mezi o. ú. a č. p. 114. Problém se ne-
řešil proto, že na přilehlých pozemcích probíhala výstavba RD. 
Nyní už zbývají postavit dva RD, z  toho jeden má stát ještě 
letos a proto je otázka odvodnění aktuální. Starosta navrhuje 
posouzení odborníkem, nebo jednání se SÚS Brno, které patří 
pozemek, na kterém má odvodnění vzniknout. Jedná se hlav-
ně o odvodnění krajské komunikace.
Starosta navrhuje řešit odvodnění až po ukončení zahájené 
výstavby RD na parc. č. 38. Na sousední parc. č. 36 se bude 
stavět asi v roce 2017.
Zastupitelstvo schvaluje odvodnění krajské komunikace po do-
stavbě RD na parc. 36 a 38 v k. ú. Otmarov.

 Třídění odpadů v obci
Na základě připomínek zastupitelů a občanů na situaci s tří-
děním odpadů, paní místostarostka informuje o  zjišťování 
problematiky třídění odpadů u svozové firmy, která doposud 
zajišťuje svoz odpadů z naší obce.
Firma, která sváží odpad z  naší obce, nezajišťuje tzv.  chytrý 
svoz odpadů, tedy svoz nádob na tříděný odpad od domů, 
ale preferuje komunální odpad a třídění na sběrných místech. 
Navíc, obec Otmarov je tak malý producent odpadů, že se ten-
to tříděný odpad pro nás nevyplatí a úspora není žádná.
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Zastupitelstvo navrhuje zjistit podmínky u firem, které tzv. in-
teligentní svoz odpadů zajišťují a vyčkat, jaká bude spokoje-
nost v okolních vesnicích, které tento intel. svoz odpadů nově 
zavádějí.
Zastupitelstvo bere na vědomí situaci s tříděním odpadů v obci. 
Bude zjišťovat zkušenosti z okolních obcí a podle toho se rozhod-
ne jak dál postupovat.

 Dodatečné sečení trávy
Starosta informuje. Sečení trávy na doporučení odborné firmy 
bylo naplánováno na tři sečení. Ukazuje se, že bude potřeba 
posečení ještě alespoň jednou, aby při jarním sečení nebyla 
tráva přerostlá a dala se běžnou technikou dobře udržovat. 
Pokud tráva přeroste, nedá se dobře posekat a s výhrabem 
je to také horší.
Zastupitelstvo schvaluje dodatečné posečení trávy v  intravilánu 
obce v obvyklém rozsahu.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2016
 Starosta seznámil zastupitele s RO č. 5, 6, 7, 8 a 9/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Úprava příjmové části rozpočtu ...............215 300 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu .......................... 0 Kč
Financování ..............................................1 915 200 Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Úprava příjmové části rozpočtu ...............446 600 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu ...............113 100 Kč
Financování ..............................................1 943 200 Kč
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Úprava příjmové části rozpočtu ............ 2263 800 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu ...............123 200 Kč
Financování ..............................................1 775 400 Kč
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Úprava příjmové části rozpočtu ............2 287 200 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu ............1 501 800 Kč
Financování ..............................................1 612 700 Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2016
Úprava příjmové části rozpočtu ............2 507 700 Kč
Úprava výdajové části rozpočtu ............1 136 300 Kč
Financování ..............................................1 422 300 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí provedená rozpočtová opatření.

 Inventury 2016
Pan starosta navrhuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a prováděcího předpisu vyhláš-
ky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, provést 
inventarizaci a stanovuje plán inventur dle přiložené přílohy.
Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a prováděcího předpisu vyhlášky č. 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, plán inventur.

 Návrh rozpočtu na rok 2017
Předseda finančního výboru p. Tomáš Koláček seznámil za-
stupitele a přítomné občany s Návrhem rozpočtu na rok 2017. 
Návrh byl projednán se všemi členy finančního a kontrolního 
výboru. Finanční i kontrolní výbor doporučil Návrh rozpočtu 
schválit.
Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje případné technické 
úpravy v rozpočtu, které by mohly vzniknout vlivem novely vyhláš-
ky o rozpočtové skladbě (opravy v položkách). Rozpočtové příjmy, 
výdaje a financování zůstanou nedotčené.

 Rozpočtový výhled na rok 2018-2020
Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým výhledem na rok 
2018-2020. Rozpočtový výhled se plánuje na dva, až pět let 
dopředu a měl by být vodítkem pro plánování akcí a s tím spo-
jené financování.

Příjmy 2018: 3 220 500 Kč, 2019: 3 225 500 Kč, 2020: 3 326 000 Kč
Výdaje 2018: 5 210 000 Kč, 2019: 5 710 000 Kč, 2020: 7 710 000 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2018-
2020.

 OZV č. 02/2016 o nočním klidu
Pan starosta doporučuje schválit vyhlášku o nočním klidu č. 
02/2016, která stanovuje dobu nočního klidu na předem ohlá-
šené akce v souladu s § 47 odst. 6, zákona č 200/1990 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 
02/2016 o nočním klidu.

 OZV č. 01/2016 o místních poplatcích za svoz komunál-
ního odpadu
Pan starosta seznámil zastupitele s  vyhláškou č. 01/2016, 
která se týká poplatků za svoz komunálního odpadu pro rok 
2017. Výše poplatku se oproti roku 2016 neliší a zůstává tedy 
520 Kč. Doplňuje se článek 6 odst. 1 písmeno f.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 02/2016, která stanovu-
je výši poplatku 520 Kč na osobu za svoz KO na rok 2017 a úpra-
vu čl. 6, odst.1 písm. f.

 Schválení přísedícího u okresního soudu
Obec Otmarov oslovil okresní soud s žádostí o schválení pří-
sedícího u  soudu pana… Okresní soud zaslal veškeré doku-
menty potřebné k projednání a nic tedy nebrání tuto žádost 
schválit.
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje žádost Okresního soudu 
o schválení přísedícího u soudu pana…

 Vodné a stočné na rok 2017
Vodné a stočné pro obec Otmarov zůstává na stejné výši jako 
v  roce 2016. Vodné bude i  v  roce 2017 ve výši 34,62 Kč/m3 
a stočné činí 31,28 Kč/m3, obojí včetně DPH. Starosta navrhuje 
schválit vodné a stočné na rok 2017.
Zastupitelstvo schvaluje výši poplatku za vodné (34,62 Kč/m3) 
a stočné (31,28 Kč/m3) pro rok 2017.

 Dodatek č. 11 ke smlouvě s  firmou VAS a. s. o  nájmu 
a provozu kanalizace a ČOV Telnice na rok 2017
Dodatek stanovuje výši stočného na rok 2017 a nájem za pro-
vozování sítí kanalizace obci Otmarov. Nájemné pro rok 2017 
činí 40 000 Kč a stočné 31.28 Kč, za 1m3 pro rok 2017.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu a pro-
vozu kanalizace a ČOV Telnice na rok 2017.

 Dodatek č. 13 ke smlouvě s firmou VAS a. s. o zavede-
ní a  následném vedení majetkové a  provozní evidence 
a o jejím předávání
Dodatek upravuje článek III. Cena, bod 1. se nahrazuje tímto 
textem:
1. Smluvní strany si v  souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o  cenách v  platném znění dohodly cenu za vedení majet-
kové a  provozní evidence a  předání vybraných údajů věcně 
a  místně příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 
28. 2. 2017 ve výši 2 000 Kč bez DPH. Tato cena je cenou pev-
nou a neměnnou.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě s firmou VAS a. 
s. o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence 
a o jejím předávání.

 Příloha č. 1 specifikační list a příloha č. 2 cenová příloha 
ke smlouvě s firmou AVE CZ a. s.
Příloha č. 1 stanovuje četnost a  místo svozů, počet a  vlast-
nictví kontejnerů na tříděný odpad a svozy NO a OBJ odpad. 
Oproti roku 2016 se nic nemění.
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Příloha č. 2, cenová příloha stanovuje cenu za svozy KO, třídě-
ného odpadu a velkoobjemového odpadu. Ceny za svoz všech 
komodit se oproti roku 2016 nemění. Starosta doporučuje 
obě přílohy schválit.
Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 1 specifikační list a přílohu č. 2 
cenová příloha ke smlouvě s firmou AVE CZ.

 Ukončení pronájmu části budovy č. p. 24 a zveřejnění 
záměru obce
Nájemce paní Navrátilová zaslala na obecní úřad výpověď 
z pronájmu části objektu č. 24 k datu 31. 11. 2016.
Zastupitelstvo výpověď schvaluje a pověřuje starostu, aby da-
nou osobu písemně vyrozuměl o  postupu při ukončení ná-
jmu. Zastupitelstvo rozhodlo, že záměr bude projednán při 
dalším veřejném zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje ukončení pronájmu části budovy č. p. 24, 
uzavřenou dne 31. 12. 2011. Zveřejnění záměru pronájmu části 
budovy č. p. 24 bude zastupitelstvo řešit na příštím veřejném za-
sedání.

 Smlouva s MŠ Měnín o podílu na nákladech za provoz 
školky
Zastupitelé byli seznámeni s výší příspěvku na uhrazení části 
nákladů na provoz mateřské školy v Měníně, kterou navštěvu-
jí i děti rodičů z Otmarova.
Zastupitelstvo schvaluje výši nákladů na provoz MŠ v Měníně dle 
předložené kalkulace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 Smlouva s HC Kometou
Klub HC Kometa poslal návrh smlouvy na spolupráci, která 
mezi obcí Otmarov a  klubem HC Kometa probíhá už řadu 
let. Je to smlouva o vzájemné propagaci HC Komety a obci 
Otmarov.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci o vzájemné propa-
gaci mezi obcí Otmarov a klubem HC Kometa.

 Zpomalovací retardéry
Občan Otmarova vznesl dotaz, zda by se mohly vybudovat dva 
zpomalovací retardéry na asfaltové cestě směrem k rybníku.
Pan starosta se vyjádřil, že považuje za nevhodné dávat nové 
zpomalovací prahy na starou vozovku. Nový projekt komu-
nikace už počítá i s pevnými prahy na třech místech komu-
nikace.
Zastupitelstvo se dohodlo, že zjistí náklady na vybudování 
těchto retardérů a poté na dalším veřejném zasedání zastu-
pitelstva rozhodne, zda retardéry vybudovat, či nikoliv. Pan 
Tomáš Brabec se přihlásil a navrhl, že se o zjištění ceny zpo-
malovacích retardérů postará a osloví několik firem, abychom 
měli srovnání.
Zastupitelstvo bere na vědomí ústní žádost občana Otmarova 
a zjistí náklady na pořízení 2 ks zpomalovacích retardérů a tuto 
záležitost poté projedná na dalším veřejném zasedání zastupi-
telstva.

 Občan Otmarova vznesl dotazy:
1. na čištění příjezdové cesty vedoucí k rybníku
2. na opravu silnice
1. Tuto situaci bude obec řešit.
2. Oprava komunikace má stavební povolení, ale protože se 
současně s vydáním stavebního povolení rozhodlo zastupitel-
stvo o zasíťování sousední ulice „Gold Real“, musela oprava 
komunikace ustoupit. Zastupitelstvo se dohodlo, že se tato 
situace bude řešit dle vývoje s ulicí „Gold Real“.

