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Zpravodaj byl vytištěn v nákladu 150 kusů. 

Tisk: obec Otín, Otín 37, 594 01  Velké Meziříčí 

Zpravodaj neprošel tiskovou úpravou, za případné 

překlepy se omlouváme       
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Milí spoluobčané, do vašich rukou se dostalo první číslo 

zpravodaje naší obce. Jelikož stále panuje nepříznivá doba na 

setkávání a na obci se událo mnoho nových věcí, které byste 

měli vědět, rozhodli jsme se, že vám veškeré nové informace 

poskytneme nejen na webu obce Otín (www.otin.cz), ale také 

v tištěné podobě prostřednictvím zpravodaje obce. Rádi 

bychom z tohoto prvního pokusu učinili tradici a vydávali 

zpravodaj každý rok. Aby i ti, kteří nemají přístup k internetu a 

nemohou se z jakéhokoli důvodu účastnit na obecních 

setkáních dověděli, co vše se během roku v obci stalo. 

Zpravodaj obce přichází do vašich domácností v období 

adventu. Toto období je pro všechny z nás, zvláště pro nás 

ženy, obdobím příprav na vánoční svátky, pečení cukroví a 

shonu. Ale zkuste si na chvilku sednout a rozjímat. Vždyť ani 

advent, ani vánoční svátky nejsou o shonu, ale o tom, že jsme 

se svými blízkými. Nenechte si díky tomu, že musíme mít vše 

hotové, ujít tu nádhernou sváteční atmosféru. 

Vánoční svátky jsou svátky, kdy většina z nás tráví čas 

se svými blízkými. A my, co toto štěstí máme, si někdy ani 

neuvědomujeme, že máme něco, co je vzácné a velice důležité. 

Že můžeme čekat na Ježíška obklopeni lidmi, které máme rádi. 

Proto si užívejte každičkou malou chvilku, kterou se svými 

blízkými můžete strávit. Z těchto pohodových chvil totiž 

čerpáme sílu pro celý následující rok a nikdy nevíme, jak dlouho 

tyto velice vzácné a krásné chvíle vydrží. Není nic smutnějšího 

než Vánoce trávené bez rodiny a blízkých přátel. Když je člověk 
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sám, nerozsvítí se stromeček, nezazní koledy a nezní dětský 

smích a hlasy lidí, kteří si mají co říct.  

K Vánocům se pojí řada tradic a pro inspiraci jsem do 

našeho zpravodaje také nějaké vložila. A byla bych velice ráda, 

kdyby se nějaká z nich objevila na Štědrý den ve vašich 

domovech. Při některých se dá zažít i mnoho legrace.  

 Přeji vám všem, aby příští rok byl pro všechny lepší. 

Stále doufám, že tato podivná doba brzy skončí a my nebudeme 

omezováni jako teď a budeme se moci setkávat tak, jak budeme 

chtít. 

Vaše 

Iveta Nedomanská 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 1 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 21. 2. 2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Návrh na uzavření 

smlouvy o věcném 

břemeni č. NM-

014330067031/001 

s názvem „Geršov, rozš. 

DS-NN, p. č. 1241/1, 

Matoušek“. 

3) Směnu parcely pana 

Doležala Josefa p. č. 184 

s částí obecní parcely p. č. 

196. Náklady na vyměření 

uhradí pan Doležal Josef.  

4) Usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce Otín 

z 21. 2. 2021 

 

II. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Rozpočtové opatření č. 

4/2020 

2) Nabídku na veřejné 

osvětlení od firmy Eko 

světlo. 

3) Nové informace ohledně 

plánované kanalizace Otín 

– Pohořílky. 

4) Informace ohledně 

spotřeby vody v roce 2020. 

5) Nákup nové nádoby na 

použitý kuchyňský olej na 

zamykání. 

6) Informace ohledně 

projektu na opravu 

kapličky v Geršově.  

V Otíně dne 21. 2. 2021 

   

 

 

Usnesení 

2021 



 
 

Usnesení č. 2 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 16. 5. 2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Návrh závěrečného účtu 

obce Otín včetně účetní 

závěrky obce Otín za rok 

2020. 

3) Koupi notebooku pro 

paní kronikářku.  

4) Cenovou nabídku na 

vybudování brány na hřiště 

v Pohořílkách od firmy 

MOS kovo. 

5) Zpoplatnění obecních 

věcí na půjčení. 

6) Usnesení č. 2 ze 

zasedání zastupitelstva 

obce Otín z 16. 5. 2021 

II. Zastupitelstvo obce 

Otín neschvaluje:  

1) Žádost o podporu Linky 

bezpečí, z. s.  

2) Žádost o příspěvek na 

stavbu nového domova 

pro seniory – Diakonie – 

středisko v Myslibořicích. 

3) Konání oslav Silvestra 

v obecním domě v Otíně.  

III. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Rozpočtové opatření č. 

1/2021 

2) Oznámení o fyzickém 

převzetí podvodného 

dokumentu: „Zápis č. 1 o 

zkoušce vodotěsnosti 

nádrže podle ČSN 

736505. 

3) Seznámení s podklady 

rozhodnutí – Vrtaná 

studna k. ú. Pohořílky u 

Otína, p. p. č. 77/7. 

4) Nové informace o 

směně pozemků ve 

vlastnictví obce Otín 

s firmou AGRO Měřín.  

5) Odkup a směna části 

pozemků od manželů 

Pokorných a Ing. Blanky 

Brodské. 

6) Zaměření obecního 

rybníka v Otíně. 



 
 

7) Nové informace ohledně 

kanalizace v Pohořílkách. 

V Otíně dne 16. 5. 2021 

 

 

 

Usnesení č. 3 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 1. 7. 2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Podnět k předložení 

návrhu na změnu obecní 

hranice, hranice 

katastrálního území – 

budova bude nově pouze 

v k. ú. Pohořílky u Otína. 

3) Vyjádření odborného 

zástupce pro vodovody 

Ing. Ladislava Krále 

k napojení domovní ČOV 

pana Vladimíra Doležala 

Pohořílky, č. p. 1.  

4) Návrh na vybudování 

domovní ČOV Pohořílky p. 

č. 34/7 ing. Jakuba Maliny. 

Materiály předloženy ing. 

Martinem Pejchalem. 

5) Návrh na vybudování 

domovní ČOV Pohoříly č. 

p. 5 pana Miroslava 

Doležala. Materiály 

předloženy ing. Martinem 

Pejchalem.  

6) Sbírku pro jižní Moravu 

ve výši 12.000,- Kč. 

7) Cenu pro odkup 

pozemku od manželů 

Brodských ve výši 100,- 

Kč/m2. 

8) Přijetí brigádníka po 

dobu letních prázdnin na 

práce vykonávané na obci. 

9) Poskytnutí skladovacích 

prostor na delší dobu 

manželům Peroutkovým. 

Nájemné bude činit 100,- 

Kč/ měsíc. 

10) Opravu obecní 

kanalizace na pozemku 

pana Josefa Hvězdy a 

paní Novákové Věry, která 

vede z požární nádrže 

v Otíně. 

11) Usnesení č. 3 ze 

zasedání zastupitelstva 



 
 

obce Otín konaného 1. 7. 

2021 

II. Zastupitelstvo obce 

Otín neschvaluje:  

1) Žádost o finanční dar 

Hispic Vysočina 

III. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Informace ohledně 

odpadů. 

2) Zápis z jednání, které 

proběhlo na obecním 

úřadě v rámci 

pozemkových úprav. 

3) Informaci od pana 

Michala Mráze na koupi 

pozemku na výstavbu 

haly. Obec Otín nevlastní 

v současné době 

pozemek, který by byl 

vyhovující.  

4) Informace ohledně 

rekonstrukce vstupních 

dveří do KD v Otíně. 

V Otíně dne 1. 7. 2021 

 

 

 

Usnesení č. 4 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 28. 9. 2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Nařízení č. 1/2021, 

kterým se stanovuje zákaz 

podomního prodeje 

v obcích Otín, Pohořílky a 

Geršov. 

3) Částku za likvidaci 

odpadu, která bude od 1. 

1. 2022 činit 400,- Kč za 

občana. Tato změna bude 

zanesena ve vyhlášce. 

4) Návrh firmy 

MONOTREND s. r. o. na 

vybudování dvou 

šplhacích sestav. Sestavy 

budou hrazeny z dotace 

POVV.  

5) Dar SDH Otín ve výši 2. 

000,- Kč na závody, které 

se uskuteční 9. 10. 2021 

v Otíně. 

6) Usnesení č. 4 ze 

zasedání zastupitelstva 



 
 

obce Otín konaného 28. 9. 

2021 

II. Zastupitelstvo obce 

Otín neschvaluje:  

1) Žádost o poskytnutí 

daru firmě NAŠE 

ODPADKY z. s. 

III. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Rozpočtové opatření č. 

2. 

2) Projekty na vybudování 

polních cest VPC2, HPC1 

a VPC3 v k. ú. Otín u 

Velkého Meziříčí. 

3) Projektovou 

dokumentaci k novostavbě 

rodinného domu v obci 

Geršov. 

4) Informace o budování 

map KČT na plastové 

tabuli v obcích na jaře 

2022. 

5) Žádost o vybudování 

jeviště v KD Otín pro účely 

hraní divadla.  

6) Nové rozesílání 

informací občanům 

pomocí aplikace Mobilní 

rozhlas. 

IV. Zastupitelstvo obce 

Otín ukládá:  

1) Projednat drobné 

změny ve znaku obce Otín 

s firmou Alerion.  

V Otíně dne 28. 9. 2021 

 

 

Usnesení č. 5 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 31. 10. 

2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Obecně závaznou 

vyhlášku obce Otín č. 

1/2021, o místním 

poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

3) Znak a vlajku obce Otín. 

4) Sponzorský dar MŠ 

Uhřínov. 

5) Cenovou nabídku pana 

Malce Stanislava na 

úpravu jeviště v KD Otín. 



 
 

6) Usnesení č. 5 ze 

zasedání zastupitelstva 

obce Otín konaného 31. 

10. 2021 

III. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Podepsání dohody 

s firmou AGRO Měřín, a. s. 

o zvýšení pachtovného na 

rok 2021. 

V Otíně dne 31. 10. 2021 

 

 

Usnesení č. 6 

ze zasedání zastupitelstva 

obce Otín 

konaného dne 10. 12. 

2021 

I. Zastupitelstvo obce 

Otín schvaluje:  

1) Program zasedání 

zastupitelstva obce Otín.  

2) Rozpočet obce Otín na 

rok 2022. 

3)Schválení 

střednědobého výhledu 

obce Otín na roky 2023-

2025. 

4) Obecně závaznou 

vyhlášku obce Otín č. 

2/2021 o stanovení 

obecního systému 

odpadového hospodářství. 

5) Sazbu 1.000,- Kč pro 

platbu poplatku za odpady 

pro podnikatelské subjekty 

v obci, které mají 

podepsanou novou 

„Smlouvu o zapojení do 

systému nakládání 

s komunálním odpadem 

na území obce Otín“.  

6) Podání žádosti o dotaci 

„Dětská a workautová 

hřiště v Otíně, Pohořílkách 

a Geršově“ v rámci výzvy 

k podávání žádostí o 

poskytnutí dotace v roce 

2022. 

z podprogramu MMR ČR 

Podpora obnovy a rozvoje 

venkova pro dotační titul 

117D8210H Podpora 

budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního 

odpočinku. 

7) Strategický plán rozvoje 

obce Otín.  

8) První výtisk obecní 

kroniky, která nese název 



 
 

„Pamětní kniha obce Otín“ 

za rok 2019.  

9) Usnesení č. 6 ze 

zasedání zastupitelstva 

obce Otín konaného 10. 

12. 2021. 

II. Zastupitelstvo obce 

Otín neschvaluje:  

1) Dar – Diakonie ČCE – 

středisko v Myslibořicích.  