 Občan Otmarova vznesl dotaz na finance na opravu, po-
případě obnovu kanalizace
Na opravu a obnovu vodovodů a kanalizací je zákonem stano-
vený dokument, který řeší jednak provoz, údržbu ale i obnovu 
a  opravy kanalizace a  vodovodů. Obec má tento dokument 
zpracován a peníze na obnovu odkládá na zvláštní účet u ČNB.

INFORMACE Z ObECNíHO ÚřADU
Úřední hodiny Obecního úřadu Otmarov
Pondělí  16:30 – 18:00hod.
Středa  17:00 – 20:00hod.

Poděkování
Obecní úřad Otmarov touto cestou děkuje všem občanům, 
kteří se celoročně starají nejen o  své domy a  zahrady, ale 
i  o  veřejné prostranství kolem nich  – např. udržují travnaté 
plochy a zametají chodníky či silnici.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří se aktivně zapojují do od-
hrnování sněhu na chodnících před svými domy.
Velice děkujeme a žádáme vás, abyste ve své aktivitě nepo-
levovali.

Obecní úřad – pracoviště Czech POINT
Zde vydáváme:
• výpisy z katastru nemovitostí - správní poplatek 100 Kč za  

1. stranu a 50 Kč za každou další stranu
• výpisy z obchodního rejstříku - správní poplatek 100 Kč za  

1. stranu a 50 Kč za každou další stranu
• výpisy z živnostenského rejstříku - správní poplatek 100 Kč 

za 1. stranu a 50 Kč za každou další stranu
• výpisy z rejstříku trestů - správní poplatek 100 Kč za výpis
• výpisy z bodového hodnocení řidičů - správní poplatek 100 

Kč za 1. stranu a 50 Kč za každou další stranu
Dále provádíme:
• přihlašování k trvalému pobytu
• výběr místních poplatků

Činnost OÚ v roce 2016
Rok 2016, byl pro zastupitelstvo naší obce rokem, v němž se 
intenzivně připravovalo na budoucí akce let 2017 a 2018.
V roce 2016, jsme začínali schválením inventur za rok 2015.
Na březnovém zasedání, byla také ustavena redakční rada, 
která by měla pracovat na zlepšení informovanosti občanů. 
Nemalým úkolem, který se na březnovém zasedání, bylo po-
souzení a  příprava projektu na opravu obecního úřadu, ze-
jména proto, aby se vyhovělo nové legislativě. Po důkladném 
prozkoumání všech možných variant a vypracování několika 
studií a  srovnávacích projektů, bylo rozhodnuto, že oprava 

obecního úřadu v rozsahu, který nařizuje platná legislativa, by 
bylo velice nákladné. Zejména zajištění bezbariérovosti kan-
celáří, by stálo mnoho prostředků. Obec se proto rozhodla, že 
na obecní úřad adaptuje stávající hasičskou zbrojnici, kterou 
přesune na jiné místo. Pozemky pod stávající hasičkou mají 
několik vlastníků, a proto bylo nutno zahájit jednání o  jejich 
koupi obcí. Po získání těchto pozemků, bude možno zahájit 
projekční práce na adaptaci budovy.
Další důležitou akcí v roce 2016, bylo schválení smlouvy o da-
rování pozemku parc.č. 289 v lokalitě Gold Real. Tento poze-
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mek chce obec zasíťovat, aby i tady měli naši občané slušné by-
dlení. Tento převod by se měl uskutečnit nejdříve v lednu 2017.
Třetí akcí, kterou obec schválila, je pořízení projektu na stav-
bu technické místnosti pro obecní techniku, tedy náhradu za 
stávající hasičku.
Všechny tyto projekty byly předmětem, někdy až vzrušených 
debat v obecních zasedáních, ale i v jiných zařízeních v kata-
stru naší obce. Výsledek zatím není nijak hmatatelný, protože 
příprava a zejména zajišťování finančních prostředků je pro-
ces dlouhodobý a výsledky jsou někdy velmi nejisté.
V momentě kdy bude moci zahájit kteroukoliv z výše jmeno-

vaných akcí, bude tak učiněno.
Práce zastupitelů byla po celý uplynulý rok na velmi dobré 
úrovni. Nejen přítomností na veřejných zasedáních, ale i při 
organizaci akcí pro děti, ale i pro dospělé. Za pořádání těch-
to kulturních akcí, které mají vždy vysokou úroveň a každým 
rokem se lepší, je třeba poděkovat nejen duši všech akcí 
paní místostarostce, ale všem, kdo jí v  tomto počínání jsou 
nápomocni. A to jak z řad zastupitelů, tak ostatních mladých 
maminek, stárků, kamarádů a  sportovců. Moc všem děkuji 
a doufám, že i v roce příštím, se můžeme těšit na další kultur-
ní zážitky.

Plánovaná činnost OÚ v roce 2017
Jak vyplývá z návrhu rozpočtu na rok 2017, měla by se obec 
zabývat zejména výstavbou nového obecního úřadu a zaháje-
ním projekčních prací na zasíťování parc. č. 289.
Obě akce jsou podmíněny faktory, které v současné době ne-
může obec ovlivnit a musí čekat, jak se bude situace v obou 
případech vyvíjet.
V případě výstavby nového obecního úřadu, se jedná o pře-
vod části parcely, která leží pod částí stávající hasičky od sou-
kromých majitelů na obec Otmarov. Velkou část této práce 
díky panu Tomáši Brabcovi, má obec již za sebou. Malá část 
ještě zbývá dokončit.
Tato investice na sebe nabaluje další takzvaně vyvolané in-
vestice, a to je výstavba technické místnosti pro uložení pro-
tipožární techniky a obecního nářadí. Další vyvolanou investi-
cí, související s novým obecním úřadem, je přeložka silových 
kabelů od trafostanice za hasičkou. Toto jsou nemalé částky, 
které musí obec vynaložit na to, aby mohla realizovat stav-
bu, respektive adaptaci stávající hasičky na nový bezbariérový 
a moderní obecní úřad. V tomto úřadě naleznou zaměstnanci 
obecního úřadu veškeré zázemí pro kvalifikovanou činnost, 
která je po každé samostatné správní jednotce v rámci státní 
správy a samosprávy vyžadována.
Druhým, neméně důležitým úkolem pro rok 2017, bude se za-
početím příprav na dokončení sítí v  lokalitě „Gold-real“. Zde 

se problém vleče už deset let a zastupitelstvo se rozhodlo, že 
převezme odpovědnost za neschopného developera a  sítě 
dokončí na vlastní náklady. Protože tato investice bude velmi 
nákladná, je rozložena do několika etap. V té první etapě, by 
měla obec celou lokalitu přeprojektovat a získat územní roz-
hodnutí a stavební povolení. Po těchto krocích, se přistoupí 
k další fázi, a to výběru firmy a zahájení prací na vybudování 
základních sítí. Tato etapa by měla být zakončena zprovozně-
ním základních sítí (voda a kanalizace) a přípravou podkladu 
pro zbudování vozovky a chodníku v celé ulici. Druhá etapa 
(silnice a chodník) bude realizována po získání finančních pro-
středků z jiných zdrojů (národní, evropské, úvěr) a doba její re-
alizace se bude odvíjet od možností a rychlosti získání těchto 
finančních prostředků.
Aby se vůbec mohla tato druhá akce začít realizovat, je nutné, 
aby obec měla parcelu, na které má celé toto dílo v hodnotě 
několika milionů korun vzniknout, ve svém majetku. To do-
posud není v moci obce, ale majitele onoho pozemku a vůlí 
sousedních stavebníků se na zdárném převodu podílet.
Pokud se podaří přípravné práce a  převod parcely dotáh-
nout ke zdárnému konci, čeká naši obec a její zastupitelstvo 
ono Churchilovské „krev, pot a slzy“. Ale pokud se dílo poda-
ří, bude mít obec zase jedno krásné místo ke spokojenému 
a hodnotnému životu.

Obecně závazné vyhlášky
Odpady v roce 2017
Obec Otmarov vydává v  roce 2016 dvě obecně závazné vy-
hlášky. Ta první je vyhláška o poplatku za svoz odpadů (zkrá-
ceně řečeno). Patří sem i svoz tříděného odpadu, bioodpadu 
a kovového odpadu. Vyhláška zůstává stejná, mění se pouze 
kalkulace poplatku, dle nákladů z předchozího roku a také se 
upravuje čl. 6, odst. 1, písmeno f.
Poplatek se pro rok 2017 nemění a zůstává na 520 Kč na oso-
bu. Výši poplatku umožňuje udržet v těchto relacích i fakt, že 
občané disciplinovaně platí odpady, takže nemáme dlužníky 
a náklady se tedy rovnají (zhruba) výdajům. I svozová firma je 
k nám korektní a nezvyšuje poplatky za svoz a ukládání odpa-
dů. Poplatky se i letos budou vybírat od začátku měsíce března, 
do konce měsíce května. Prosím, abyste s tímto termínem počí-
tali a nesnažili se hned po novém roce peníze posílat.
Poplatek za psa činí 50 Kč/1 pes.
Poplatky mohou občané uhradit hotově v kanceláři OÚ Otma-
rov každé pondělí od 16.30-18.00 hod a ve středu od 17.00-
20.00 hod, nebo převodem na účet číslo: 12327641/0100

Noční klid
Druhá obecně závazná vyhláška je novinkou a nařizuje ji no-
vela zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, konkrétně § 47, 
odst. 6.
V této vyhlášce si obec stanovuje délku nočního klidu při kul-
turních, společenských a sportovních akcích. Obecně platí, že 
noční klid je od 22.00 hodin, do 06.00 hodin. Protože různé 
kulturní akce vyžadují delší časový prostor zejména ve večer-
ních hodinách, stanoví si obec tuto dobu tak, aby respektova-
la délku akce, zejména její ukončení.
Tato akce musí být ve vyhlášce obsažena a pět dní před začát-
kem musí být zveřejněna. Tato vyhláška má sloužit k lepší infor-
movanosti občanů o pořádaných pravidelných akcích obecního 
významu. Občané se tak mohou lépe připravit, zvláště pokud 
je takové akce obtěžují. Nemá se jednat o další nařízení, které 
někoho má omezovat, ale upravuje platný zákon na svoje pod-
mínky. Zákon je obecná norma a nezohledňuje různé krajové 
a místní folklorní a jiné tradice. Proto se vydávají tyto obecně 
závazné vyhlášky, aby tyto specifika zohlednily.
Obě tyto vyhlášky najdete na webových stránkách obce, pro-
zatím v  sekci „úřední deska“. Po nabytí právní moci budou 
k nalezení v sekci „obecní vyhlášky“.

Jan Florian
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Poplatky v roce 2017
Poplatek za komunální odpad a poplatek za psy na rok 2017 se bude vybírat od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.

Poplatek za komunální odpad
• výše poplatku činí 520 Kč/osoba/rok
• poplatek hradí všichni občané přihlášení k trvalému po-

bytu a cizinci. Taktéž občané užívající nemovitost v obci 
k rekreaci, vlastníci nemovitosti v obci.