2) Žádost o dar pro 

Centrum pro zdravotně 

postižené kraje Vysočina, 

o. p. s. 

3) Dar pro ZŠ Pavlínov. 

III. Zastupitelstvo obce 

Otín bere na vědomí:  

1) Rozpočtové opatření č. 

3 

2) Zápis z dílčího 

přezkoumání hospodaření 

obce Otín za rok 2021. 

IV. Přesouvá na další 

zastupitelstvo:  

1) Žádost o poskytnutí 

finančního příspěvku na 

rok 2022 – Diecézní 

charita Brno. 

V Otíně dne 10. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vážení spoluobčané, blíží 

se nám konec roku. Vždy, 

když něco končí, ohlížíme 

se a hodnotíme, jaký celý 

rok byl. I na mě dnes je, 

abych zhodnotila, co se na 

obci během roku událo.  

 Vše, co se 

v tomto roce událo, bylo 

protkáno zákazy a 

nařízeními kolem nemoci 

Covid 19. Bylo pro vás 

naplánováno mnoho akcí. 

Bohužel ne všechny se 

podařilo zrealizovat tak, 

jak jsme si přáli. Nějaké 

akce jsme bohužel museli 

zrušit.  

Tříkrálová sbírka 

proběhla tentokrát jinak. 

Schránka byla umístěna 

na obecním úřadě a 

penízky se mohly vložit do 

ní, nebo poslat převodem 
na účet. Naštěstí ochotní  

 

 

lidé těm, kteří jsou zvyklí 

mít tradiční nápis na 

dveřích, oběhli vesnice a 

nápisy napsaly. 

Masopustní průvod 

v letošním roce také nebyl. 

A ani dětské šibřinky se 

díky opatření nekonaly. 

Máj se nám podařilo 

postavit v úzkém kruhu lidí 

a čarodějnice byly také ve 

znamení pandemie. Také 

naši dobrovolníci sbírali 

odpadky po okolí obcí 

v rámci akce „Čistá 

Vysočina“. Bylo 

neskutečné, kolik odpadků 

našli. V létě se 

dobrovolným hasičům 

podařilo zorganizovat 

pouťové posezení. 

S prázdninami jsme se 

rozloučili letním kinem.  A 

na podzim se v obci 

povedla veliká věc. 

Uspořádat podzimní kolo 

celoroční hry Plamen. Byl 

Slovo 

starostky   
 

 



 
 

opravdu nádherný pocit 

přivítat v naší obci takové 

množství dětí, které byly 

natěšeny na závody. 

Podzim byl v naší obci 

v režii kultury. Místní 

ochotníci si nacvičili hru 

„Ať žijí duchové v Otíně“, 

kterou nacvičovali již 

podruhé. Naštěstí vše 

klaplo a mohli jste 

shlédnout dvě představení 

v kulturním domě v Otíně. 

Bylo nám také ctí přijmout 

nabídku vedení obce 

Pavlínov a koncem října 

jsme úspěšně představení 

zahráli v Pavlínově. 

V listopadu se naší obcí 

prošel svatý Martin. 

Doprovodili jsme ho 

s lampiony. Divadlo, které 

mělo být zahráno 

v obecním domě muselo 

být zrušeno. A koncem 

listopadu se rozsvítil 

vánoční stromek v Otíně. 

Pouze za zvuku vánočních 

písní a prskání prskavek 

děti donesly své dopisy pro 

Ježíška do schránky u 

stromečku. 

 Po nástupu na 

úřad se věnujeme hlavně 

vodovodům. Jak v Otíně, 

tak v Geršově. V Geršově 

nás čekalo zmírnění 

hygienického limitu díky 

hexazinonu, který se ve 

vodě objevoval již 

v dřívějších letech. 

Hodnoty jsou stále 

kolísavé. Někdy 0,18 mg/l, 

jindy 0,11 mg/l. Jeho 

výskyt se nemění díky 

suchému či deštivému 

roku. Ani v létě či v zimě. 

Na vodojem namontujeme 

filtrační zařízení na bázi 

aktivního uhlí a tím by se 

měla tato látka z vody 

dostat pryč. V minulém 

roce se hexazinon začal 

objevovat také na 

vodojemu Otín. Podle 

vzorků, které jsme dělali, je 

přítomen ve vodě z vrtu. 

Čeká nás též zmírnění 

hygienického limitu a 

jakmile zjistíme, že filtr 

v Geršově funguje, 

namontoval by se filtr i na 

vodojem v Otíně. Vše 

samozřejmě konzultujeme 

s hygienickou stanicí. 

Nejen kvalitou vody se 



 
 

v rámci vodovodů 

zabýváme. Vyměnili jsme 

řadu vodoměrů, které 

tekly. Také jsme 

vybudovali nové přípojky a 

opravili části vodovodů, 

které byly staré a 

nevyhovující. Také jsme 

přidali zavírací kohouty, 

aby se obec mohla při 

poruchách zavírat pouze 

po částech.  

S vodovody úzce 

souvisí také kanalizace. 

Zatím obec má povolení 

vypouštět. Na nové domy 

se výjimka nevztahuje. 

V současné době 

přemýšlíme, jak 

nejvhodněji odkanalizovat 

jednotlivé obce. V Otíně 

jednáme s firmou AGRO 

Měřín o směně pozemků. 

Pozemek, na kterém by 

měla stát čistírna 

odpadních vod není 

v našem vlastnictví. 

Jakmile se vše podaří 

vymyslet a naplánovat, 

budete o všech záměrech 

informováni. A pevně 

věřím, že celou akci 

společně zvládneme. 

Protože po skončení 

výjimek, budou mít 

povinnost vyvážet všichni 

obyvatelé obcí, a to není 

vůbec levná záležitost. 

Taková je legislativa a 

patříme k jedněm z mála 

obcí, které ještě kanalizaci 

nemají.  

 Na sklonku roku 

přibyl v Otíně a 

Pohořílkách jeden nový 

herní prvek na dětské 

hřiště. Prvky byly 

financovány v rámci 

krajské dotace POVV. 

Jelikož herní prvky na 

našich hřištích nemají 

certifikáty a atestaci a 

některé již nevyhovují, 

chtěli bychom se hřištím 

věnovat i v roce příštím. 

Na hřiště v Otíně a 



 
 

Pohořílkách by měly přibýt 

nové herní prvky. 

V Geršově počítáme 
s vybudováním záchodů 

v místní klubovně a úprav 

terénu a vybudování hřiště 

pro místní na ploše u 

klubovny.  

 

Je také mou milou 

povinností představit naší 

novou kronikářku. Je jí 

Miroslava Jurkasová 

z Geršova. Pustila se do 

psaní kroniky s nadšením. 

Píše aktuální roky, ale 

ráda by sepsala dějiny 

Otína, Pohořílek a 

Geršova do minulosti. Tyto 

dějiny bohužel chybí a byla 

by veliká škoda je nemít. 

Proto bych chtěla poprosit 

všechny, kteří si cokoli 

pamatují, ozvěte se 

prosím, paní Jurkasová za 

vámi ráda přijede. Podařilo 

se nám ukončit a schválit 

na zastupitelstvu rok 2019. 

Tato kniha bude vytištěna 

a uschována na obecním 

úřadě. Pokud byste kdokoli 

potřeboval nahlédnout, 

bude k dispozici. Víc už o 

paní kronikářce říkat 

nebudu, ve zpravodaji má 

také své místo a ráda se 

představí sama. 

 

Je toho hodně o 

čem by se dalo psát. 

Máme veliké štěstí, že u 

nás se vyskytují lidé, kteří 

chtějí pro rozvoj a kulturu 

v obci něco udělat. A za to 

jim patří obrovský dík. O 

všech těchto lidech se 

v našem zpravodaji také 

dozvíte. Sedli a věnovali 

svůj volný čas napsání 

článku o své práci, kterou 

pro obec dělají. Chtěla 



 
 

bych všem, kteří kdykoli 

přiloží ruku k dílu velice 

poděkovat. Díky těmto 

lidem jsme obcí, která je 

vidět. Přeji vám všem 

hodně sil do další práce a 

ať vám vše co děláte, činí 

jen radost.  

 Na jaře letošního 

roku jsme se zapojili do 

krajské soutěže s názvem 

„Rok života v obcích Kraje 

Vysočina“. Když se mi 

vyhlášení soutěže dostalo 

do rukou, měla jsem 

obavu, že nebudu mít o 

čem psát, že se v covidové 

době nic nedělo. Nakonec 

jsem zjistila, že se toho 

událo hodně. Stejně jako 

letos. A za to všem patří 

veliký dík. Je až 

neuvěřitelné, co se 

podařilo.  

 

 

 

 

 

Závěrem bych vám všem 

chtěla popřát nádherný 

zbytek adventu a v klidu 

prožité vánoční svátky. Ať 

je vám dopřáno strávit je 

se svými blízkými. Do 

nového roku přeji hlavně 

pevné zdraví. Je to ta 

nejdůležitější věc na světě.  

Dále mnoho radosti a 

úspěšných dnů v novém 

roce. Z celého srdce si 

přeji, aby tato doba 

podivná plná strachu a 

nejistoty už konečně 

skončila a my se opět 

mohli volně nadechnout a 

žít životy na které jsme 

zvyklí.  

 

Iveta Nedomanská, 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Obec Otín 

Nařízení č. 1/2021, 

kterým se stanovuje 

zákaz podomního 

prodeje 

 Zastupitelstvo obce Otín 

se na svém zasedání dne 

28. 9. 2021 usnesením 

číslo 4/2021 rozhodlo 

vydat na základě § 18 

zákona a č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském 

podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 102 odst. 2 

písmo d) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, toto 

nařízení:  

 

Čl. 1 

Účel nařízení 

Toto nařízeni obce 

stanoví podmínky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podomního prodeje v 

obci.  

Podomním prodejem se 
rozumí všechny formy 
prodeje a poskytování 
služeb bez předchozí 
objednávky, případně jen 
nabízení zboží a služeb 
fyzickými osobami, či 
zástupci právnických 
osob, uživatelům 
bytových jednotek v 
objektech určených k 
bydlení a dále uživatelům 
objektů sloužících k 
rekreaci.  
  

Čl. 2  

Podomní prodej  

 
Podomní prodej je na 
území obce Otín, 
Pohořílky a Geršov 
zakázán. 
  
Kontrolu dodržování 
tohoto nařízení provádí 
Obecní úřad Otín.  
  

 

 

Nařízení 

obce 



 
 

Čl. 3  

Sankce 

Dle § 4 Zákona o 

některých přestupcích č. 

251/2016 Sb. budou při 

porušení tohoto nařízení 

uděleny sankce. 

1. Poruší-li právnická 
osoba nebo fyzická 
osoba, která je 
podnikatelem při 
výkonu podnikatelské 
činnosti povinnost 
stanovenou tímto 
nařízením, může být 
podle zvláštního 
právního předpisu 
uložena pokuta do 
výše 100 000 Kč.  

2. Poruší-li fyzická osoba 
povinnosti stanovené 
tímto nařízením, může 
být podle zvláštního 
právního předpisu 
uložena pokuta do 
výše 100 000 Kč.  

  

 

Čl. 4  

Závěrečná ustanovení  

1. Toto nařízení se 
nevztahuje na prodej a 
poskytování služeb 
mimo provozovnu při 
slavnostech, 

sportovních a 
kulturních nebo 
podobných akcích, 
které provozují místní 
spolky, veřejné sbírky 
a ohlášené očkování 
domácích zvířat.  

2. Toto nařízeni obce 

nabývá účinnosti dne 

1. 11. 2021.  

  

 V Otíně dne 28. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolte, abych se 

představila: Jmenuji se 

Mirka Jurkasová, bydlím 

v Geršově proti kapličce a 

jsem obecní kronikářkou. 

Chci využít možnosti 

seznámit vás touto cestou 

s prací kronikáře a podat 

pár informací o obecní 

kronice naší obce.  