• občané mohou uhradit poplatky v  hotovosti v  kanceláři 
OÚ Otmarov nebo bezhotovostním převodem na účet 
obce
 - číslo účtu: 12327641/0100
 - variabilní symbol: 1340xxx (xxx číslo popisné)  
vzor: 1340144, 1340012

 - do textu pro příjemce uveďte jména osob, za které je 
poplatek hrazen

Poplatek za psa
• výše poplatku činí: 50 Kč/ za psa/rok
• poplatek za psa hradí majitel s trvalým pobytem
• občané mohou uhradit poplatky v hotovosti v kanceláři 

OÚ Otmarov nebo bezhotovostním převodem na účet 
obce
 - číslo účtu: 12327641/0100
 - variabilní symbol: 1341xxx (xxx číslo popisné)
 - do textu prosím uveďte jméno vlastníka psa

Veškeré změny údajů uvedených v evidenčních listech „Přiznání k místním poplatkům“ – je nutné oznámit/zaznamenat 
v evidenčních listech vždy do 8 dní od změny.
Žádáme občany, kteří nemají vyplněné evidenční listy z minulého roku, aby tak učinili před platbou poplatku. Děkujeme.

Zřízení kulturní komise
Rádi bychom uvítali každou pomocnou ruku z  řad našich 
občanů, kteří by se s chutí zapojili do organizování společen-
ských akcí pro děti. Většinou jsou tyto akce náročné organi-
začně. Bylo by dobré zřídit v naší obci Kulturní komisi, do kte-
ré by se přihlásilo alespoň pár našich občanů a tato skupinka 
lidí by organizovala otmarovské kulturní akce. Jednak víc hlav, 
víc nápadů a také je lepší si rozdělit úkoly s organizací akce 
mezi více lidí, než když to má na bedrech jeden, či dva lidé.
Do této kulturní komise se samozřejmě mohou přihlásit lidé 
jakéhokoliv věku. Jak mladí, tak i  dříve narození. Neplatí se 

žádné příspěvky. Jen se jednou za čas tato komise sejde a na-
vrhnou společenskou akci, či i jiné, jako je například výzdoba 
obecních budov, nebo přijdou s nápady, jak zlepšit žití v naší 
obci. Myslím si, že žádná taková skupinka aktivních lidí by roz-
hodně v naší obci nebyla na škodu. Ve všech okolních obcích 
tyto společenství velice dobře fungují. Proto Vás – otmarovské 
občany tímto oslovuji a žádám, abyste nebyli pasivní k chodu 
naší obce a přihlásili jste se do otmarovské kulturní komise! 

Petra Brabcová

Kontejner na papír a karton
Jak jste již mnozí z Vás postřehli, stojí u nás na „náměstí“ kon-
tejner na papír a karton. Přesto, že už tu stojí takřka dva měsí-
ce, stále ještě ne všichni ví, že i Vám je plně k dispozici. Chtěli 
bychom touto cestou odlehčit kontejnerům (modrým na pa-
pír), které jsou neustále přeplněny. Dále pak za každý odveze-
ný kontejner, byla přislíbena finanční hotovost (částku ještě 
neznáme), kterou bychom rádi přispívaly na dětské a kulturní 
akce v naší obci. Proto budete-li mít papírový odpad většího 

rozměru, prosím využívejte tento kontejner, který bude stát 
u hasičky v naší obci. Jsme domluveni na zkušebním provozu 
cca do 31. 3. 2017. Pokud by se nám to jako obci neosvědčilo 
a z vaší strany nebyl o tento kontejner zájem, nechali bychom 
ho odvézt a dále by naši občané využívali jen ty modré.
Přeji vám pěkný nový rok 2017

Martin Lauterbach

bezpečně v silničním provozu
Chodec

• je přímým účastníkem silničního provozu
• je povinen být ohleduplný, ukázněný, pozorný a opatrný
• je každá osoba, která vstoupila na chodník nebo silnici
• je i osoba, která tlačí kočárek, vozík (jehož šířka není větší 

než 60 cm)
• může se pohybovat na kolečkových bruslích (musí dbát 

zvýšené opatrnosti), vést kolo
• po chodníku i po přechodu pro chodce se chodí vpravo
• po silnici se chodí po levé krajnici či po levém okraji vozov-

ky (max. 2 chodci vedle sebe)
• vede-li kolo po silnici, jde po pravé krajnici či při pravém 

okraji vozovky
• musí užít reflexního prvku při snížené viditelnosti, pohybu-

je-li se mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným osvětlením. Prvek musí mít 
na sobě umístěn tak, aby byl viditelný pro ostatní účastníky 
silničního provozu (platí od února 2016)

• pokud je v blízkosti přechod pro chodce, musí ho používat
• při přecházení vozovky se musí vždy řádně rozhlédnout na 

obě dvě strany (vlevo, vpravo, vlevo)
• pokud nejede vozidlo nebo vozidlo před přechodem zasta-

ví, může přecházet
• po přechodu přechází vpravo, přímo, středně rychlou chůzí 

na druhou stranu vozovky
• kde není přechod, přechází pouze tam, kde je dobře vidět 

na pravou i levou stranu. Nikdy ne v zatáčce, v kopci, mezi 
stojícími vozidly, za nebo před překážkou či stromy a keři

• přechází-li silnici s více jízdními pruhy, je nezbytné sledovat 
provoz vozidel ve všech těchto pruzích

• na přechodu se světelnou signalizací se musí řídit pokyny 
na semaforech. Do vozovky vstupuje pouze na zelenou a to 
po řádném rozhlédnutí
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Cyklista
• je řidič nemotorového vozidla a musí tedy znát a dodržovat 

potřebná pravidla
• musí mít správně vybavené a udržované kolo

Povinná výbava kola:
• odrazky (bílá vepředu, červená vzadu, oranžová na šlapát-

kách a ve výplni kol)
• dvě na sobě nezávislé funkční brzdy
• jezdí při pravém okraji vozovky nebo po pravé krajnici, pou-

ze jednotlivě za sebou
• při jízdě se nesmí držet jiného vozidla, vést druhé jízdní 

kolo ani psa,
• nesmí na řídítkách vozit nákupní tašky a jiný materiál
• při změně směru jízdy musí dávat znamení upažením paže 

včas a zřetelně před započetím odbočování
• na jednom jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou

• dítě mladší 10 let smí na silnici pouze pod dohledem osoby 
starší 15 let

• musí do 18 let nosit správně nasazenou cyklistickou přilbu
• za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícen dopře-

du bílý světlomet a dozadu červené světlo. Červené světlo 
může svítit přerušovaně. Je-li vozovka dostatečně a souvis-
le osvětlena, může být i vpředu použito místo světlometu 
bílé přerušované světlo

• musí mít vhodné oblečení a obutí, doporučujeme také re-
flexní doplňky

• se musí plně věnovat řízení a  sledovat situaci v  silničním 
provozu

por. Mgr. Zdeňka Procházková
komisař

HISTORIE OTMAROVA
Kaple Sv. Otmara

Něco málo a  stručně z  historie kaple. 
Byla postavena v  roce 1883 ke stému 
výročí založení naší obce a to podle plá-
nů pro stavbu kaple v Žabčicích. Téhož 
roku byla vysvěcena a  jejím patronem 
a tím i patronem celé naší obce se stal 
benediktinský opat sv. Otmar, který 
působil ve švýcarském SAINT GALLEN, 
kde založil klášter. Tento klášter pečo-
val o nemocné, nemajetné a zvláště sle-
pé lidi. Avšak pro neshody se světskou 
mocí byl nespravedlivě odsouzen a vy-
hoštěn do vyhnanství na pustý ostrov 
STEIN a tam hladem a vyčerpáním dne 
16.  listopadu roku 759 zemřel. Proto 
slavíme Otmarovské hody v  den jeho 
úmrtí - 16. listopadu.
Kaple i obec si v roce 2003 připomněla 
220. výročí založení obce a  120 výročí 
postavení kaple. K  tomuto výročí se 
směrovaly velké opravy kaple, která 
nebyla v  dobrém technickém stavu. 
Vzhledem k tomu, že kaple je majetkem 
a  také vizitkou obce, ale i  dominantní 

stavbou, podařilo se vedení obce za 
pomoci občanů uvést ji do současného 
pěkného stavu i vzhledu. Obec i obča-
né se na tom podíleli nejen prací, ale 
i  finančními prostředky. Mimo staveb-
ní úpravy počínaje novou věží, izolací 
zdiva, rekonstrukcí instalace elektřiny, 
novými okny byl také pořízen nový po-
mník, který připomíná založení obce 
roku 1783. Dále byl opraven pomník 
padlých vojáků v  I. světové válce, po-
řízen nový zvon včetně elektrického 
pohonu obou zvonů. V  poslední době 
(v  roce 2012) byla realizovaná nová 
kvalitní střešní krytina – bobrovka a vý-
měna několika prohnilých krovů, ople-
chování měděným plechem, zateplení 
půdního prostoru. Nová střecha si vy-
žádala náklad ve výši 180 000 Kč. Na 
to obec uvolnila 120 000 Kč, 60 000 Kč 
věnovali občané. Mimochodem hod-
nocení střechy bylo provedeno komisí, 
která ji udělila II. místo v celostátní sou-
těži střech na sakrálních stavbách. Dále 
byl proveden nátěr fasády a  výmalba 
interiéru kvalitními barvami, které za-
koupila obec a  práce byla provedena 
brigádně.
Také se průběžně nahrazuje staré vy-
bavení, které již dosloužilo a  tak staré 
původní již práchnivé lavice byly nahra-
zeny novými židlemi jednotného pro-
vedení, obrazy křížové cesty s práchni-
vými rámečky byly nahrazeny novými, 
pořízen celoplošný koberec, nový or-
nát a  jiné potřebné doplňky  – skříňka, 
poličky, podstavce pod sochy, stěnu 
zdobí znak naší obce z  lipového dřeva 
a jiné. Náklady vybavení jsou výhradně 
financovány z  dobrovolných příspěvků 
účastníků bohoslužeb v kapli. O těchto 
příspěvcích je vedena evidence a 1x za 
rok je veřejnosti předloženo vyúčtování.
Nejdůležitější ze všeho uvedeného ale 

je, že naše kaplička je živá budova, že 
zde mají občané možnost se scházet 
k pravidelným sobotním mším a jiným 
příležitostem (pobožnosti křížové ces-
ty, májové mariánské pobožnosti, říj-
nové, vánoční, při úmrtí spoluobčana 
atd.). Duchovní správu vykonávají raj-
hradští benediktini.
Mimo větších oprav si kaple žádá také 
běžné a  pravidelné udržování, drob-
né opravy, úklid uvnitř a  okolo kaple 
a  zvláště pak soustavnou pravidelnou 
přípravu na bohoslužby. Toto břemeno 
na sebe vzali manželé Kaplanovi (č. p. 
4), kteří nezištně svůj čas této činnos-
ti obětují, a se stoprocentní jistotou je 
vždy kaplička připravena. Za to jim pa-
tří velké uznání a poděkování. I když je 
kaplička zdánlivě malá, je tam dost mís-
ta pro všechny. A ty spoluobčany, kteří 
v ní ještě nebyli a měli by zájem se po-
dívat, srdečně zveme na prohlídku na 
„Den otevřených dveří“.