 

„Dobře vedená 

kronika má být věrným, 

nezkreslujícím zrcadlem 

života obce ve všech jeho 

složkách, mravním 

svědomím současníků a 

pramenem spolehlivého 

poučení budoucích 

pokolení,“ řekl historik 

František Roubík.  

Již v roce 1920 

vyšel zákon O pamětních 

knihách obecních (z. 

80/1920 Sb. a, prováděcí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nařízení k němu č. 

211/1921 Sb.), ve kterém 

byla stanovena povinnost 

obcí vést kroniku. Tehdy, 

v roce 1923, byla založena 

Pamětní kniha Otína. Jan 

Bárta, rolník z Otína čp. 17 

na výměnku, popsal v 

uvedené pamětní knize 

stav v obci ve dvacátých 

letech minulého století. 

Dále však již nebyla tato 

kniha vedena. Snad proto, 

že se nenašel další 

kronikář či proto, že 

současníci nepovažovali 

vedení kroniky obce za 

důležité. Často se totiž 

zapomíná na to, že to, co 

je nám a našim 

současníkům běžně 

známé a srozumitelné, 

bude už našim dětem 

nejasné a vnukové už 

ledacos nebudou schopni 

pochopit vůbec. Se 

 

Kronika obce Otín 



 
 

změnou způsobu života 

mizí i četné názvy a tak, jak 

odcházejí pamětníci, 

vytrácí se i vzpomínky na 

doby minulé…  

 

Se soustavným 

vedením naší obecní 

kroniky jsem začala až 

v roce 2019. Bylo 

domluveno, že obecní 

kronika bude vedena 

elektronicky. To zákon č. 

132/2006 Sb., O kronikách 

obcí, umožňuje. Kromě 

archivace v elektronické 

podobě, pak, po 

skončení každého 

kalendářního roku, kronika 

musí být vytištěna a 

svázána. Vytištěný svazek 

má být potom uložen na 

obci, zabezpečen proti 

ztrátě, poškození a 

neoprávněnému přístupu. 

Po 10 letech se předává 

do státního archivu a pro 

potřeby obce se vytvoří 

duplikát. Do kroniky může 

nahlédnout každý ve 

vymezené době na 

obecním úřadě.  

I když jsem hned 

po ustanovení do funkce 

obecní kronikářky začala 

shromažďovat a zapisovat 

potřebné informace, 

kroniku za rok 2019 

dokončuji a připravuji 

k tisku až nyní. O něco 

později bude dokončena i 

kronika za rok 2020 a 

souběžně s tím už píšu 

kroniku za letošní rok 

2021. Jako začínající 

obecní kronikář obce, kde 

kronika nebyla vedena, 

jsem se musela zaměřit 

nejen na obsah, ale i na 

formu kroniky, grafickou 

úpravu, ke zprávám 

nashromáždit, vybrat a 

přidat fotografie, obrázky a 

jiné přílohy. Protože 

existuje řada předpisů, se 

kterými se kronikář musí 

seznámit, aby se při psaní 

nedostal do sporu se 

zákonem a řada 

doporučení, jak kroniku 



 
 

vést. Zúčastnila jsem se 

také v létě 2020 školení 

pro obecní kronikáře. Pak 

se již práce na kronice plně 

rozběhla, protože kronika 

by měla zachytit 

především současné 

události a popsat život 

v obci. Obec mi vytvořila 

skvělé pracovní podmínky, 

setkala jsem se se 

vstřícností oslovených 

spoluobčanů, a tak práce 

na kronice zdárně 

pokračovala. 

 

 
 

V obecní kronice 

by měla být vylíčena také 

historie obce od jejích 

počátků do doby, než se 

s psaním kroniky 

započalo. Vzhledem 

k tomu, že se u nás 

nejedná o rok, dva, pět, ale 

o velmi dlouhé období, kdy 

kronika vedena nebyla, 

nebude historie obce a 

retrospektivní zápisy z 

minulých let začleněny do 

prvního svazku kroniky, 

ale zpracovány do 

samostatného svazku či 

svazků. Retrospektivní 

zápisy o tom, co všechno 

se v obci událo do roku 

2019, samozřejmě 

nemohou věrně zachytit 

dobové naladění, pouze 

historii z pohledu 

současníků. Vzpomínky 

pamětníků však mohou 

tuto dobu mnohem lépe 

čtenáři přiblížit. Já se však 

do Geršova přivdala z 

daleka a své vzpomínky 

z dětství nemohu, bohužel, 

v téhle věci využít. A tak 

sháním pamětníky, kteří by 

byli ochotni se se mnou 

o své vzpomínky podělit. 

Mým úkolem je totiž zapsat 

vše co možná nejúplněji a 

nezkresleně. Při troše 

dobré vůle by se v obci 

určitě našel někdo, jenž 

má o tyto věci zájem a 

kronikáři může jakkoli 

pomoci – vzpomínkami, 

zapůjčením (lze zkopírovat 

i u vás) fotografií, listin, 

plakátků a jiných 

dokumentů, které se jistě 

v mnohých domácnostech 

najdou. A tak vám všem 



 
 

nabízím spolupráci na naší 

kronice. Máte-li pocit, že 

víte o něčem, co by mělo 

být v kronice „pro všechny 

časy uschováno“, ozvěte 

se mi a domluvíme se 

určitě na další postup.  

Kontakt obec: 603 073 077   

Kontakt kronikářka: 

732 238 589 

Email obec: obec@otin.cz. 

Prozatím mi 

zápisy ve svých kronikách 

vypomohly tři místní spolky 

– Dámský klub, Maminy a 

Soptíci. O vzpomínky se 

podělili zatím hlavně „ti 

naši geršovští“. Chci všem 

za jejich neocenitelnou 

pomoc poděkovat. 

   Když jsem 

začínala psát obecní 

kroniku, plánovala jsem, 

že se s vámi, spoluobčany, 

budu nad kronikou 

setkávat osobně a 

pravidelně, určitý den v 

měsíci nebo týdnu, buď při 

veřejném čtení z kroniky 

nebo nad zajímavostmi z 

historie obce. Říkala jsem 

si, že bude prostor nejen 

pro vyprávění, ale i 

vzpomínání, připomínky…  

Jenže pak přišel rok 2020 

a s ním Covid a všechna ta 

restriktivní opatření, dnes i 

rozdělení společnosti na 

očkované a neočkované, 

něco se smí, něco ne… 

No, a zatím se nedají tato 

setkání nad kronikou dost 

dobře uskutečnit.  Čas 

však neuvěřitelně rychle 

ubíhá, a tak jsem dostala 

prozatím alespoň prostor 

na webovkách obce. 

V sekci „Zajímavosti 

z kroniky“ si tak můžete 

přečíst alespoň část 

z historie naší obce. Jsou 

to zatím jen střípky 

z mnoha zajímavých 

informací, a tak věřím, že 

své plány budu moct třeba 

už příští rok plně 

zrealizovat a těším se na 

naše setkávání. 

Vaše  

Miroslava 

Jurkasová 

 

 

 



 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

Bohužel celý náš 

hasičský rok 2021 byl, tak 

jako vše ovlivněn pandemií 

covid a jejími opatřeními.  

V lednu byl zrušen tradiční 

hasičský ples a v únoru 

byli naši obyvatelé 

ochuzeni o masopustní 

průvod.  

První akce, kterou 

zajišťoval náš sbor SDH, 

bylo pálení čarodějnic, a to 

v netradičním květnovém 

termínu. 

 

 

 

 

 

 

Začátkem června 

reprezentovali naši muži 

náš okrsek na Okresním 

kole v požárním sportu 

v Hamrech nad Sázavou, 

kde obsadili krásné 6. 

místo. 

V červenci pořádal 

náš sbor pohodové 

pouťové posezení na 

hřišti. Návštěvníci se mohli 

občerstvit točeným pivem, 

pečenou kýtou a domácími 

bramboráky. I pro děti byl 

připraven pouťový 

program.  

 

Koncem srpna 

zajišťovali členové 

našeho sboru 

občerstvení na  

 

 

 

 

SDH 

Otín 



 
 

Koncem srpna 

zajišťovali členové našeho 

sboru občerstvení na 

obecním promítání. 

K vidění byl film: “Štěstí je 

krásná věc“.   

9. října náš sbor 

zajišťoval pravděpodobně 

největší akci v dějinách 

otínských hasičů, a to 

Podzimní kolo hry 

Plamen. Této akce se 

zúčastnilo 720 soutěžících 

a 110 rozhodčích z celého 

Žďárského okresu. Na 

přípravě a organizaci se 

podíleli téměř všichni 

členové sboru. Celá akce 

proběhla bez jediného 

problému a získali jsme 

velice příznivou zpětnou 

vazbu jak z okresního 

sdružení, tak od 

soutěžních družstev. 

 

V říjnu také 

proběhlo taktické cvičení 

na dálkovou dopravu vody 

v Horních Radslavicích. 

Cvičení se zúčastnili 

členové jednotky SDH 

Otín, Pavlínov a Horní 

Radslavice. Členové 

jednotky také   průběhu 

celého roku provádí 

údržbu techniky a kondiční 

jízdy s dopravním 

automobilem L1Z. 

 Covid nám také 

překazil podzimní uzlovou 

štafetu, kterou pořádá náš 

sbor vždy v listopadu. 

K velké lítosti dětí jsme byli 

nuceni tuto akci zrušit. 

Naštěstí Mikuláš, 

andělé a čerti z řad našich 

hasičů se covidu nebáli a 

vyrazili do ulic v sobotu 4. 

prosince. Udělali velkou 

radost otínským dětem. 

 



 
 

To byl náš 
hasičský rok, doufám, že 
příští rok nebudeme nijak 
omezeni a budeme moci 
udělat vše, co si 
naplánujeme. 

Závěrem bych rád 

poděkoval všem členům, 

příznivcům, sponzorům a 

obci Otín za přízeň, 

podporu, materiální či 

finanční dary. Díky moc a 

přeji všem krásný rok 

2022. 

Váš 

Martin Plachetský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Díky pandemii Covid jsme 

se od začátku roku 

nemohli scházet na našich 

pravidelných trénincích 

v kulturním domě, a tak 

jsme alespoň zavedli 

pravidelné procházky 

úterý, čtvrtek a neděle. To 

nám vydrželo po celý rok. 

Postupně se k nám 

přidávali i rodinní 

příslušníci a přátelé. Ujité 

či zaběhnuté kilometry 

jsme si poctivě zapisovali a 

za celý rok se nám 

dohromady povedlo ujít 

neuvěřitelných 9273 km.  

 Další náhrada za 

neuskutečněné tréninky 

byly různé sportovní výzvy, 

které jsme si plnili. Jako 

například skákání přes 

švihadlo, různé posilovací 

cviky a formy běhání. Toto 

vše byla „suchá“ příprava 

na nadcházející závody. 

 

 

 

 

 

 První závody, na 

které jsme letos vyrazili, 

bylo okresní kolo hry 

Plamen, konané v květnu 

v Lavičkách. Do boje šli 

obě soutěžní družstva, jak 

mladší, tak starší. Plnili 

jsme tam disciplíny 

požární útok, štafeta dvojic 

a štafeta 4x60 metrů. Po 

sečtení všech disciplín 

jsme se umístili v obou 

kategoriích na krásném 7. 

místě.  

O týden později vyrazili 

naši zástupci 

v dorostenecké kategorii 

na okresní kolo v požárním 

sportu. Natálka Pacalová a 

Matěj Plachetský to zvládli 

na výbornou a zajistili si 

postup do krajského kola 

v Pacově. Ani tady se 

neztratili a ve velké 

konkurenci si Matěj odvezl 

krásné třetí místo a 

Natálka 6. místo. 

 

 

Mladí hasiči 

v roce 2021 



 
 

 Musím zmínit i výkon 

Aleše Stejskala, který 

s týmem Jabloňova vyhrál 

krajské kolo a probojoval 

se až na mistrovství ČR 

v požárním sportu, kde 

obsadili krásné 6. místo. 