Josef Koláček (č. p. 47)
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KULTURNí AKCE
Masopustní průvod
30. leden 2016

V roce 2014 se několik nadšenců v čele 
s paní Dagmar Bednářovou domluvilo, 
že by nebylo špatné znovuobnovit „Ot-
marovské ostatky“. V roce 2014 i 2015 
proběhly za velké účasti masek a tak se 
stejná parta lidí pustila i v dalším roce 
do uspořádání Masopustního průvo-
du, který proběhl v sobotu 30. 1. 2016

Opět se potvrdilo, že mezi námi žije 
spousta veselých a nápaditých lidí. Na 
určené místo srazu  – „U  kovárny“ při-
šla spousta masek. Je až neuvěřitelné, 
jak jsou někteří naši občané nápadití 
a  dokáží si vyrobit dokonalé masky. 
Průvod masek prošel naší vesnicí za 
doprovodu harmonikáře pana Buchty 

z Měnína. Téměř před každým domem 
postávali jeho obyvatelé a  nabízeli 
maskám něco k zakousnutí, popřípadě 
skleničku „na zahřátí“. Poté co masky 
prošly průvodem celou naši obec, za-
mířily do příjemně vytopeného sálu 
v Kulturním domě, kde už bylo připra-
veno výtečné občerstvení o  které se 
postarala řada zúčastněných žen a kde 
za tónů harmoniky s  vozembouchem 
všichni návštěvníci sálu ovládli taneční 
parket. Akce se velmi vydařila. Smíchu, 
dobré nálady a veselí přinesla v hojné 
míře a to byl ten důvod, proč se parta 
lidí z  naší obce rozhodla obnovit tuto 
letitou tradici.

L. Klimeš, P. Brabcová

Dětské maškarní odpoledne
6. únor 2016
Odpoledne dne 6. 2. proběhl v sále Kul-
turního domu Dětský maškarní ples. 
Toto odpoledne plné her a zábavy uspo-
řádala paní Petra Brabcová spolu se 
svými členy rodiny a přáteli pod záštitou 
obce Otmarov, SDH a  SK Otmarov. Na 
tento maškarní rej přišla spousta dětí 
v  krásných maskách. U  některých jen 
člověk žasl, jak šikovné a  nápadité ně-
které maminky jsou. Jak krásný kostým 
umí dětem vytvořit.
Maškarní odpoledne bylo zahájeno 
skvělým vystoupením Měnínských ma-

žoretek. Poté následovala spousta sou-
těží a her pro děti v maskách, které pro-
běhlo za velkého veselí a  smíchu. Děti 
měly nachystanou spoustu dobrot, kte-
ré byly buďto jako odměna v soutěžích, 
nebo se rozdávaly jen tak pro potěšení. 
Připravena byla bohatá tombola a  nej-
větší úspěch měly soutěže, do kterých 
byli zapojeni rodiče. Nejúspěšnější však 
bylo malování na obličej, přičemž tento-
krát malovaly děti své rodiče. No výtvory 
to byly vskutku překrásné, ale na ulici by 
některé z maminek asi nevyšly… L. Klimeš, P. Brabcová

Setkání seniorů
26. únor 2016

Obec Otmarov s podporou SDH Otmarov uspořádala dne 26. 2. již tradiční 
setkání seniorů. Tato společenská akce se drží osvědčeného scénáře. Pan 
starosta přivítá přítomné hosty, seznámí je s tím, co obec v uplynulém roce 
uskutečnila a jaké má plány v roce dalším. V letošním roce poprvé toto se-
tkání zpestřila přednáška odborníka pana Mgr. E. Krainera na téma Senioři 
a jejich bezpečnost. Pan Krainer mimo jiné zmínil i několik případů ze svo-
jí letité praxe na „kriminálce“, kde se s napadením seniorů setkával téměř 
denně. Poradil také, jak se proti kriminálním živlům a tzv. šmejdům nabíze-
jícím různé produkty co nejlépe chránit. Po této velmi zajímavé a snad i uži-
tečné přednášce proběhla volná zábava, zpříjemněná malým občerstvením.

P. Brabcová

Pálení čarodějnic, šipkovaná a stezka odvahy
30. dubna 2016
Dne 30. dubna se stalo Pastvisko cílem 
pro mnohé rodiny s dětmi. Otmarovská 
mládež v čele s Davidem Koláčkem pro 
ně uspořádala tradiční akci „Pálení ča-
rodějnic“. Na děti se tu opravdu mys-
lelo. V  odpoledních hodinách pro děti 
připravila Katka Minařiková se skupin-
kou dospělých šipkovanou s úkoly. Malí 
stopaři vyrazily po barevnými fáborka-

mi vyznačené cestě a  hledaly značky, 
u kterých byly skryté úkoly a ty děti za 
velkého nadšení musely splnit. Tato tra-
sa je dovedla opět k rybníku, od které-
ho vycházely a v tomto cíli musely děti 
najít poklad. Za velkého jásotu se po-
klad našel. Byly v něm špekáčky a další 
pamlsky, které dětem udělaly radost. 
Po této vyčerpávající trase se všichni 

účastníci občerstvili nápojem a  už se 
organizátoři ujali nejdůležitějšího v ten-
to den a to zapálení ohně. Vatra dřeva 
byla nachystána a „krásná“ čarodějnice 
také. Pravá čarodějnice se nikde nena-
šla a tak všem musela stačit ta, kterou 
vyrobila naše omladina. Čarodějnice 
to byla vskutku skvostná a  některým 
účastníkům jí i  bylo líto, ale tradice je 
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tradice…na každém Pálení čarodějnic 
musí vzplanou alespoň jedna, byť jen 
uměle vytvořená. A  tak nám čaroděj-

nický rej začal… Rodiče s dětmi opekly 
špekáčky a neúnavné děti pobíhaly po 
celém sportovním areálu a velmi dobře 

se bavily. Ve večerních hodinách čekalo 
děti ještě jedno malé překvapení a  to 
stezka odvahy. Děti byly rozděleny do 
malých skupinek a  z  určeného místa 
byly puštěny na hrůzostrašnou trasu, 
která byla vyznačena svíčkami. Po ce-
lou dobu bylo slyšet ječení a smích, to 
asi jak strašidla na děti vyskakovala se 
svých skrýší. Tato stezka odvahy se dě-
tem očividně moc líbila, protože někte-
ré ji chtěly absolvovat opakovaně. A to 
je myslím pro organizátory nejlepší od-
měna.

L. Klimeš, P. Brabcová

Otmarovský byjatlon
11. červen 2016

Reprezentanti České Republiky vozí 
v posledních letech medaile z vrcholných 
světových akcí z různých sportů. Jedním 
z nejúspěšnějších je Biatlon. Mistrovství 
světa v tomto sportu v roce 2015 se ode-
hrávalo ve finském Kontiolahti. Našim 
sportovcům se podařilo z  něho přivézt 
jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bron-
zovou medaili. Při společném sledování 
sportovních klání v místním Clubu se zje-
vil nápad, že bychom v Otmarově mohli 
podobný závod uspořádat také. Tento 
byl přijat s všeobecným nadšením. Jenže 
uspořádat takovou akci nejde ze dne na 
den. Začalo se s přípravami. Oslovit Čes-
ký Biatlonový svaz k  povolení, televizní 
společnosti, sponzory, trenéry, maséry, 
vybrat vhodný a důstojný prostor, to vše 
zabralo tolik času, že ke startu závodu se 
čtyři smíšené štafety postavily 6.  červ-
na 2015 v 10:00 hod. Jako nejpřijatelněj-
ší z  hlediska infrastruktury, kyvadlové 
dopravy a  dostupnosti cateringu bylo 
vybráno pole před hasičkou, charakteri-
stické tím, že nahoru se jede do kopce, 
a zpátky zase z kopce dolů. Dlouho před 
závodem se čekalo, jaké bude počasí. 
Vyhlíželi jsme sníh do noci, ale nepřišel. 

Byly připraveny i  sněhová děla, kdyby 
aspoň mrzlo, ale ani zde pořadatelům 
nepřálo… Pro jistotu jsme nechali pose-
kat vzrostlou trávu, aby to aspoň trošku 
klouzalo. Někteří nad ránem ještě tréno-
vali alespoň na rose, která trošku napad-
la, aby mohli ještě něco na stylu změnit. 
V sobotu se Otmarov probudil do vskut-
ku krásného rána. Už v  8:00 teploměr 
ukazoval příjemných 27 stupňů. Pořa-
datelé připravili občerstvení a  posádky 
a fanoušci se začali kolem deváté hodiny 
scházet. Všichni závodníci měli připrave-
ny lyže na sníh, ale v 9 hodin už bylo jas-
né, že prostě nenasněží… proto museli 
začít řešit alternativní namazání skluz-
nic, odložení protimrazových oblečení 
a  odstranění hřejivých polštářků z  růz-
ných míst těl. Většina se ale rozhodla, že 
prostě závod odjedou tak, jak přišli.
Na startovní listině byly čtyři smíšené 
štafety, složené výhradně z  otmarov-
ských občanů, různě poskládané dle 
rodinných a citových vazeb. Trať byla vy-
tyčena cca 300 metrů dlouhým úsekem, 
zakončeným střelnicí. Každý účastník 
měl dvakrát dojet od startu ke střelnici 
a zpět. Na střelnici se klasicky absolvo-
vala jedna série ve stoje a v druhém kole 
vleže. V tomto prvním ročníku se střílelo 
na plechovky. Ty byly tři a na jejich skole-
ní bylo 5 ran. Ten, komu ani těchto 5 ran 
nestačilo, musel absolvovat za každou 
neshozenou plechovku trestné kolo, 
které se nacházelo před hlavní tribunou, 
těsně za občerstvovacím stanem paní 

Klimešové a  jakéhosi podivného arab-
ského tanečníka (nebo tanečnice).
Již po dojetí prvních členů štafet ke střel-
nici bylo jasné, že biatlon je jeden z nej-
tvrdších sportů na světě. Bojovalo se 
s větrem, únavou, žízní a teplota atako-
vala pětatřicítku. Diváci v ochozech však 
hnali svoje oblíbence vpřed a  nikdo se 
nechtěl nechat zahanbit. Pavel Florian 
v roli šéftrenéra Otmarovského byjatlo-
nového oddílu se snažil seč mohl svým 
ovečkám jejich počínání na střelnici 
ulehčovat a radil, jak v dalších kolech stří-
let, ale mnohdy se toto naprosto míjelo 
účinkem. Jak jsme se všichni přesvědčili, 
střelba v  tomto nádherném sportu má 
obrovský význam a dokáže velmi zásad-
ním způsobem zamíchat celým, jakkoli 
rozjetým závodem. Štafeta se jela ve 
velmi svižném tempu  – minimálně de-
set metrů od startu běžel každý, (někteří 
běželi celý úsek a Otmar Grolich dokon-
ce sprintem, aniž by běžky zvednul nad 
zem). Byl zde i jeden běžkař, který uběhl 
celou trať na sjezdovkách a soupaž.
Konečné pořadí nebylo v tento den dů-
ležité, vítězem byla hlavně dobrá nálada.
Na závěr pořadatelé rozdali ceny, po-
děkovali všem zúčastněným a  vyřkli 
přání, aby tento první ročník našel své 
nástupce.
Prakticky od ukončení prvního ročníku 
čelil hlavní pořadatel dotazům, kdy bude 
ročník druhý. Začal se připravovat hned, 
jak udeřily první mrazy. Nicméně tyto 
pominuly takřka vzápětí a bylo jasné, že 
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Otmarovský Byjatlon je opět odsouzen 
k  absenci sněhu. Zběhlé posádky se 
toho nezalekly a přihlásily se do další-
ho ročníku bez váhání. Pořadatelé mezi 
oběma ročníky nezaháleli a  připravili 
ve spolupráci s  Toyota Motor Corpo-
ration novou střelnici, která této čím 
dál oblíbenější akci přidala na lesku 
a  také spravedlnosti. Také pro střelbu 
vleže nahradily spacáky krásné modré 
koberce, aby všechny podmínky pro 
střelbu byly co nejlepší. Také s občerst-
vením došlo ke změnám a byla uvítána 
nabídka cateringové firmy ze sibiřské 
oblasti od jezera Bajkal. Celá osádka 
občerstvovacího stanu dokázala, že 
jsou zkušenými rutinéry a  nic jim ne-
vadilo, že bylo na jejich poměry „trošku 
teplo“.
Do závodu se opět nominovaly čtyři 
družstva, z  nichž jedno bylo složené 
z  otmarovských zdravotních sestři-
ček. Nikdo do té doby nevěděl, že je 
tu máme. Pravdou je, že od té doby již 
žádná z nich nebyla v Otmarově spatře-
na. Je třeba poznamenat, že věhlas této 
akce překročil hranice obce a  v  ocho-
zech byla spousta diváků z  okolních 
vesnic a dokonce se do loni třetí štafety 
nominoval jeden borec z  okresu Blan-
sko. Všichni čekali, že bude esem v ru-
kávu Bednářovic sestavy, nicméně se 

ukázalo, že tu tíhu, kterou na něj nalo-
žili, prostě neunesl :).
Zlatým hřebem a  opravdu nečekaným 
ZJEVEM se stala účast naší nejúspěšněj-
ší reprezentantky Gabriely Soukalové. 
Všichni byli poctěni, že se mezi ně přije-
la ve svém nabitém programu podívat 
a byli hrdi na to, že můžou proti ní závo-
dit. Bohužel od konce světového poháru 
uběhlo už hodně vody a  Gábina svým 
vystoupením sice pobavila, ale nijak do 
závěrečných bojů nezasáhla. Nebýt zku-
šené posádky otmarovských záchranářů, 
zvyklých prakticky na cokoli, mohly být 

následky jejího vyčerpání mnohem horší.
Závěrem jen uveďme, že loňské prven-
ství obhájila štafeta ve stejném složení, 
jako v roce 2015, ale i zde šlo o napros-
to nepodstatný údaj…
Co říci nakonec? Všichni se těší na další 
ročník, ale zde vyvstává pořadatelům 
velký oříšek, se kterým se budou muset 
poprat. Oblíbená trať v centru obce je 
zlikvidována bagry, betonem a cihlami. 
Nastává otázka, kam přesunout tribuny 
a další vybavení. Zde uvítáme vaše ná-
zory a návrhy, jak dále…

Tomáš Brabec

Házená
25. červen 2016

Po dvou letech, kdy se na turnaj v házené nějak nedostalo, 
rozhodli se dva naši občané (Josef Doležal a Jiří Vychodil), že 
naváží na nejdelší sportovní tradici v Otmarově a uspořádají 
23. ročník. Historie tohoto turnaje sahá až do roku 1990 a jeho 
zakladatelem byl pan Otmar Grolich. Historicky se těchto tur-
najů účastnily týmy Telnice, Měnína, Otmarova. Občas k nim 
přibyl i některý další. Po smrti zakladatele se turnaj pojmeno-
val po něm jako Memoriál Otmara Grolicha.
V letošním roce se tedy zase na tradici navázalo. Byli pozva-
ní opět týmy z Telnice a Měnína. Otmarovský výběr byl opět 
složen z nadšenců pro kolektiv a pár místních házenkářských 

borců ve výslužbě. Ti chtěli svůj tým připravit alespoň po tak-
tické stránce a v pátek před turnajem svolal Pavel Florian celý 
mančaft, aby mu předal své zkušenosti a zkusil alespoň troš-
ku ty nové zasvětit do tohoto nádherného sportu. Následně 
všem nařídil brzkou večerku, abychom byli druhý den zkuše-
ným protivníkům vyrovnaným soupeřem.
Počasí se na sobotu vydařilo (bylo příjemných 37 stupňů) 
a celý areál byl připraven na zahájení turnaje. Úvodním pro-
slovem se tentokrát prezentoval Josef Doležal, kdy vzpomněl 
na pana Grolicha a tradici házené v naší obci, poděkoval všem, 
že dorazili a popřál do bojů hodně sil. Hlavním rozhodčím byl 
opět Jan Kaplan. Výsledky zápasů víceméně kopírovaly histo-
rické zápisy. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Telnice, druhý 
byl Měnín a pomyslnou bednu uzavíral na bronzové příčce Ot-
marov. Byli jsme za toto rádi, vždyť třetí místo je pěkné.
Po skončení bojů se všichni sešli ke společnému povídání 
a zpívání, které letos poprvé doprovázela Varmužova cimbá-
lová muzika. Jejich vystoupení bylo velice příjemným vyvrcho-
lením celého dne a budeme doufat, že v letech příštích bude 
Otmarov v této tradici pokračovat.

Tomáš Brabec

Otmar Cup
16. červenec 2016
Dne 16. 7. pořadatelé z SK Otmarov uspořádali již tradiční tur-
naj v malé kopané „Otmar Cup“.
Do turnaje bylo přihlášeno 6 týmů a pořadatelé z SK Otmarov 
se nenechali nikterak zahanbit a umístili se na krásném dru-
hém místě.

Konečné výsledky turnaje:
1. Rebešovice 4. Lišky 
2. Otmarov 5. Tennessee 
3. Měnín 6. Opatovice

P. Brabcová
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Dětské odpoledne
27. srpen 2016

V naší obci se v posledních letech děje 
stále více akcí pro děti. Jednou z nejob-
líbenějších a  také nejnavštěvovanějších 
je dětské odpoledne. První dva ročníky 
se konaly v červnu na plácku u hasičky. 
V  nabitém programu vystupovala sku-
pina historického šerku Rekové, která 
ukázala malým návštěvníkům, jak se 
kdysi bojovalo, jak dlouho trvalo nabití 
střelných zbraní a  svým vystoupením 
všechny naladila na celý program. Děti 
si mohly s nimi také mimo jiné vyzkou-
šet střelbu z  luku, kuše, sekat hlavy 
(brambory) mečem  apod. Zajímavým 
programem bylo také předvedení prá-
ce Policie ČR a to jak ukázka policejních 
vozů, tak hlavně vystoupení psovodů, 
kde děti s němým úžasem sledovaly, jak 
vycvičení psi skolí po pronásledování 
pachatele. Samozřejmostí byl skákací 
hrad, různé soutěže, malování na obli-
čej a mnoho dalších. Za splnění každého 

úkolu byli soutěžící odměněni různými 
sladkostmi a dárky. Každé dětské odpo-
ledne je zakončené tombolou, ve kte-
ré kluci a  holky můžou vyhrát nějakou 
hračku nebo sportovní náčiní. Bohaté 
občerstvení je samozřejmostí, stejně 
jako dostatek zmrzliny.
V  letošním roce se však organizátorka 
Petra Brabcová rozhodla, že dětské-
mu odpoledni dá jiný směr. Celá akce 
byla pojatá jako indiánská stezka. Start 
stezky byl u  hasičky a  vedla směrem 
k rybníku. Po cestě děti vyráběly různé 
předměty s  indiánskou tématikou jako 
například oděv a  čelenku, učily se roz-
dělávat oheň bez pomoci moderních 
technik, snažily se tomahavkem nebo 
proudem vody trefit cíl. Některé úkoly 
byly sportovního charakteru, jako prolé-
zání pavoučích sítí, jízda na mustangu, 
či přeplutí rybníka na kánoe… Na konci 
celé stezky museli malí indiáni skolit lu-
kem bizona.
Tak jako každému, i  tomuto dětskému 
odpoledni předcházelo spoustu příprav 
a navážení materiálu k tomu, aby se Pas-
tvisko změnilo v indiánskou vesnici. Bylo 
například nutné postavit Tee-pee. Toto 
jednouché tradiční obydlí prý dvě indi-
ánky stavěly 15  minut. Deset otmarov-
ských sportovců to na asi osmý pokus 
dokázalo za slabé dvě hodinky :). Výroba 
originálního totemu také zabrala spous-
tu času, ale tento krásně dokreslil atmo-
sféru dávných časů divokého západu.
Další program se nesl v  duchu příjem-
né atmosféry. Soutěže pokračovaly ve 
sportovním areálu. Vyráběly se přívěsky, 
náramky či náhrdelníky. Malovaly se 

kameny, malovalo se na obličej i  ruce. 
Někteří pokračovali ve zlepšování svých 
schopností ve střelbě z luku a další zase 
procvičovali jízdu na kánoji, která ten 
den po našem rybníku naplula spous-
tu kilometrů. Byl připraven i  táborový 
oheň, na kterém si děti opekly špekáčky 
a  večer u  něho Ti, co zůstali, poseděli, 
povídali si a zpívali do pozdních hodin. 
Překvapením pro děti byl další velký 
stan… Kdo chtěl, mohl v  něm přespat. 
Asi 15 dětí této možnosti využilo a strá-
vilo noc na Pastvisku bez rodičů. Dlouho 
do noci si povídaly o tom, co za celý den 
zažily.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, 
kteří s organizací pomohli ať už ve for-
mě finanční podpory  – Obec Otmarov, 
SDH Otmarov, SK Otmarov, Stappert 
ČR,  spol.  s  r. o., nebo osobní účasti na 
soutěžích nebo hrách a věřím, že jsme 
se v  podobně přátelském duchu nese-
tkali naposledy.

Tomáš Brabec

Fotbalový turnaj Cezava Cup 2016 v Otmarově
16. září 2016
Krásné páteční odpoledne 16. září 2016 
se neslo ve znamení sportovního setká-
ní zastupitelstev obcí Měnína, Žatčan, 
Otnic, Těšan, Telnice a Otmarova. Právě 
v  otmarovském sportovním areálu na 
pastvisku našel již druhý ročník Cezava 
Cupu svůj domov. Všichni návštěvníci se 
tu cítili dobře. Vládla zde velmi přátelská 
atmosféra, jak v průběhu všech fotbalo-
vých zápasů, tak i mimo hřiště.

Samotný výsledek turnaje nebyl ani tolik 
důležitý, jak spíše možnost seznámení 
mezi jednotlivými zastupiteli našeho re-
gionu a navazování dobrých vazeb, kte-
ré pomohou další vzájemné spolupráci.
Děkujeme všem návštěvníkům a  jejich 
fanouškům, kteří přijeli své zastupitele 
povzbudit.