 

Další úspěšné 

závody jsme absolvovali 

v Hrušovanech u Brna. 

Soutěžilo se v běhu 

jednotlivců na 60 m 

s překážkami, tady se 

holkám parádně dařilo a 

obsadili jsme první čtyři 

místa: 

1.Natálka Pacalová  

2. Míša Pacalová  

3. Markétka Malcová  

4. Niky Plachetská 

 

Jako každoročně 

jsme se v druhé půlce 

prázdnin vydali na 

hasičské soustředění. 

Tentokrát do rekreačního 

střediska Drak 

v Křižanově. Jako správní 

sportovci jsme cestu tam i 

zpět absolvovali na kole. 

Užili jsme si to parádně. 

Čtyři dny jsme sportovali, 

smáli se a užívali si 

prázdnin. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim už nás 

čekala jenom sportovní 

dřina. Od září jsme pilně 

pravidelně trénovali. 

S družstvy starších a 

mladších jsme se 

zúčastnili soutěží 

v požárním útoku ve 

Stránecké Zhoři a 

Blízkově. Tyto soutěže 

jsou zařazeny do seriálu 

soutěží Regional cup, 

bohužel tento rok byla 

většina soutěží zrušena. 

V září jsme ještě stihli i 

charitu a zaběhli jsme si 

Olympijský běh v Kamenici 

a noční Běh pro Světlušku 

v Jihlavě. Výtěžky z těchto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akcí jsou na dobrou věc a 

o to víc nás těší, že 

můžeme být součástí a 

zároveň si zasportovat. 

 

Vrcholem naší 

sezóny je vždy podzimní 

kolo hry Plamen, které se 

 



 
 

letos poprvé konalo u nás 

v Otíně. Na tyto závody 

jsme se snažili pořádně 

natrénovat. Absolvovali 

jsme dvoudenní 

soustředění u nás v Otíně, 

kde jsme trénovali na 

hasičském hřišti a poté 

jsme přespali u nás 

v kulturním domě, tam 

jsme ještě dolaďovali 

teoretické znalosti.  

 

9. října v ranních 

hodinách se k nám do 

Otína sjelo neuvěřitelných 

26 družstev mladších 

hasičů a 33 družstev 

starších hasičů z celého 

Žďárského okresu.  

Členové našeho sboru 

nám vytvořili krásné a 

kvalitní sportovní zázemí.  

Soutěžilo se ve třech 

disciplínách a to:  

- závod požární 

všestrannosti (branný 

závod, údajně nejdrsnější 

a nejdelší, co si děti 

pamatují      ) 

- štafeta 4x60 metrů  

- štafeta dvojic 

 

Obě naše družstva 

si vedla nad 

očekávání. 

Družstvo 

mladších po 12. 

místě na braňáku, 

3. místě na štafetě 

4x60 metrů a 7. 

místě na štafetě 

dvojic obsadilo 

průběžné 6. místo.  

Starší hasiči vlítli do 

závodu jako uragán a 

doslova urvali dvě první 

místa, a to v braňáku a 

štafetě 4x60 metrů a 

ve štafetě dvojic se umístili 

na 2. místě. Po součtu 

bodů jim patří průběžné 

první místo. Hra Plamen 

pokračuje ještě jarním 

 



 
 

kolem a výsledky 

podzimního a jarního kola 

se sčítají. Nyní máme o to 

větší motivaci trénovat, 

abychom na jaře uhájili do 

krajského kola. 

V odpoledních hodinách 

se ještě do Otína sjeli 

zástupci dorosteneckých 

kategorií. Soutěžili pouze 

v disciplíně závod požární 

všestrannosti, a to jak 

v kategorii družstev, tak 

v kategorii jednotlivců. I my 

jsme měli želízka v ohni a 

nevedli jsme si vůbec 

špatně. Matěji 

Plachetskému a Lukymu 

Pacalovi patří v jejich 

kategoriích průběžné 

první místo a Natálce 

Pacalové průběžné 

druhé místo. Na jaře 

budou muset zabojovat, 

aby se jim podařilo 

postoupit do krajského 

kola.  

28. října jsme si 

ještě zaběhli charitativní 

Běh Republiky v Kamenici. 

Jako odměnu za celý rok 

jsme si zajeli do bazénu 

Laguna do Třebíče a také 

do sportovního centra ve 

Velkém Meziříčí, kde jsme 

absolvovali lekce 

trampolínek a alpinninku.  

Nyní relaxujeme a 

nabíráme síly na příští rok, 

aby naše výsledky byly 

zase co nejlepší. 

 

 Náš kroužek 

navštěvují nejen děti 

školou povinné. Ve čtvrtek 

se schází i děti od 3 do 6 

let. S dětmi hrajeme různé 

hry, cvičíme, běháme. 

Trénujeme spojování 

hadic. Ale také požární 

útok. Letos jsme se 

zúčastnili závodů 

v Uhřínově. Protože jsme 

malí, je nás na jedny 



 
 

závody potřeba hodně. Na 

tréninky s námi chodí i 

rodiče a všechny to moc 

baví. V zimě se scházíme 

v kulturním domě a od jara 

do podzimu trénujeme 

venku. Využíváme 

překážky a vybavení, které 

má pro děti nakoupené 

SDH. Někdy máme trénink 

i s velkými dětmi, to děti 

také hodně baví. Za 

odměnu jezdíme na 

trampolínky do Velkého 

Meziříčí. 

 

 

 

A toto jsme my: 

Barunka Hloušková, 

Víteček Pokorný, Evička 

Malcová, Deniska 

Klimešová, Paťa Pokorný, 

Matýsek Pokorný, Ríša 

Klimeš, Vašík Hloušek – 

do 6. let 

Agy Čejková, Anička 

Hloušková, Jolanka 

Pokorná, Emička Volfová, 

Tobi Volf, Vojta Pacal, 

Kubík Nedomanský, Táďa 

Vidlák, Mína Čejková, 

Eliška Kittlerová, Marťa 

Malec, Eliška 

Nedomanská, Niky 



 
 

Plachetská, Marki 

Malcová, Natálka 

Pacalová, Míša Pacalová, 

Didi Prchalová, Marcelka 

Chytková, Luky Pacal, 

Aleš Stejskal a Matěj 

Plachetský – od 6. let 

Vítek Peterka, Lada 

Březková, David Kašpar 

(všichni tři Pavlínov) 

Trenéři: Olča Fialová, Iveta 

Nedomanská, Jitka 

Plachetská a Martin 

Plachetský 

Rádi mezi námi přivítáme 

nové nadšené hasiče. Od 

ledna trénujeme opět 

každý čtvrtek. 

V kulturním domě se 

pohybujeme od půl páté 

tak přijď mezi nás      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

S.Mi.Le aneb  

Každý nový 
začátek pochází z konce 
nějakého jiného začátku. 
(Seneca) 

Jak jste již možná 
zaznamenali, spolek 
Maminy již od ledna 
letošního roku nemá svoje 
známé složení. 

Čas, povinnosti, 
zájmy, záliby a snad i 
ženská povaha tomu 
chtěla, že z původních 
sedmi statečných žen 
zbyly pouze 3. V lednu 
tedy nastala otázka: „A 
tohle je tedy konec?“. Ale 
to bychom nebyly my, 
kdybychom v jednom 
konci nenašly nový 
začátek. Slovo „Maminy“ 
už nikomu nedělalo radost, 
a tak si staro-nový začátek 
něčeho, co vám všem, a 
především dětem přináší 
úsměvy na tvářích, žádal 
nový název – S.Mi.Le,  

 

 

 

 

 

 

v jednoduchosti je přece 
krása...  

Čím jsme tedy 
mohly přinášet od ledna 
2021 úsměvy na vašich 
tvářích a dodržovat při tom 
tak báječné staré zvyky a 
obyčeje, když nám byly 
stále házeny pomyslné 
klacky pod nohy od 
opatření spojených 
s onemocněním COVID-
19? 

  Hned v lednu 
jsme trochu netradičně 
obešly bez korun na 
hlavách, ale s posvěcenou 
bílou křídou v ruce domy 
těch, kteří měli zájem 
nadepsat na dveře tradiční 
„K+M+B+2021“. Při této 
příležitosti jsme také přišly 
přivítat nově narozené děti 
v obci Otín a obdarovaly 
jsme je drobnými dárky.  

 

 



 
 

 Další tradicí, kterou jsme 
opravdu chtěly dodržet stůj 
co stůj, bylo 
VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ. 
Stále byla doba 
s covidovými zákazy a 
příkazy, ale my chtěly 
dětem a celé obci Otín 
připomenout podstatu 
Velikonoc. Dopřát dětem 
tu možnost zahrkat si 
s úžasnými trakaři od 
místního truhláře pana 
Bohumila Pokorného a 
potkat se s kamarády 
alespoň při „procházce“. 
Vše se povedlo jak mělo i 
s tím, že jsme dodržely 
vše, co nám stát nařizoval. 

A jelikož procházkám 
v přírodě přála nařízení 
vlády i počasí, rozhodly 
jsme se, že ve čtvrtek 22. 
dubna uděláme dobrý 
skutek pro sebe, své okolí, 
a hlavně pro přírodu. Na 
tento den totiž připadá 
DEN ZEMĚ, a kdo jiný by 
si měl na vlastní kůži 
vyzkoušet to, jací my lidé 
dokážeme být neukáznění, 
než naše nejmladší 
generace. Vzaly jsme tedy 
děti a igelitové pytle, které 
nám zajistila paní 
starostka a společně 
vyrazili do okolí Otína, 
Pohořílek a Geršova na 

„jarní úklid“. Opravdu jsme 
se nestačili divit, kde a co 
všechno jsme ve struhách 
u silnice nacházeli. 
Odpadkové pytle přidělené 
Krajem Vysočina nám 
dokonce došly a naši blízcí 
nám do terénu vozili nové. 
Však posuďte sami, jací 
„lidé“ se pohybují v okolí 
naší obce podle toho, co 
vše jsme nasbírali…  

 

Dále jsme se tak jako dříve 
i letos pokusili zachovat 
tradici stavění májky, 
máje… ozdobného kmene 
stromu, který tvoří ústřední 
prvek jarních slavností. 
Chlapci a chlapi máj v lese 
podřízli, zbavili kůry a 
nachystali větve a zelenou 
část ke zdobení. Děvčata, 



 
 

s malou pomocí žen ze 
spolku S.Mi.Le a paní 
starostky, udělala věnec a 
nazdobila ho pentlemi, 
stejně jako zelenou část 
májky. Když se máj 
stavěla, bylo to náročné, 
ale výsledek stál za to. 
MÁJKA byla překrásná. 
Bohužel jí hned v noci 
velký vítr ulomil zelenou 
špici… Máj se už bohužel 
nepodařilo opravit. Velkou 
odměnou nám ovšem byl 
společně strávený čas 
něčím, co má smysl. 

 

V létě jsme pak 
připravily pro SDH Otín 
program a soutěže pro děti 
na Otínské pouťové 
grilování. S přípravou, 
realizací a úklidem nám 
opět značně pomohla naše 
děvčata.  

Dále jsme s obcí 
Otín uzavřely oficiální 
dohodu o hmotné 
zodpovědnosti za svěřený 
majetek. Jednalo se o 
prostory v KD a k této 
dohodě jsme také obdržely 
klíč od dlouho 
požadovaných prostor na 
úschovu našich kostýmů a 
potřeb, které používáme 

při realizaci našich akcí. 
Tímto obci a Dámskému 
klubu děkujeme! 

 

 



 
 

Během prázdnin a 
v měsíci září a říjnu jsme 
s dětmi nacvičovaly 
divadlo s názvem AŤ ŽIJÍ 
DUCHOVÉ V OTÍNĚ. 
Vlastně nejen s dětmi. 
Přidal se k nám jeden 
výborný chlapík z Otína – 
Standa Malec st. Standa 
razí heslo, že v životě se 
má zkusit všechno, a proto 
se ve svých 70ti letech 
nebál ujmout role rytíře z 
hradu Brtník. Za to mu 
patří klobouk dolů a velký 
dík! Prázdninové zkoušky 
občas vyloženě „bolely“, 
ale výsledek byl skvělý. 
Žádné jiné divadlo jsme 
nehráli 3x, protože se tak 
líbilo. Při druhém 
představení jsme byli 
přesvědčeni o tom, že se 
všichni diváci nemohou do 
našeho malého KD vydat a 
třešničkou na dortu bylo 
pozvání do obcí Rudíkov, 
Pavlínov a Měřín. 
Návštěvu v Pavlínově 
jsme nakonec uskutečnili a 
byla taktéž úspěšná. Všem 
divákům za jejich přízeň ze 
srdce děkujeme! Za vaše 
štědré příspěvky 
nakoupíme nové kostýmy 
a potřeby na kulisy na 
naše další dramatická 
snažení. 

Poslední akcí, 
kterou jsme stihly 
uskutečnit, byl 
SVATOMARTINSKÝ 
PRŮVOD. Všichni jsme 
zvyklí na to, že po průvodu 
se jdeme ohřát do 
místního spolkového domu 
k lahodnému vínu a 
dobrotám. Děti si tam 
navíc užijí divadlo. Letos 
ovšem vše bylo jinak. Do 
uzavřených prostor jsme 
se nedostali skrz covidová 
nařízení, které spolkům 
jako jsme my, moc do noty 
nehrají. Ovšem chtěly 
jsme alespoň nějaké 
překvapení pro naše 



 
 

nejmenší, a tak se podařilo 
zařídit, aby svatý Martin 
opravdu přivezl alespoň 
trochu sněhu. Když člověk 
věří, i kouzla jsou 
možná…☺  

 

… a proto věřme, že 
plánované rozsvícení 
stromečku, které se také 
muselo zrušit, bylo 
zrušenou akcí poslední… 

Ještě jednou děkujeme 

za Vaši přízeň a těšíme 

se na nejbližší možné 

kulturní akci na viděnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

        Obecní úřad 

v letošním roce vydal dvě 

vyhlášky o odpadech. 

První se týká poplatku za 

odpady. Tato vyhláška 

platí od 1. 1. 2022 a určuje, 

že každý občan Otína 

bude platit poplatek ve výši 

400,- Kč za rok. Nikdo 

nebude osvobozen a platit 

budou i osoby, kterým 

slouží dům či chata 

k rekreačním účelům. 

Vyhlášku jsme museli 

vytvořit díky novému 

zákonu o odpadech, který 

byl vydán. Celá vyhláška je 

otištěna níže. 

OBEC OTÍN 

Zastupitelstvo obce Otín 

Obecně závazná 

vyhláška obce Otín č. 

1/2021, 

o místním poplatku za 

obecní systém  

 

 

 

 

odpadového 

hospodářství 

Zastupitelstvo obce Otín 

se na svém zasedání dne 

31. 10. 2021 usnesením č. 

5 usneslo vydat na základě 

§ 14 zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o 

místních poplatcích“), a 

v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále 

jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Otín touto 

vyhláškou zavádí 

místní poplatek za 

obecní systém 

odpadového 

 

Odpady 



 
 

hospodářství (dále 

jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku 

je obecní úřad. 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem 

poplatku je1: 

a) fyzická osoba 
přihlášená v obci2 
nebo 

b) vlastník nemovité 
věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které 
není přihlášená 
žádná fyzická osoba 

 
1 § 10e zákona o místních 

poplatcích 
2 Za přihlášení fyzické osoby 

se podle § 16c zákona o 
místních poplatcích považuje  
a) přihlášení k trvalému 
pobytu podle zákona o 
evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu 
podle zákona o pobytu 
cizinců na území České 
republiky, zákona o azylu 
nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců, jde-li o 
cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý 
pobyt, 

a která je umístěna 
na území obce. 

(2) Spoluvlastníci 

nemovité věci 

zahrnující byt, 

rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou 

rekreaci jsou povinni 

plnit poplatkovou 

povinnost společně 

a nerozdílně.3 

Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím 

poplatku je kalendářní 

rok.4 

2. který na území České 
republiky pobývá přechodně 
po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o 
udělení mezinárodní ochrany 
nebo osobou strpěnou na 
území podle zákona o azylu 
anebo žadatelem o 
poskytnutí dočasné ochrany 
podle zákona o dočasné 
ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena 
mezinárodní ochrana nebo 
jde o cizince požívajícího 
dočasné ochrany cizinců. 
3 § 10p zákona o místních 

poplatcích 



 
 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen 

podat správci 

poplatku ohlášení 

nejpozději do 15 

dnů ode dne vzniku 

své poplatkové 

povinnosti.  

(2) V ohlášení 

poplatník uvede4  

a) 

jméno, popřípadě 

jména, a příjmení nebo 

název, obecný 

identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu 

nebo sídlo, sídlo 

podnikatele, popřípadě 

další adresu pro 

doručování; právnická 

osoba uvede též osoby, 

které jsou jejím jménem 

oprávněny jednat  

v poplatkových věcech, 

 
4 § 14a odst. 2 zákona o 
místních poplatcích 

b) 

čísla všech svých účtů 

u poskytovatelů 

platebních služeb, 

včetně poskytovatelů 

těchto služeb v 

zahraničí, užívaných v 

souvislosti s 

podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět 

poplatku souvisí s 

podnikatelskou činností 

poplatníka, 

c) 

další údaje rozhodné 

pro stanovení poplatku, 

zejména skutečnosti 

zakládající nárok na 

osvobození nebo úlevu 

od poplatku, a jde-li o 

poplatníka dle čl. 2 odst. 

1 písm. b) této vyhlášky, 

též identifikační údaje 

nemovité věci zahrnující 



 
 

byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou 

rekreaci podle katastru 

nemovitostí. 

(3) Poplatník, který 

nemá sídlo nebo 

bydliště na území 

členského státu 

Evropské unie, 

jiného smluvního 

státu Dohody o 

Evropském 

hospodářském 

prostoru nebo 

Švýcarské 

konfederace, 

uvede také adresu 

svého zmocněnce 

v tuzemsku pro 

doručování.5 

(4) Dojde-li ke změně 

údajů uvedených 

v ohlášení, je 

poplatník povinen 

tuto změnu 

oznámit do 15 dnů 

 
5 § 14a odst. 3 zákona o 
místních poplatcích 
6 § 14a odst. 4 zákona o 
místních poplatcích 

ode dne, kdy 

nastala.6 

(5) Povinnost ohlásit 

údaj podle 

odstavce 2 nebo 

jeho změnu se 

nevztahuje na 

údaj, který může 

správce poplatku 

automatizovaným 

způsobem zjistit 

z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž 

má zřízen 

automatizovaný 

přístup. Okruh 

těchto údajů 

zveřejní správce 

poplatku na své 

úřední desce.7 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku 

činí 400 Kč. 

7 § 14a odst. 5 zákona o 

místních poplatcích 



 
 

(2) Poplatek se v 

případě, že 

poplatková 

povinnost vznikla 

z důvodu 

přihlášení fyzické 

osoby v obci, 

snižuje o jednu 

dvanáctinu za 

každý kalendářní 

měsíc, na jehož 

konci8 

a) není tato 

fyzická osoba 

přihlášena v obci, 

nebo 

b) je tato fyzická 

osoba od poplatku 

osvobozena. 

(3) Poplatek se v 

případě, že 

poplatková 

povinnost vznikla 

z důvodu 

vlastnictví 

jednotlivé 

nemovité věci 

zahrnující byt, 

 
8  § 10h odst. 2 ve spojení s 

§ 10o odst. 2 zákona o 
místních poplatcích 

rodinný dům nebo 

stavbu pro 

rodinnou rekreaci 

umístěné na 

území obce, 

snižuje o jednu 

dvanáctinu za 

každý kalendářní 

měsíc, na jehož 

konci9 

a) je v této 

nemovité věci 

přihlášena 

alespoň 1 fyzická 

osoba, 

b) poplatník 

nevlastní tuto 

nemovitou věc, 

nebo 

c) je poplatník od 

poplatku 

osvobozen. 

9 § 10h odst. 3 ve spojení s § 

10o odst. 2 zákona o 
místních poplatcích 



 
 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je 

splatný 

jednorázově, a to 

nejpozději do 31. 

1. příslušného 

kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li 

poplatková 

povinnost po datu 

splatnosti 

uvedeném 

v odstavci 1, je 

poplatek splatný 

nejpozději do 15. 

dne měsíce, který 

následuje po 

měsíci, ve kterém 

poplatková 

povinnost vznikla.  

(3) Lhůta splatnosti 

neskončí 

poplatníkovi dříve 

než lhůta pro 

podání ohlášení 

 
10 § 10g zákona o místních 

poplatcích 

podle čl. 4 odst. 1 

této vyhlášky.  

Čl. 7 

Osvobození  

(1) Od poplatku je 
osvobozena 
osoba, které 
poplatková 
povinnost vznikla 
z důvodu 
přihlášení v obci a 
která je10  
a) poplatníkem 
poplatku za 
odkládání 
komunálního 
odpadu z 
nemovité věci v 
jiné obci a má v 
této jiné obci 
bydliště,  
b) umístěna do 
dětského domova 
pro děti do 3 let 
věku, školského 
zařízení pro výkon 
ústavní nebo 
ochranné výchovy 
nebo školského 



 
 

zařízení pro 
preventivně 
výchovnou péči na 
základě 
rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy,  

c) umístěna do 
zařízení pro děti 
vyžadující 
okamžitou pomoc 
na základě 
rozhodnutí soudu, 
na žádost 
obecního úřadu 
obce s rozšířenou 
působností, 
zákonného 
zástupce dítěte 
nebo nezletilého,  

d) umístěna v 
domově pro osoby 
se zdravotním 
postižením, 
domově pro 
seniory, domově 
se zvláštním 
režimem nebo v 
chráněném 
bydlení, nebo  

e) na základě 
zákona omezena 
na osobní 

 
11 § 14a odst. 6 zákona o 
místních poplatcích 

svobodě s 
výjimkou osoby 
vykonávající trest 
domácího vězení.  

(2) Od poplatku se 

osvobozuje 

osoba, které 

poplatková 

povinnost vznikla 

z důvodu 

přihlášení v obci a 

která je přihlášena 

na ohlašovně OÚ 

Otín č. p. 37. 

 

 (3) V případě, že 

poplatník nesplní 

povinnost ohlásit 

údaj rozhodný pro 

osvobození ve 

lhůtách 

stanovených touto 

vyhláškou nebo 

zákonem, nárok 

na osvobození 

zaniká.11 



 
 

Čl. 8                                         
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li 

poplatky 

zaplaceny 

poplatníkem včas 

nebo ve správné 

výši, vyměří mu 

správce poplatku 

poplatek 

platebním 

výměrem nebo 

hromadným 

předpisným 

seznamem.12 

(2) Včas nezaplacené 

poplatky nebo 

část těchto 

poplatků může 

správce poplatku 

zvýšit až na 

trojnásobek; toto 

zvýšení je 

příslušenstvím 

poplatku 

sledujícím jeho 

osud.13 

 
12 § 11 odst. 1 zákona o 
místních poplatcích 
13 § 11 odst. 3 zákona o 
místních poplatcích 

Čl. 9 

Odpovědnost za 
zaplacení poplatku14 

(1) Vznikne-li 

nedoplatek na 

poplatku 

poplatníkovi, který 

je ke dni splatnosti 

nezletilý  

a nenabyl plné 

svéprávnosti nebo 

který je ke dni 

splatnosti omezen 

ve svéprávnosti  

a byl mu 

jmenován 

opatrovník 

spravující jeho 

jmění, přechází 

poplatková 

povinnost tohoto 

poplatníka na 

zákonného 

zástupce nebo 

tohoto 

opatrovníka; 

zákonný zástupce 

14 § 12 zákona o místních 
poplatcích 



 
 

nebo opatrovník 

má stejné 

procesní 

postavení jako 

poplatník. 