Konečné pořadí:
1. Těšany 4. Telnice 
2. Otnice 5. Otmarov 
3. Měnín 6. Žatčany 
 
Sestava Otmarova:
Brabcová Petra, Grolichová Dana, 
Brabec Tomáš, Koláček Tomáš, Florian 
Pavel, Florian Jan, Vylášek Luboš

Petra Brabcová

Podzimní tvoření
28. září 2016
V  několika posledních letech jsem pořádala také oblíbenou 
akci zvanou Podzimní tvoření.
Je pravdou, že příprava těchto akcí pro děti je časově náročná. 
Jednak s vymýšlením co a z jakého materiálu se bude tvořit, 
následným nákupem a vyzvedáváním tohoto materiálu a také 
chystáním sálu a poté náročným úklidem. Jelikož v tomto roce 
bylo dětské odpoledne posunuto na konec léta, tak na uspořá-
dání podzimního tvoření mi chyběla jak energie, tak i dostatek 
času. Tedy jsem na veřejnost vypustila informaci, že podzimní 
tvoření připravovat nebudu a  kdyby kdokoli chtěl, uvítáme, 
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když tuto oblíbenou akci uspořádá. Nikdo tohoto nevyu-
žil a  naopak se tato informace nesetkala s  velkým nadšení 
u  dobrotivého Davida Koláčka, který dobrovolně vypěstoval 
větší množství dýní za účelem vyřezávání na podzimním tvo-
ření a také některé maminky byly zklamané, že akce nebude. 
To mne v podstatě velmi potěšilo a asi nakoplo k tomu, abych 
vymyslela náhradní variantu, kde bychom využili vypěstované 
dýně, ale nezabralo nám to tolik času s přípravami. Zrodil se 
tedy nápad, že využijeme pěkného počasí a uspořádáme vy-
řezávání dýní na venkovní ploše u hřiště, kde to nebude tak 
náročné na úklid, jak to u takových tvořeních bývá, pokud se 
konají v  místním sále. Státní svátek 28.  9. byl pro tuto akci 
ideální termín.
David se postaral o dodání dostatečného množství dýní a já 
o ostatní materiál. Našly se i maminky, které donesly přírodní 
materiál ze zahrad a polí, ostatní napekly nějakou tu dobro-
tu a  s  vyřezáváním strašáků se mohlo začít… Musím uznat, 
že lepšího počasí jsme si nemohli přát. Sluníčko svítilo celé 
odpoledne a myslím, že jsme si odpoledne všichni užili k naší 

velké spokojenosti. Fantazie dětí a hlavně i maminek je někdy 
obdivuhodná a kolemjdoucí se nestačili divit, jaké to máme 
krásné výtvory. Našla se i dýně, která byla vyrobena dle živého 
modelu a  to našeho pana starosty. A  je pravda, že podoba 
nejen v hustém kníru, ale i zadumaném výrazu tam byla.
Většinou si děti své výrobky odnesly domů, ale něco nám na 
zahrádce u obchodu zůstalo a tak jsem večer co večer chodila 
tyto „strašáky“ zapalovat a kochala se, snad ne jen já, jak tu 
máme krásnou podzimní atmosféru.
Snad bych jen ráda zmínila, že jsme toto klasické vyřezává-
ní dýní ať už v  tomto roce, nebo v  těch minulých, nikdy ne-
pojali, nebo se neinspirovali tím „americkým“ vyřezáváním 
halloweenských dýní, ale bylo to vždy myšleno jako klasické 
vyřezávání dýní, jaké si pamatuji jako malé dítě. Snad každý 
obyvatel Otmarova měl na zahradě, či poli nějakou tu dýni 
a tak jsme od malička s mými vrstevníky vyřezávali strašáky, 
kteří nám pak svítili před domem…

Petra Brabcová

Lampionový průvod
8. listopad 2016

Po menší odmlce, kdy lampionový prů-
vod v  naší obci pořádaly maminky, 
jejichž děti jsou dnes už ve velmi po-
kročilém  pubertálním věku, přišla řada 
na maminky, které mají děti mnohem 
menší a  které tyto akce plné dovádění 
zbožňují.

Napadlo je tedy, co kdybychom uspo-
řádali Lampionový průvod. Akce se 
ujala Zuzka Grolichová, se kterou jsme 
společně doladily detaily. Tento průvod 
jsme pojaly jako uspávání zvířátek. Ces-
ta byla označena barevnými světýlky 
a  po cestě byla rozmístěna různá zví-

řátka, těm děti měly zazpívat nějakou 
písničku, která by dané zvířátko uložila 
k zimnímu spánku… Děti si na tajemnou 
cestu svítily lampióny. Cesta to byla mís-
ty náročná a bahnitá, ale téměř všechny 
(někteří účastníci se odpojili dříve) do-
putovaly k cíli, který byl u dětského hřiš-
tě a tam na ně čekalo překvapení. Seděl 
tam smutný Vodník, který nemohl najít 
rybníček, v kterém by přečkal zimu. Děti 
se ho zprvu trošku bály, ale když po-
chopily, že Vodník je hodný a potřebu-
je pomoci, ukázaly mu cestu k našemu 
rybníku a  na rozloučenou mu zazpívali 
písničku. Vodník dětem za odměnu roz-
dal dobroty a putoval i s  rybkami v síti 
k rybníčku…
Opět zde musím poděkovat maminkám, 
které upekly dobroty pro všechny ná-
vštěvníky akce.

Petra Brabcová

Hody Otmarov
12.–13. listopad 2016
Z historie

Hody jsou lidové slavnosti a  svým pů-
vodem navazují na pohanské slavnosti 
dávných Slovanů v  období podzimního 
slunovratu. Původní podoba se po stale-
tí měnila a málo bychom poznali i z pů-

vodního obsahu, z příčin, které vedly ke 
vzniku hodů.
Některé z atributů však napovídají, proč 
naši předkové slavnosti podzimního 
slunovratu nepřestali světit. Zemědělec 

jimi vyjadřoval svou radost nad štědrou 
podzimní úrodou, nad dozrávajícími 
plody ovocných stromů a  vinné révy, 
byl to dobrý pocit nad sklizeným obilím. 
Právem viděl v  této štědrosti výsledek 
své celoroční namáhavé dřiny, věděl, že 
mu polní práce končí. A proto, než při-
jede Martin na bílém koni, ukončil hos-
podářský rok projevením radosti nad 
těmito dary. Příčiny vzniku jsou tedy 
docela prosté a v minulosti byly v našich 
zemích velmi rozšířeny.
Ve středověku, v  době rekatolizace cír-
kev nemohla tento pohanský zvyk lidu 
zakázat, a proto se mu snažila dodat jiný 
význam. Hody se začaly slavit na počest 
světce, který byl patronem v obci, a  je-
muž byl zasvěcen místní kostel, tzv. pa-
trocinium, popřípadě ve výroční den po-
svěcení kostela (dedicatio). Bohužel to 
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mělo neblahý následek, že se hody svě-
tily po celý rok a navíc ještě na podzim.
Hodová tradice nemá stanovený jed-
notný termín konání. Ten se liší vesnici 
od vesnice, známé jsou nejen hody Ka-
teřinské, Václavské nebo Martinské, ale 
samostatnou kapitolu tvoří i hody Císař-
ské.
Ty vznikly tak, že z  důvodu sjednocení 
nejednotnosti oslav posvícení a  tudíž 
nepracovních dnů v rámci císařství naří-
dil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi 
slavit posvícení třetí říjnovou neděli po 
svátku svatého Havla. Odtud se odvozu-
je také často používaný termín Havelské 
posvícení, nebo také císařské posvíce-
ní nebo hody. V některých vsích pak si 
poddaní slavili oboje hody-svoje původ-
ní a ještě císařské.
V případě naší obce je termín hodů zvo-
len na 16.  listopad, kde u  tohoto data 
najdeme jméno Otmar. Dalo by se tedy 
říci, že jde o církevní svátek patrona kos-
tela, patrocinium, neboť naše kaplička 
je zasvěcená sv.  Otmarovi, patronovi 
nemocných, dětí, těhotných a  pomlou-
vaných.
Tento opat ze švýcarského St. Gallenu 
vybudoval vedle svého kláštera nemoc-
nici i hospic pro malomocné. Znelíbil se 
však místním hrabatům. Ti ho nechali 
uvěznit za smyšlené obvinění (za cizo-
ložství s dávno zemřelou ženou), po půl-

ročním strádání v cele Otmar v roce 759 
zemřel.
Ale ještě jeden Otmar je spjat s historií 
naší vesnice. A to ve zcela zásadní pozici 
jako její zakladatel.
V knize, Z Rajhradských pamětí“ (archiv 
kláštera Benediktinů v  Rajhradě, 1932) 
je tento čin popisován slovy:,Na pozem-
cích dunavských u Měnína založil 1783 
poslední probošt Otmar Konrád kolonii 
Otmarov, již obsadili familianti většinou 
z německých Čech přišlí. Poněvadž dom-
ky ještě do nedávna stály toliko v jedné 
řadě podél silnice, říkalo se, že v Otma-
rově pekou chleba jen po jedné straně.“
Otmar Konrád byl posledním proboš-
tem Rajhradského kláštera (1764-1812). 
Na jedné listině z  klášterní knihovny, 
datované 1. 5. 1747, je napsáno, Otmar 
Conrad, ivančický Moravan, skládá slib.“ 
(slib chudoby, čistoty, poslušnosti a slib 
stability - doživotní stálosti v  některém 
klášteře, resp. v  té které komunitě). Po 
50 letech, 1. 5. 1797 ho skládá podruhé.
Proslul svou náklonností pro zakládání 
nových kostelů (Povýšení svatého Kříže 
v Rajhradě, kaple v Opatovicích) a jiných 
staveb (lovecký zámeček Lesní Hlubo-
ké), klášter se díky jeho stavební aktivitě 
značně zadlužil.
Tímto historickým výkladem jsem se 
však vzdálil od původního smyslu mého 
textu, a  to od Hodových slavností a  je-

jich oslavách v současné době.
Na žádných hodech nesmí chybět mlá-
dež (chasa) oblečená ve slavnostních 
lidových krojích. Ústředními postavami 
hodů jsou stárci a  jejich děvčata (stár-
ky). Chasa má úkol hody zajistit orga-
nizačně, vybrat v  lese vysoký strom na 
máju, převést ji a  vyzdobenou vztyčit, 
nazdobit taneční parket a zajistit hudbu 
a víno.
V sobotu se všichni sejdou v sále kultur-
ního domu, kde probíhá až do časných 
ranních hodin hodová zábava. Součás-
tí večerního programu je také sólo pro 
stárky, různé taneční hry, ale i  hodové 
pásmo, které chasa nacvičuje dlouho 
před hodama a bývá na vysoké úrovni. 
V neděli se stárci v krojích zúčastní svá-
teční mše a odpoledne se koná krojova-
ný průvod - chasa obchází opět s muzi-
kou celou vesnici. Odpolední zábava je 
už jen ukončením celé hodové veselice.
Co k  tomu více dodat? Je příjemné sle-
dovat, že zvyky našich předků jsou stále 
udržovány a  vypadá to, že ani dnešní 
mladá generace nemá v úmyslu je jak-
koliv přerušit.
Snad jenom, až naše hodové veselí vy-
střídá Ramadán a  místo krojů budou 
burky…

Luděk Klimeš – kronikář obce Otmarov

Letošní hody připadly na víkend 12.–13. listopadu
Přípravy stárků na hody probíhaly mnoho týdnů před tímto termínem. Mu-
seli si nacvičit hodovou besedu i půlnoční překvapení a každý pátek se také 
scházeli maminky v místním sále s malými ratolestmi na nacvičení vystou-
pení na nedělní odpoledne.
Období těsně před hodami je pro mnohé otmarovské obyvatele náročný. 
Probíhá velký úklid domácností, úprava předzahrádek a úklid celého okolí 
domu, také pečení cukroví a koláčů.
Stárci musí zajistit víno, máju, vyzdobit sál, navázat mašličky na zábavu, do-
vést kroje, … rozhodně týden před hodama není v žádné domácnosti nuda.
Vedení obce by tímto chtělo poděkovat všem stárkům za velmi vydařené 
hody.
Děkujeme také Janě a Katce Minaříkovým za nacvičení vystoupení s malými 
dětmi.