(2) V případě podle 

odstavce 1 vyměří 

správce poplatku 

poplatek 

zákonnému 

zástupci nebo 

opatrovníkovi 

poplatníka. 

(3) Je-li zákonných 

zástupců nebo 

opatrovníků více, 

jsou povinni plnit 

poplatkovou 

povinnost 

společně a 

nerozdílně. 

Čl. 10 

Společná 
ustanovení 

(1) Ustanovení o 

nemovité věci se 

 
15 § 10q zákona o místních 

poplatcích 

použijí obdobně i 

na jednotku, která 

je vymezena 

podle zákona o 

vlastnictví bytů, 

spolu s touto 

jednotkou 

spojeným podílem 

na společných 

částech domu, a 

pokud je s ní 

spojeno vlastnictví 

k pozemku, tak i 

spolu s podílem 

na tomto 

pozemku.15 

(2) Na svěřenský 

fond, podílový 

fond nebo fond 

obhospodařovaný 

penzijní 

společností, do 

kterých je vložena 

nemovitá věc, se 

pro účely poplatků 

za komunální 

odpad hledí jako 

na vlastníka této 

nemovité věci.16 

16 § 10r zákona o místních 

poplatcích 



 
 

Čl. 11 

Přechodná 
ustanovení 

(1) Údaje ohlášené 

poplatníkem 

místního poplatku 

za provoz 

systému 

shromažďování, 

sběru, přepravy, 

třídění, využívání 

a odstraňování 

komunálních 

odpadů ke dni 

předcházejícímu 

dni nabytí 

účinnosti této 

vyhlášky se 

považují za údaje 

ohlášené podle čl. 

4 odst. 1 této 

vyhlášky. 

(2) Poplatkové 

povinnosti vzniklé 

před nabytím 

účinnosti této 

vyhlášky se 

posuzují podle 

dosavadních 

právních předpisů. 

 

Poplatkové 

povinnosti vzniklé 

před nabytím 

účinnosti této 

vyhlášky se 

posuzují podle 

dosavadních 

právních předpisů. 

Čl. 12 

Zrušovací 
ustanovení 

Zrušuje se obecně 

závazná vyhláška 

č. 1/2012 O 

místním poplatku 

za provoz 

systému 

shromažďování, 

sběru, přepravy, 

třídění, využívání 

a odstraňování 

komunálních 

odpadů, ze dne 

23. 11. 2012. 



 
 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška 

nabývá účinnosti dnem 

1. 1. 2022.  

 

 

 

Druhá vyhláška je o 

shromažďování   odpadů. 

Obec takovou vyhlášku 

měla, ale bylo ji potřeba 

nahradit. Ve vyhlášce se 

obec zmiňuje, jaké 

materiály se třídí, definuje, 

co je směsný odpad a jak 

se odpad má třídit. Třídění 

je důležité hlavně pro svoz 

komunálního odpadu. Za 

tunu odpadu se každým 

rokem platí víc a poplatek 

za skládkování je každým 

rokem také dražší. A to, že 

zaplatíme v některých 

rodinách víc, neznamená, 

že obec na svozu odpadů 

nějak vydělává. Přikládám 

tabulku, která zmiňuje 

příjmy a náklady obce za 

rok 2020 a za rok 2021 

(zde bude započítáno 

období leden až listopad).  

Vyhláška také stanovuje 

podnikatelům sepsat 

smlouvy o zapojení do 

systému nakládání 

s komunálním odpadem 

na území obce Otín. 

Částka, kterou za 

využívání zaplatí je 1.000,- 

Kč/rok. Pokud smlouvu 

nepodepíší, musí si 

odpadové hospodářství 

firmy řešit sami. Tuto 

povinnost již měly 

v předešlých letech. 

Prosím zřizovatele firem, 

pokud chtějí využívat 

obecní odpadové 

hospodářství, aby přišli na 

začátku roku 2022 na 

obecní úřad, kde bude 

smlouva sepsána.  

Touto cestou bych vás 

všechny chtěla požádat o 

to, abyste odpad třídili co 



 
 

nejvíc důkladně. A do 

nádob, které jsou určené 

na konkrétní druh odpadu 

byl vkládán odpad k tomu 

určený. Chtěla bych vás 

také poprosit, abyste do 

kontejneru na směsný 

odpad, který obec dává do 

obcí 2x ročně, nevhazovali 

dřevo, trávu, železo apod. 

To jsou odpady, které se 

dají recyklovat a máme na 

ně určené nádoby. Prosím, 

třiďte odpad, budeme za 

svoz platit méně a 

nebudeme nuceni 

v příštích letech za odpady 

zdražovat. V minulých 

letech jste do schránky 

dostali seznam odpadů, na 

kterém je napsáno, jak 

odpad třídit. Tento seznam 

visí i na webu obce 

www.otin.cz.  

OBEC Otín 

Zastupitelstvo obce Otín 

Obecně závazná 

vyhláška obce Otín č. 

2/2021, 

 

o stanovení obecního 
systému odpadového 

hospodářství  
 

Zastupitelstvo obce Otín 

se na svém zasedání dne 

10. 12. 2021 usnesením č. 

6 usneslo vydat na 

základě § 59 odst. 4 

zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech (dále jen „zákon 

o odpadech“), a v souladu 

s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“): 

 

http://www.otin.cz/


 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanovuje 
obecní systém 
odpadového hospodářství 
na území obce Otín 

2)   Každý je povinen odpad 
nebo movitou věc, které 
předává do obecního 
systému, odkládat na 
místa určená obcí v 
souladu s povinnostmi 
stanovenými pro daný 
druh, kategorii nebo 
materiál odpadu nebo 
movitých věcí zákonem o 
odpadech a touto 
vyhláškou17. 
 

3)   V okamžiku, kdy osoba 
zapojená do obecního 
systému odloží movitou 
věc nebo odpad,  
s výjimkou výrobků s 
ukončenou životností, na 
místě obcí k tomuto účelu 
určeném, stává se obec 
vlastníkem této movité věci 
nebo odpadu18.  
 

4)   Stanoviště sběrných nádob 
je místo, kde jsou sběrné 
nádoby trvale nebo 
přechodně umístěny za 
účelem dalšího nakládání 

 
17 § 61 zákona o 
odpadech 

s komunálním odpadem. 
Stanoviště sběrných 
nádob jsou individuální 
nebo společná pro více 
uživatelů. 

 

Čl. 2 

Oddělené soustřeďování 

komunálního odpadu  

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

 

a) Biologické 
odpady, 

b) Papír, 
c) Plasty včetně 

PET lahví, 
d) Sklo, 
e) Kovy, 
f) Nebezpečné 

odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a 

tuky, 
i) Směsný 

komunální odpad 
 

2) Směsným 
komunálním odpadem 

18 § 60 zákona o 
odpadech 



 
 

se rozumí zbylý 
komunální odpad po 
stanoveném vytřídění 
podle odstavce 1 
písm. a), b), c), d), e), 
f), g) a h). 
 

3) Objemný odpad je 
takový odpad, který 
vzhledem ke svým 
rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných 
nádob. 

 

Čl. 3 

Soustřeďování papíru, 

plastů, skla, kovů, 

biologického odpadu, 

jedlých olejů a tuků 

1) Papír, plasty, sklo, 
kovy, biologické 
odpady, jedlé oleje a 
tuky se soustřeďují do 
zvláštních sběrných 
nádob, kterými jsou 
sběrné nádoby, 
kontejnery a 
velkoobjemové 
kontejnery. 
 

2) Zvláštní sběrné 
nádoby jsou umístěny na 
těchto stanovištích a 
zveřejněny na 
internetových stránkách 

obce Otín (www.otin.cz) 
v sekci odpady. 
 
3) Zvláštní sběrné 
nádoby jsou barevně 
odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy: 

a) Biologické 
odpady, barva 
červená 

b) Papír, barva 
modrá 

c) Plasty, PET lahve, 
barva žlutá 

d) Sklo, barva 
zelená a bílá 

e) Kovy, barva 
sběrná nádoba 
označená 
nápisem KOVY 

f) Jedlé oleje a tuky, 
barva černá 
 

4) Do zvláštních 
sběrných nádob je 
zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních 
odpadů, než pro které 
jsou určeny. 
 

5) Zvláštní sběrné 
nádoby je povinnost 
plnit tak, aby je bylo 
možno uzavřít a odpad 
z nich při manipulaci 
nevypadával. Pokud to 
umožňuje povaha 
odpadu, je nutno 
objem odpadu před 

http://www.otin.cz/


 
 

jeho odložením do 
sběrné nádoby 
minimalizovat.  

 

Čl. 4 

 Svoz nebezpečných 

složek komunálního 

odpadu 

1) Svoz nebezpečných 
složek komunálního 
odpadu je zajišťován 
minimálně dvakrát 
ročně jejich 
odebíráním na předem 
vyhlášených 
přechodných 
stanovištích přímo do 
zvláštních sběrných 
nádob k tomuto sběru 
určených. Informace 
o svozu jsou 
zveřejňovány na 
úřední desce obce a 
SMS zprávami. 
 

2) Soustřeďování 
nebezpečných složek 
komunálního odpadu 
podléhá požadavkům 
stanoveným v čl. 3 
odst. 4 a 5. 

 

Čl. 5 

 Svoz objemného 

odpadu 

1) Svoz objemného 
odpadu je zajišťován 
dvakrát ročně jeho 
odebíráním na předem 
vyhlášených 
přechodných 
stanovištích přímo do 
zvláštních sběrných 
nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o 
svozu jsou 
zveřejňovány na 
úřední desce obce a 
SMS zprávami. 

 

2) Soustřeďování 
objemného odpadu 
podléhá požadavkům 
stanoveným v čl. 3 
odst. 4 a 5.  

 

Čl. 6 

Soustřeďování 

směsného komunálního 

odpadu  

1) Směsný komunální 
odpad se odkládá do 
sběrných nádob. Pro 
účely této vyhlášky se 
sběrnými nádobami 
rozumějí: 
 
a) Popelnice – 

typizované sběrné 
nádoby 120 l určené 
ke shromažďování 



 
 

směsného 
komunálního odpadu, 
b) odpadkové koše, 

které jsou umístěny na 
veřejných 
prostranstvích v obci, 
sloužící pro odkládání 
drobného směsného 
komunálního odpadu. 
c)  

2) Soustřeďování 
směsného 
komunálního odpadu 
podléhá požadavkům 
stanoveným  
v čl. 3 odst. 4 a 5.  

 
Čl. 7 

Nakládání s komunálním 

odpadem vznikajícím na 

území obce při činnosti 

právnických a 

podnikajících fyzických 

osob 

1) Právnické a podnikající 
fyzické osoby zapojené 
do obecního systému 
na základě smlouvy 
s obcí komunální 
odpad dle čl. 2 odst. 1 
písm. a), b), c), d), e), 
h), i) předávají podle čl. 
3 odst. 2 a směsný 
komunální odpad před 
svou provozovnou 
v popelnicích o objemu 
120 l. 
 

2) Výše úhrady za 
zapojení do obecního 
systému se stanoví dle 
ceníku schváleného 
zastupitelstvem obce a 
zveřejněného na 
internetových 
stránkách obce 
(www.otin.cz) v sekci 
odpady.  

3)  
4) Úhrada se vybírá 

jednorázově, a to 
v hotovosti nebo 
převodem na účet 
obce. 

Čl. 8 

Nakládání s výrobky 

s ukončenou životností 

v rámci služby pro 

výrobce  

(zpětný odběr) 

1) Obec v rámci služby 
pro výrobce nakládá 
s těmito výrobky 
s ukončenou 
životností:  

a) elektrozařízení 

2) Výrobky s ukončenou 
životností uvedené 
v odst. 1 lze předávat 
do označené nádoby u 
obecního úřadu. 
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Čl. 9 

Nakládání se stavebním 

a demoličním odpadem 

1) Stavebním odpadem 
a demoličním 
odpadem se rozumí 
odpad vznikající při 
stavebních  
a demoličních 
činnostech 
nepodnikajících 
fyzických osob. 
Stavební a demoliční 
odpad není odpadem 
komunálním. 

2) Pro odložení 
stavebního odpadu je 
možné objednat 
obecní 
velkoobjemový 
kontejner, který bude 
odvezen za úplatu.  

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této 
vyhlášky se zrušuje 
obecně závazná 
vyhláška obce  
č. 1/2015, Obecně 
závazná vyhláška 
obce o stanovení 
systému 
shromažďování, 
sběru, přepravy, 

třídění, využívání a 
odstraňování 
komunálních odpadů a 
nakládání se 
stavebním odpadem 
ze dne 18. 12. 2015.  
 

2) Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V době vánočních svátků 

proběhne svoz komunálního 

odpadu beze změny 

!!! Od 1. 1. 2022 bude svoz 

komunálního odpadu v vždy 

v pondělí !!! 

Příjmy a výdaje za odpady 

2020 

Příjmy: 202.534,- Kč 

Výdaje: 318.753,29 Kč 

2021 (leden – listopad) 

Příjmy: 191.390,44 Kč  

Výdaje: 250.464,89 Kč 

(Pozn. Za měsíc prosinec 

nebudou již žádné příjmy za 

odpady, pouze výdaje.) 



 
 

 

  Na začátku 

zpravodaje jsem vám 

slíbila napsat něco o 

vánočních tradicích. Právě 

nadešel čas se o nich 

zmínit.  

 První tradice je 

Rozkvetlá Barborka. Na 

tuto tradici je nutné myslet 

již 4. prosince. Na svátek 

svaté Barbory se dívky 

vydávaly pro větvičky 

třešní – barborky. Pokud 

Barborka nejdéle do 

Štědrého večera vykvete, 

může dívka v příštím roce 

očekávat svatbu a 

pěkného ženicha. Letos už 

se tento zvyk nestihne. 

Pamatujte na něj tedy 

v příštím roce.  

 

 

 

 

 Jednou z mnoha 

tradic je polozapomenutý 

starý zvyk, pomocí kterého 

lidé zjišťovali, jaké je 

v příštím roce čeká počasí. 

Stačí naloupat dvanáct 

sukének z cibule, do každé 

nasypat trochu soli a 

položit je vedle sebe tak, 

aby každá symbolizovala 

jeden měsíc v roce. 

Sukénka, ve které se sůl 

do rána rozpustí, věští 

deštivý měsíc. Ta 

sukénka, ve které sůl 

zůstane neporušená, věští 

sucho. 

 

 
 

 

Vánoční zvyky 

a tradice 
 



 
 

Než hospodyňky zasedly 

za štědrovečerní tabuli, 

pečlivě zkontrolovaly, zda 

v domě nejsou žádné cizí 

věci. Pokud se tyto věci 

nevrátily dřív, než před 

štědrovečerní večeří, 

přinesly tyto předměty 

v příštím roce do této 

domácnosti velikou smůlu. 

 

Další zvyk pomáhal věštit 

budoucnost. Princip je 

jednoduchý. Pod každý 

hrneček se vloží jeden 

symbol – mince znamená 

bohatství, uhlí signalizuje 

nemoc, prsten svatbu 

nebo lásku, hřebínek 

varuje před nedostatkem, 

šáteček věští cestu, chléb 

štěstí a dudlík miminko. 

Pak už jen stačí si zavázat 

oči, zamíchat hrnečky a 

jeden si zvolit.  

 

Štědrý den je plný magie 

Proto se o tomto dni 

nedoporučuje zametat 

smetí, nebo dokonce 

vynášet odpadky z domu. 

Podle staré tradice to 

může znamenat, že si ze 

svého příbytku vynášíte 

štěstí.  

 

Jedna z neznámějších a 

nejstarších tradic je, že 

pokud dodržíme půst od 

ranního korupění, až po 



 
 

východ první 

štědrovečerní hvězdy, 

spatříme zlaté prasátko. 

To mělo symbolizovat 

slunce a s ním i jeho 

životadárnou sílu do 

dalšího roku.  

 

K jídlu se pojí i další 

tradice. Ve velkých 

rodinách, kde bylo hodně 

dívek, byla nouze o patky 

od vánoček. Ta dívka, 

která jich do večera stihla 

nasbírat devět, se měla do 

roka vdát. Ještě 

podotýkám, že se patky od 

vánoček nemohly krájet 

hned, tak jak u chleba. Dle 

pověry by se krájely „paty 

pánu Bohu“. Naději na 

věrného mládence měla 

pouze ta nejtrpělivější. 

V dnešní době by bylo tuto 

tradici těžké zvládnout.  

Tolik vánoček se 

v nynějších domácnostech 

už nenajde.  

 

Jedna z nejznámějších 

tradic je házení střevíce na 

Štědrý den. Stačilo se vždy 

postavit zády ke 

vchodovým dveřím od 

domu a přes rameno 

střevícem hodit. Pokud po 

dopadu špička střevíce 

ukazovala pryč z domu, 

znamenalo to, že se dívka 

do roka vdá. Pokud ale 

špička ukazovala do 

místnosti, dívka si mohla 

být jistá, že minimálně rok 

zůstane doma.  

 



 
 

Podle tradice se při 

štědrovečerní večeři pod 

talíř dávají rybí šupiny. Ty 

mají přinést do domu 

hojnost a bohatou úrodu. 

Po večeři je lidé stále nosili 

při sobě, aby se celý rok 

měli dobře. Nyní se rybí 

šupiny nosí 

v peněženkách, aby se 

penízky nerozkutálely.  

 

Další tradice vypadá 

trochu podivně. 

V minulosti byla rozšířená 

hlavně mezi rolníky a 

zemědělci. Před 

štědrovečerní večeří se 

provazem nebo řetězem 

svázaly nohy vánočního 

stolu. U stolu dřív jedla 

nejen rodina, ale i blízcí 

příbuzní. Tímto zvykem se 

prý zajistilo, že příští rok 

všichni zůstali při sobě.  

 

Velice starým a krásným 

zvykem je vždy prostírat 

štědrovečerní tabuli pro 

sudý počet lidí. Pokud je 

v rodině lichý počet lidí, 

prostírá se jeden talíř navíc 

pro náhodného osamělého 

cestujícího. Nebo také jako 

vzpomínka na ty, kteří nás 

opustili a už nikdy s námi 

k jednomu stolu 

neusednou.  

 

 



 
 

Po štědrovečerní večeři 

vždy mladé dívky vybíhaly 

z domu na zahradu, aby 

zatřásly mladou jabloní 

nebo zlatým deštěm. 

Odkud se pak ozvalo 

štěkání nebo zavytí psa, 

odtamtud si pro dívku měl 

přijít ženich. 

  

Zvyk, který mnoho 

domácností dělá dodnes, 

je pouštění lodiček. Po 

tom, co si každý vyrobil 

vlastní lodičku z vlašského 

ořechu a vsadil do ní 

krátkou hořící svíčku, 

sledoval se její pohyb na 

hladině. Pokud se lodička 

drží u břehu, nečekají 

člověka žádné změny. 

Točení lodičky v kruhu 

znamená nerozhodnost. 

Zhasnutá, ale nepotopená 

lodička zase neupřímnost. 

Dotyk s jinou lodičkou 

značí lásku a přátelství. 

Zatímco lodička, která 

odplula od ostatních, 

symbolizuje odchod 

z rodiny.  

 

Velice starou tradicí je 

pálení aromatických 

směsí. Příbytky se dříve na 

přelomu roku vykuřovaly 

od zlého. Kuželovitá 

podoba a typická vůně 

však pochází 

z Kruškohoří. Tam se 

kdysi dávno začalo mlít 

dřevěné uhlí, do kterého 

se přidala pryskyřice 

z kadidlovníku pravého. 

Právě tato pryskyřice 

dodává františku typickou 

vůni. 



 
 

 

Posledním zvykem, který 

je typický pro vánoční čas, 

je lití olova. Ještě ve 20. 

století se lití olova dělalo 

v domácnostech zcela 

běžně. Z odlitků se věštilo. 

Během obou světových 

válek byl nedostatek 

tohoto materiálu a díky 

tomu tento zvyk těměř 

upadl v zapomnění.  

 

Vánočních zvyků, kterými 

se lidé během Štědrého 

dne bavili je velice mnoho. 

Pevně věřím, že jsem 

někoho z vás inspirovala a 

vy si alespoň nějaký z této 

škály vánočních zvyků a 

tradic vyberete. Chvíle 

strávené se svými blízkými 

při jakékoli činnosti je to 

nejcennější, co si můžeme 

v životě přát. Krásný 

Štědrý den plný splněných 

přání ať už s tradicemi 

nebo bez nich.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Statistiky obce 

rok 2021 

Narození  

Frolda Mikuláš, Otín 49 

Trojanová Barbora, Geršov 8 

Ripper Vojtěch, Otín 35 
 

 

 

Zemřelí 

Smejkal Antonín, Otín 5 

Prchal Václav, Otín 10 

Necidová Anežka, Otín 8 

Martínková Zdeňka, Geršov 15 

Kučera Jan, Geršov 10 

Dufek Stanislav, Geršov 11 
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Naši oslavenci 

Významná jubilea od 50 let 

 

Drápela Jiří, Otín 35 

Zachová Marie, Pohořílky 21 

Pacalová Jarmila, Pohořílky 20 

Kujal Pavel, Pohořílky 26 

Smejkalová Drahomíra, Otín 5 

Liška Miroslav, Otín 36 

Malec Stanislav, Otín 7 

Doležal Emil, Pohořílky 14 

Sysel František, Geršov 7 

Všem 

oslavencům 

přejeme hlavně 

pevné zdraví a 

mnoho 

úspěchů do 

dalších let. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Je mou milou 

povinností představit vám 

dvě knihovny v blízkém 

okolí, které můžete běžně 

využívat. Paní knihovnice 

se o knihovny velice pěkně 

starají a obě knihovny 

spolupracují s knihovnou 

ve Žďáře nad Sázavou a 

není problém sehnat knihy 

i pro náročnější čtenáře. 

První je knihovna 
v Pavlínově. Knihovnici 
tam dělá paní Věra 
Moravová. Do knihovny se 
snaží sehnat doporučenou 
četbu pro děti. Ze Žďáru 
vozí také nové knihy jak 
pro děti, tak pro dospělé. 
Otevírací doba v knihovně 
v Pavlínově: 

Zimní čas – pondělí od 
16:00 do 18:00 

 

 

 

 

 

Letní čas – pondělí od 
18:00 do 20:00 

 
Letní prázdniny 

(červenec a srpen) – 
pondělí 1x za 14 
dní,18:00–20:00 

Přijměte pozvání do této 
pěkné venkovské 
knihovny, budete příjemně 
překvapeni.  

 

 

Druhá knihovna je 
knihovna v Měříně. 
Knihovnici tam dělá paní 
Lucie Čížková. Knihovna 
měla vyhlášenou soutěž 
Odlož mobil v knihovně.  