Petra Brabcová

Slovo stárků
Pro nás, stárky, začala příprava na hody 
koncem září, kdy jsme se poprvé sešli 
a  začali se učit půlnoční překvapení, 
nové stárky zpívat a  tancovat a  hlavně 
to nejdůležitější… Naučit je, jak správně 
pít :)
Hody jako takové pro stárky začaly ve 
čtvrtek 10.  listopadu ve tři hodiny od-
poledne, kdy jsme za deště skáceli máju 
a  strastiplně ji dovezli do Otmarova. 
Tímto bychom rádi poděkovali panu 
Františku Grolichovi, za jeho ochotu 
a  trpělivost převézt máju dlouhou 13 
metrů na vlečce, která má 4 metry. To 
chce značnou dávku odvahy. Následo-
val předhodový pátek, tedy čištění máje, 
pečení koláčů, dovezení krojů a  vyzdo-

bení sálu, aby byl připraven na sobotní 
zábavu. V  pozdních nočních hodinách 
jsme postavili májky před domy na-
šich hlavních stárků, za bujarého veselí 
a doprovodu Markéty Koláčkové na har-
moniku. Tímto další naše poděkování 
a zároveň omluva směřuje ke všem spo-
luobčanům Otmarova, které jsme v noci 
probudili z poklidného spánku. Děkuje-
me, že jste nás neposlali také si lehnout 
a byli jste tolerantní.
Sobota začala stavěním máje, které 
nebylo úplně snadné oproti loňskému 
roku. Mája byla mnohem vyšší a při je-
jím stavění se stárci i ochotní přihlížející 
poněkud nadřeli. Poté jsme obešli ostat-
ní spoluobčany Otmarova s pozvánkou 
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k hodovému veselí. Letos nám bohužel 
nepřálo počasí na zvaní v krojích, a tak 
doufáme, že nám všichni odpustili tep-
lejší oblečení.
Konečně nadešla tak dlouho očekáva-
ná sobotní zábava. Stárky v  nádherně 
naškrobených sukních, stárci v  krásně 
vyžehlených košilích. Čekali jsme, až 
se naplní sál a  budeme moci předvést 
první nástup, kterým se oficiálně zahájí 
hodová zábava. Vše vyšlo podle našich 
představ a zábava byla úžasná. I půlnoč-
ní překvapení vyšlo tak, jak jsme si ho 
plánovali a  dlouho nacvičovali. Děkuje-
me kapele Hamrla Boys za vytvoření ne-
skutečné atmosféry a také sponzorům, 
kteří věnovali ceny do tomboly.
Nedělní ráno pro nás bylo jako každý 
rok velmi těžké, ale i přesto jsme se se-
šli na hodovou mši v plném počtu. Poté 
nás čekal zasloužený oběd a odpočinek 
před průvodem. Ač byly předpovědi 
různé, nakonec se na nás na krátkou 
chvíli usmálo sluníčko a průvod probě-
hl hladce. Ke konci vesnice už jsme měli 
skoro omrzliny, ale protože jsme se bě-
hem průvodu zahřívali všemi možnými 
způsoby, ať už v podobě nahřátých pol-
štářků, šátků a  šál, nebo v  podobě te-
kutých zahřívadel, dalo se to zvládnout 
a do sálu jsme dorazili beze ztrát. Velmi 
obdivujeme hrstku malých krojovaných 
hrdinů, kteří s námi zvládli projít průvo-

dem celou vesnici. Následovala krojo-
vaná zábava, kde se kromě nás velkých 
stárků předvedli i naši budoucí nástup-
ci. Ukázali, že i oni si umí hody báječně 
užít a vystoupili s připravenými tanečky. 
Stejně jako sobotní kapela byla i  ta ne-
dělní dechová báječná. Děkujeme Blu-
čiňákům, protože i díky nim byly letošní 
hody o něco „hodovější.“
Tedy ohlédnutím zpětně musíme uznat, 
že ač byly přípravy provázeny různými 
strastmi, tak konečný výsledek stál za to 
a můžeme se shodnout, že příští rok nás 
v krojích uvidíte znovu.

Ještě jednou moc děkujeme všem za po-
moc a účast na našich tradičních Otma-
rovských hodech. Také děkujeme obci 
a hasičům za finanční podporu. Doufá-
me, že jste si hody užili minimálně tak, 
jako my. Příští rok na viděnou.
VAŠI STÁRCI.
Zuzana Šabacká + Rostislav Bednář, Ka-
teřina Minaříková + Jakub Krejčík, Klára 
Okřinová + Václav Minařík, Lucie Faltuso-
vá + Jakub Koláček, Markéta Koláčková + 
David Koláček, Ludmila Lízalová + Roman 
Pokorný, Lucie Bednářová + Marek Jeniš
Sklepníci: Michal Kordík a Lukáš Kaplan

Hodová mše
V neděli 13. listopadu 2016 oslavila naše obec svátek patrona naší kaple sv. Otmara. Mši svatou celebroval převor rajhradského 
kláštera Augustin Gazda. Mše se zúčastnili i otmarovští stárci a stárky.

Vánoční dílničky a slavnostní rozsvěcení stromu
3. prosinec 2016

V posledních letech se v naší obci orga-
nizuje spoustu nových akcí, spojených 
se setkáním občanů, či různých tvoření 
pro děti, které velmi příjemným způso-
bem doplňují tradiční akce, jako turnaj 
v házené nebo ve fotbale.
V  letošním roce se konalo již třetí slav-
nostní rozsvícení Vánočního stromu 
v  obci Otmarov. Hlavním pořadatelem 

je Petra Brabcová s  finanční podporou 
obce Otmarov a SDH Otmarov.
Všemu předchází spousta chystání. Vy-
mýšlení, co nového pro děti a jejich ro-
diče připravit, aby to nebylo stejné, jako 
loni. A myslím, že se to daří.
Vánoční tvoření se uskutečnilo dne 
3. 12. a začalo v 15 hodin v sále obecní-
ho úřadu. Začaly se scházet rodiče s dět-

mi. Bylo připraveno několik dílniček. 
Zdobení baněk, výroba andílků, různých 
sněhuláků, vánočních ozdob, malování 
vánočních magnetek, malování baněk 
a  podobně. Ani bych nevěřil, kolik věcí 
se může k výrobě vánočních motivů po-
užít. Chtěli bychom poděkovat i  někte-
rým maminkám za přípravu perníčků 
ke zdobení, což je také jednou z  velmi 
oblíbených činností. Tolik upatlaných 
dětských prstů, triček a kalhot různoba-
revným sladkým krémem jinak během 
roku neuvidíte :)
Slavnostním vyvrcholením tohoto pří-
jemného odpoledne je setkání všech 
občanů Otmarova v centru obce. Úvod-
ním slovem se prezentoval jako obvyk-
le pan starosta, který před samotným 
rozsvícením stromu připomněl význam 
Vánoc, zdůraznil důležitost takových se-
tkání a  hlavně všem popřál zdraví, pří-
jemné Vánoce a vše nejlepší do nového 
roku. Letos se celé shromáždění přesu-
nulo od zastávky před obchodem k ha-
sičce, kde v  provizorních podmínkách 
pořadatelé spolu s Otmarem Grolichem 
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a  Jiřím Tinzlem vytvořili velmi vkusné 
a důstojné místo, kde se vystřídalo ně-
kolik vystoupení nejen otmarovských 
dětí, které zazpívaly a zahrály koledy. Za 
tradičního hudebního doprovodu a zpě-
vu Rudy Konečného, jsme přivedli obec 
do adventního času, i  když letos, prav-
da o týden později. V dalším programu 
ještě vystoupili někteří další umělci z řad 

našich občanů. Děti roznášely dobroty, 
a každý mohl ochutnat tradiční vánoční 
„svařák“ a čaj, který byl pro všechny při-
praven zdarma.
Závěrem bych chtěl poděkovat Pet-
ře Brabcové za to, že věnuje svůj čas 
k  tomu, abychom se všichni mohli ta-
kových setkání v  Otmarově účastnit. 
Taktéž Jirkovi Tinzlovi za každoroční 

nazdobení obecního vánočního stromu, 
maminkám, které napekly jak perníčky, 
tak i ostatní dobroty, které se u rozsvě-
cení rozdávaly a všem ostatním, kteří se 
na akci ať osobně, finančně nebo hmot-
ně podíleli.

Tomáš Brabec

Mikuláš
5. prosince chodil naší obcí svatý Mikuláš se svojí družinou, tedy andělem a 
čerty. Jak je již i v naší obci dlouholetou tradicí.
Jako vždy, zastavoval se v obydlích lidí a hodné děti odměňoval různými 
sladkostmi a ty zlobivé pokáral a i čerty a peklem pohrozil. Nakonec se však 
díky přímluvě andělů nad těmito dětmi slitoval a dal jim šanci, že se mohou 
do dalšího roku napravit.

Turnaj ve stolním tenise
Jednou z otmarovských sportovních tradic je také vánoční tur-
naj ve stolním tenise. Pravidelně se koná v období mezi Váno-
cemi a Silvestrem. Tentokrát se tato sportovní akce v tomto 
období neuskutečnila a odložila se na leden až únor. Proto 
přinášíme reportáž z minulých ročníků.
Na pořadatelství SK Otmarov v posledních dvou ročnících na-
vázal Tomáš Brabec. Den konání se v obou případech posunul 
na předsilvestrovské odpoledne. Vzhledem k tomu, že počet 
přihlášených se rovnal skoro dvacítce, bylo nutné zdvojná-
sobit počet stolů a to na dva. Děkujeme tímto sourozencům 
Jenišovým za zapůjčení druhého stolu. Pořadatele k  oslove-
ní zrovna těchto bratrů vedla především snaha zamezit jim 
v  tréninku, aby měl šanci vyhrát po letech i  někdo jiný. Ale 
o tom později. Rozlosování proběhlo do dvou skupin, ve které 
hrál každý s každým na dva vítězné sety. A pak dle umístění 
ve skupině o  konečné pořadí se skupinou druhou. Dorazilo 
i několik slečen a dam, proto byla vypsána i kategorie ženská, 
v  níž některé výkony vysoko převyšovaly ty mužské. Přede-

vším hlasové doprovody něžnější polovičky hráček připomí-
naly zvukovou kulisu při tenisu Martiny Hingisové :).
Nutno říci, že do zápasů se zapojili i kamarádi z okolních ves-
nic. Někteří se dokonce dostali až do finále (Měnín), no a ně-
kteří bojovali o cenu útěchy (nakonec tento jediný zápas borec 
z Rajhradu vyhrál a přišel tím o láhev zelené, kterou tak svou 
porážkou vybojoval domácí pěstitel dýní). Utkání probíhaly ve 
vysokém tempu a každý chtěl urvat vítězství na svoji stranu. 
Bylo vidět spoustu velmi hezkých výměn za povzbuzování 
všech zúčastněných, kteří přišli hrát nebo třeba jen fandit.
Nakonec v roce 2014 obhájil své několikaleté vítězství Radek 
Jeniš, který ve finále porazil Zdeňka Jochmana a v roce 2015 
zvítězil po dlouholeté odmlce nad stejným finálovým soupe-
řem Pavel Minařík, který tak nadvládu Radka ukončil. Snad 
obě porážky pana ředitele nebudou mít vliv na prospěch ot-
marovských dětí ve škole :)

Tomáš Brabec

Setkávání maminek v kulturním sále
Již třetím rokem se jednou týdně v  dopoledních hodinách 
schází maminky se svými dětmi v  místním sále kulturního 
domu.
Rok od roku dětí přibývá.
Maminky vymýšlejí dětem různý program a sportovní aktivi-
ty např. kreslení, vyrábění zvířátek z kaštanů, lepení obrázků 
z listí, zdolávání opičí dráhy a podobně, nebo se s dětmi spo-
lečně učí básničky a zpívají pohybové písničky.

Obzvláště v nevlídném počasí tuto možnost setkávání mamin-
ky rády využívají.
Čas strávený ve větším kolektivu dětem prospívá a usnadňuje 
jim pozdější nástup do mateřské školky.
Maminky mezi sebou rády přivítají i další maminky, které by 
se rády s dětmi do těchto setkání zapojily a zpestřily by si tím 
rodičovský stereotyp.

Kolektiv maminek a dětí

SPOLEČENSKá RUbRIKA
Naši jubilanti
V roce 2016 oslavili naši občané významná životní jubilea.
Všem oslavencům přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody.
Bělík František
Janeček Karel
Kopřiva Emil

Grolichová Helena
Kopřiva Jaroslav
Kaplan Jan

Konečný Rudolf
Ztratil Ludvík
Koláček Josef

Koláčková Františka
Grolich František
Šabacká Eva

Praxová Marie
Koláčková Soňa
Koláček Antonín

Burda Otmar
Burdová Hedvika

Pozn.: Věk jubilantů neuvádíme s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů. Jedná se o občany, kteří v roce 2016 oslavili 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90 let, dále pak každý rok u občanů nad 90 let.
Zdroj: evidence obyvatel OÚ Otmarov

Vítáme narozené spoluobčánky
Paleček Václav, Tichá Sofie
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Údaje z evidence obyvatel
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2016
Celkem.............................326
Dospělí - ženy .................124
Dospělí - muži .................120

Děti do 15let ..................... 75
Děti do 18let ....................... 7

Přihlášeni za rok 2016 ..... 15
Odstěhováni za rok 2016 .. 2

Počet žáků navštěvujících ZŠ Měnín
1. třída 8 žáků
2. třída 3 žáci

3. třída 4 žáci
4. třída 2 žáci

5. třída 3 žáci
6. třída 4 žáci

7. třída 3 žáci
8. třída 2 žáci

9. třída 1 žák

Celkem tedy 30 žáků.

SPOLKy - HASIČI, SPORTOVCI
Otmarovští hasiči
V naší obci působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Otmarov.
Tato organizace vznikla v  roce 1943 jako reakce na události 
druhé světové války. Od té doby SDH prošel velkým vývojem. 
Od prvorepublikových opravdových nadšenců, přes normali-
zační léta, kdy činnost byla usměrňována kamsi k demokra-
tickému centralizmu, až po léta porevoluční, kdy se činnost 
vrátila k  původnímu poslání hasičů. Je zajímavé, že heslo“ 
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, z hlav hasičů nikdy nikdo 
nevymazal. Heslo, které spojuje všechny lidi, nejenom hasiče 
a povolává do zbraně vždy, když je někdo z nás v ohrožení. 
A nemusí to být ani hasič. V lidské povaze je zakódováno, že 
silnější by měli pomáhat slabším. (V tomto případě silnější je 
nahrazeno slovem šťastnější a slovo slabší slovem nešťastněj-
ší). Tedy ten, kdo pomoci může, pomůže tomu, kdo pomoc 
potřebuje. V historii obce Otmarova, se už několikrát prokáza-
lo, že naši hasiči berou svoji příslušnost vážně a jejich takzva-
ná stavovská čest jim velí pomoci každému, kdo je v  nouzi. 
Poslední dobou je v  naší organizaci trochu méně činnosti, 
která se měří oblibou veřejnosti. O to víc jsme vidět při pod-

porování společenských akcí pro děti i pro dospělé. Všechny 
peníze, které svojí činností vyděláme, vracíme do podpory 
mládeže. Ta leckdy ani neví, že jsou od hasičů. Ale hlavně, že 
jde o dobrou věc. Represivní složku si bohužel nemůžeme za-
jistit sami, a proto jsme požádali obec Měnín, zda by represi 
pro nás mohli zajišťovat. Obec Měnín souhlasí se zajišťováním 
požární ochrany v obci Otmarov. Již několikrát měnínští hasiči 
poskytli naší obci potřebnou pomoc. Nejen při hašení požá-
rů, ale i  pomoc technickou. Například provzdušňování vody 
v rybníce, čištění silnice a podobně. Poslední technická pomoc 
měnínského sboru spočívala v  likvidaci nebezpečného stro-
mu u cesty směrem ke sportovnímu areálu. Kdo má zájem si 
prohlédnout torzo tohoto stromu, přesvědčí se na vlastní oči, 
že jeho ořez byl nutný.
Za pomoc měnínským hasičům patří velký dík. Nezbývá, než 
doufat, že v blízké budoucnosti se najde nějaký dobrovolník, 
který vychová naše následovníky, tak, jako se to podařilo nám 
v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Jan Florian

Činnost SK Otmarov v roce 2016
Sportovní akce
Přes zimní období 2015–2016 bylo odehráno 17 tréninkových 
futsalových zápasů v přetlakové hale v Telnici a během letní 
sezóny 19 fotbalových zápasů na hřišti na Pastvisku.

V termínu od 19. 1. do 9. 2. 2016 jsme odehráli 4 zápasy v rám-
ci futsalového turnaje Winter Cup, který se odehrával v přetla-
kové hale v Telnici. Za zmínku stojí poslední zápas letošní ligy 
mezi pořádajícími Fotry Telnice a SK Otmarov, které bylo plné 
napětí, zvratů a které rozhodl internacionál Vítězslav Hrdý gó-
lem v posledních chvílích utkání na 5:6 pro Otmarov.
Výsledková tabulka:
 V R P skóre body
1. Měnín 4 0 0 35:12 12
2. Otmarov 3 0 1 35:16 9
3. Tennessee 2 0 2 20:32 6
4. Blučina 1 0 3 15:28 3
5. Fotři Telnice 0 0 4 16:27 0
Nejlepším střelcem se stal Václav Minařík z SK Otmarov, který 
ve čtyřech utkáních nastřílel 15 branek, druhý skončil telnický 
Jan Holčapek s 12 přesnými trefami.

V sobotu 5. 3. 2016 jsme odehráli v telnické hale turnaj ve fut-
sale „O pohár starosty obce Telnice“. V kombinované sestavě 
jsme po špatných výkonech skončili na posledním 9. místě.

V  sobotu 25.  6.  2016 se na hřišti v  Opatovicích uskutečnil 4. 
ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár.
Turnaje se účastnilo šest mužstev s  hráči různého věku, od 
staršího dorostu, muže, ale i  „staré“ pány. V sobotu bylo ne-

skutečné horko, ale i přes to horko všichni hráli s nasazením, 
někteří i života.
Po velmi dobrých výkonech se naše mužstvo probilo až do 
finále, kde jsme se utkali s  mužstvem Copa Banana. Zápas 
skončil remízou 1:1, rozhodly až penalty. My jsme dvě penal-
ty nedali a skončili tak znovu na druhém místě. Individuální 
ceny:
nejlepší střelec turnaje – Vašek Minařík z SK Otmarov
nejlepší hráč turnaje – Pavel Minařík z SK Otmarov :)
nejlepší brankář – Jakub Mrkva z mužstva Copa Banana
Umístění družstev:
1. Copa Banana 4. 1. FC Nekopnem si 
2. SK Otmarov 5. FC International 
3. 1. FC Hory – Kradlov 6. Ať to dobře zní 
 

Dne 16. 7. 2016 jsme pořádali, na hřišti v Otmarově, jede-
náctý ročník turnaje v malé kopané „OTMARCUP 2016“. Naše 
mužstvo odehrálo zápasy ve skupině suverénně, v semifinále 
nás velmi potrápilo mladé mužstvo nazvané „Lišky“ a ve finá-
le jsme nestačili na lepší tým z Rebešovic.
Výsledky Otmar cupu 2016:
Měnín - Tennessee 2:0, Opatovice - Rebešovice 0:4,  
Měnín - Otmarov 1:5, Opatovice - Lišky 0:2, 
Tennessee - Otmarov 1:4, Rebešovice - Lišky 1:0
o 5. místo: Tennessee – Opatovice 8:2
semifinále 1: Rebešovice – Měnín 3:1
semifinále 2: Otmarov – Lišky 2:0
o 3. místo: Lišky – Měnín 2:3
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Finále: Otmarov – Rebešovice 0:2
Pořadí:
1. Rebešovice 4. Lišky 
2. Otmarov 5. Tennessee 
3. Měnín 6. Opatovice 
Nejlepší střelec turnaje se 7 góly byl Vašek Minařík z Otma-
rova.

Pracovní činnosti, brigády
• 1. 4. 2016 – sečení, vertikutace hřiště, úklid spadlých větví, 

vyhrabání klacíků na travnatých plochách, stavba ochran-
ných sítí, zprovoznění závlahy.

• 28. 4. 2016 – sečení trávy v celém areálu, úklid skladu, vyčiš-
tění okapů provozních budov.

• 30.  5.  2016  – oprava závlahového systému hřiště, výměna 
postřikovačů

• 14. 6. 2016 – sečení trávy v celém areálu, úklid skladu v klu-
bovně

• 25. 8. 2016 – sečení trávy v celém areálu
• 29.  10.  2016  – demontáž ochranných sítí, zajištění závlahy 

proti zamrznutí
Během roku 2016 bylo hřiště posečeno celkem 21x. V zimním 
období proběhlo několik brigád, při kterých jsme opravili žací 
systém sekacího traktoru (výměna řemenů, koncových spína-
čů, ložisek).
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se podílí na naší činnos-
ti za jejich úsilí a zájem.

Pavel Minařík

KřížOVKA PRO DěTI

1. Zvíře s chobotem

2. Název naší obce

3. Sameček od myši

4. Pohádkový mravenec s šátkem

5. Koza má na hlavě

6. Jméno otmarovského rybníka

7. Průhledná tekutina

8. Šnek bez ulity

9. Křemílek a …

10. Jinak hezký

11. Kůň v pyžamu

12. Doručovatel

13. Domácky Richard

14. Žluté exotické ovoce

15. Bodavý hmyz

16. Míchaný nápoj

17. Opak noci

18. Míčový sport

19. Kdo nosí dětem dárky

 
 TAjENKA ..........................................................................................
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