 

 

Knihovny 



 
 

Knihovna v kategorii 
malých knihoven vyhrála a 
jako výhru si paní 
knihovnice dovezla 
poukázku na 10.000,- Kč. 
Na internetu i v knihovně 
můžete psát své nápady 
na knihy, které by se mohly 
koupit do knihovny. 
V předvánočním čase 
můžete v knihovně koupit 
drátkované výrobky od 
paní Stanislavy 
Řezníčkové z Měřína. Pro 
děti si paní knihovnice 
nachystala Adventní 
šifrovačku. Děti hledají 
tajenku z úkolů, které mají 
rozmístěné po knihovně. 
Po získání hesla děti 
dostanou pěkný dárek. Ve 
středu 15. 12. 2021 se 
spustila vánoční soutěž, 
kdy se podle čtené ukázky 
má najít autor knihy. Daná 
ukázka je k dispozici na 
facebookovém profilu 
knihovny. Paní knihovnice 
během celého roku 
vymýšlí, jak pobyt 
v knihovně zpestřit a děti i 
dospělí tam rádi chodí. 
Otevírací doba v knihovně 
v Měříně:  

každý čtvrtek – od 13.00 
do 18.00 

Otevírací doba během 
vánoční doby: 

23. 12. 2021 – od 13.00 
do 18.00 

30. 12. 2021 – od 13.00 
do 18.00 

6. 1. 2022 – od 13.00 do 
18.00 

Také paní knihovnice 

v Měříně bude velice ráda, 

když se v knihovně 

zastavíte, prohlédnete si 

knihy a třeba si i nějaké 

vyberete. Je totiž fajn, že 

v naší blízkosti malé 

knihovny jsou.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nové předávání 
informací z obecního 
úřadu lidem pomocí 
Mobilního rozhlasu 

Vážení spoluobčané,  
spustili jsme pro vás 
službu Mobilní Rozhlas, 
díky které s vámi nyní 
můžeme komunikovat 
moderně a efektivně. 
Občané, kteří se do 
Mobilního Rozhlasu 
zaregistrují, od nás budou 
dostávat důležité 
informace o dění v 
obci  Otín, a to 
prostřednictvím SMS, e-
mailů nebo zpráv do 
aplikace. 

Co vám přinese 
registrace do Mobilního 
Rozhlasu?  

novinky z úřadu přímo 
do telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

upozornění na krizové 
situace - výpadky 
energií, blížící se 
vichřice, dopravní 
uzavírky, atd.  

pozvánky na sportovní a 
kulturní akce do telefonu 
či emailu 

pozvánky na brigády 
dobrovolníků, kteří rádi 
v obci pomáhají 

Registrace je zdarma. V 
registračním procesu si 
můžete nastavit, jaké 
informace vás zajímají. 
Vaše údaje budou v 
bezpečí v souladu s GDPR 
obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů.  

Jak se zaregistrovat?  

Přes webovou 
stránku https://otin.mobi
lnirozhlas.cz/registrace 

Přes mobilní aplikaci 
Mobilní 
Rozhlas Stáhnout pro 

     Mobilní rozhlas                                             

 

https://otin.mobilnirozhlas.cz/registrace
https://otin.mobilnirozhlas.cz/registrace
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko


 
 

Android Stáhnout pro 
iOS 

Vyplněním 
registračního letáku a 
předáním na úřad 
obce Otín. Registrační 
leták máte vložený 
každý do zpravodaje, 
ten stačí vyplněný 
odevzdat na obecním 
úřadě a budete připojeni 
do systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době díky 
tomu, že z každého 
domu není připojen 
alespoň jeden občan 
stále využíváme formu 
sms zpráv. Mobilní 
rozhlas zatím 
využíváme pouze jako 
mobilní aplikaci a chodí 
emailové zprávy. Proto 
bych vás všechny chtěla 
poprosit, ať se co 
nejdříve přihlásíte, ať 
můžeme tuto formu 
komunikace brzy 
spustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 

I v letošním roce se tříkrálová sbírka chystá. 

Měla by proběhnout o víkendu 8. a 9. 1. 2022. 

Zatím se vedoucí tříkrálových sbírek nevyjádřili, 

kdy a jak bude sbírka letos probíhat. Jakmile 

budeme mít bližší informace, dáme vám vědět 

pomocí sms.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko
https://itunes.apple.com/us/app/zlep%C5%A1eme-%C4%8Desko-mobiln%C3%ADrozhlas/id1378883073?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/zlep%C5%A1eme-%C4%8Desko-mobiln%C3%ADrozhlas/id1378883073?mt=8


 
 

 

 

 

 

O neviditelných 
svědcích minulosti 

Přemýšlela jsem, 

co by mohlo pobavit nebo 

zaujmout na historii naše 

děti, a nejenom děti, 

protože bych ráda do toho 

„povídání o historii naší 

obce“ zapojila celé rodiny. 

A pak jsem si vzpomněla 

na neviditelné svědky naší 

minulosti. Zní to tajemně, 

že? Děti bývají zvědavé a 

zvídavé …  

Tak jdeme na to! 

Každé dítě má své 

jméno např. Eduard nebo 

Františka, a protože každé 

dítě je OSOBNOST, 

říkáme těmto jménům 

osobní. Ale pak jsou ještě 

jiná jména. Jaká? 

Také místa 

v krajině mají svá jména –  

 

 

 

 

 

 

Dědkovská hora, obec 

Černá, říčka Balinka… to 

jsou jména zeměpisná – 

MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ. A 

teď mi určitě namítnete: 

 „A co to má 

společného s historií, to je 

přece zeměpis!“ 

Hodně! A hned 

vám to vysvětlím. Zeměpis 

je vlastně popis Země, 

krajiny kolem nás. 

Přemýšleli jste někdy o 

tom, kdo ta jména vlastně 

vymyslel? 

 Převážnou 

většinu jmen v krajině 

pojmenovali první osadníci 

a po nich další lidé, kteří na 

dané místo přišli, kteří se 

tu usadili, zabydleli.  

Bylo to důležité 

hlavně pro orientaci 

v terénu, ale i pro pocit, že 

tady už to není cizí, tady to 

Soutěžíme 

s historií 
 



 
 

známe, tady jsme doma. 

Tato jména většinou 

srostla s krajinou. Časem 

se mohla pozměnit, 

zkomolit a mnohé 

významy už jsou 

zapomenuty. Také krajina 

se někdy změnila, kde byl 

les už třeba není, vesnice 

zanikla, lidé se 

odstěhovali…  ale jména 

zůstala.  

A teď nám tato 

jména mohou napovědět 

mnohé o tom, jak kdysi 

vypadala krajina (např. 

Horka), co tu rostlo (např. 

Olší, Borovíčko…), co tu 

žilo za zvířátka (např. 

Vlkov), kdo tu bydlel. 

Jména vypráví i o 

majitelích pozemků 

(Bártův lesík, Pokornů 

kříž…), zaniklých mlýnech, 

dolech, popravčích 

místech (Na 

Spravedlnosti) nebo o 

historických událostech 

(Na bojišti) apod. Místní 

jméno tak může svědčit 

třeba i o době založení 

obce. 

 A tak zůstávají 

jména jakýmisi tichými 

svědky minulosti. U mnoha 

jmen už původní význam 

neznáme, a tady přichází 

na řadu i jazykovědné 

znalosti (např. věda, která 

se jimi zabývá a jmenuje 

se toponomastika, 

poskytuje historikům 

neocenitelnou pomoc při 

bádání po osídlení krajiny, 

zaniklých obcích či 

zpřesnění údajů ze starých 

listin). 

Místní jména 

můžeme většinou najít na 

mapách, ale pak jsou tu 

ještě ta jména, která na 

mapách většinou 

nenajdeme – POMÍSTNÍ 

JMÉNA. Vznikaly jako 

odraz každodenního života 

lidí. Dříve měli lidé totiž ke 

krajině mnohem blíže. Tak 

dostával jméno každičký 

lesík, pole, louka, pastvina, 

osamělý strom, křížek u 

cesty… Tato jména se 

předávala mezi 

generacemi ústně a 

pomalu mizí. Prarodiče, 

kteří na polích ještě 

hospodařili, ví že tamto 

pole se jmenovalo 

Jofinovo, louka Farářka, 

kam jít, když se řekne „k 

naší lípě“ nebo kde byl 



 
 

Žlíbek. Ví to i jejich vnuci? 

A tato jména z krajiny 

rychle mizí. Myslím, že i 

ona patří k naší historii a 

že by bylo pěkné, uchovat 

je i pro budoucnost. 

Na jedna jména 

jsem ještě zapomněla, ale 

určitě je také znáte. Říká 

se jim jména po chalupě. 

Vznikla zase zcela 

prakticky. Například 

bydlelo ve vsi víc Doležalů, 

Dvořáků nebo Trutnů a 

bylo třeba je rozlišit – 

nejčastěji je to podle místa 

v obci – horní a dolní, 

případně prostřední. Ale to 

někdy nestačilo. Tak se 

rozlišovali mezi sebou 

třeba podle povolání – 

jeden byl švec a druhý 

tesař, a tak se začalo říkat 

U šveců či U tesařů. Někdy 

byla také chalupa 

pojmenována podle 

majitele a jméno na 

chalupě zůstalo, i když tam 

už dávno bydlí třeba úplně 

jiná rodina. 

A tady je ten úkol 

pro vás, děti – nebo spíš 

pro celé rodiny. Za pár dní 

budou vánoční svátky a 

rodiny, doufám (protože 

kdy jindy), je budou trávit 

pohromadě. Babička 

s dědou si s vnuky určitě 

rádi popovídají. Zkuste se 

jich zeptat, jak se kde 

říkalo a napsat mi o tom 

mailíka na adresu obce: 

obec@otin.cz a nebo, jestli 

raději píšete nebo malujete 

na papír, zanechat 

„psaníčko“ na obci. Do 

předmětu napište heslo: 

SVĚDEK 

Pomoci Vám 

mohou i rodiče, kteří ještě 

také mnoho pamatují. 

Myslím, že společně 

bychom mohli na obci 

vytvořit i jakousi mapu 

pomístních jmen nebo se 

na webovkách obce 

zamyslet nad jejich 

původem a významem. I 

vy sami můžete zkusit 

vymyslet, jak to jméno 

mohlo asi vzniknout 

(fantazii se meze 

nekladou) nebo namalovat 

do mapky, kde se místo 

nachází. A nemusíte být 

na to sami, můžete 

s kamarádkou či 

kamarádem utvořit dvojici 

nebo skupinku… tedy 

badatelský tým, pokud 

mailto:obec@otin.cz


 
 

vám jde práce ve skupině 

lépe. 

Do kdy budu čekat 

na vaše mailíky či dopisy? 

V zimě se brzy stmívá a 

zimní podvečery a večery 

jsou dlouhé. Nemusíme je 

trávit jenom u počítače, 

tabletu, televize či 

s mobilem v ruce… 

Můžeme si je zpestřit 

povídáním s blízkými. A na 

to máte celou zimu – 

prosinec, leden a únor. 

Na vaše psaníčka tedy 

čekám do 28. února 2022 

včetně. 

Pozn. Při tvorbě článku 

jsem si vzala na pomoc 

knihu J. Davida a P. 

Rause, Neviditelní 

svědkové minulosti, 

Academia 2006 

  

A co říci na závěr? 

Na malé nebo 

mladé (jak se kdo 

cítí) badatele za 

jejich snahu čeká 

odměna.                                                                                                      

Vaše kronikářka 

 

Soutěž 

Svědkové minulosti   

Na vaše výtvory čekáme do 

konce února 2022. 



 
 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Aleš Janoušek 

Ordinace do 22. 12. 2021, 

od 23. 12. 2021 se 

neordinuje. Ordinace 

zahájena 4. 1. 2022. 

 

MDDr. Lenka Bencová 

V pracovní dny ordinace 

bez omezení. 

 

MUDr. Dagmar 

Cvaková  

27. 12. 2021 – 31. 12. 2021 

dovolená. Zástup MUDr. 

Janoušková 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeňka 

Janoušková 

V pracovní dny ordinace 

bez omezení. 

 

MUDr. Vladimíra 

Vacková 

V pracovní dny ordinace 

bez omezení. 31. 12. 2021 

neordinuje. 

 

 

Zdravotnictví v Měříně o 

vánočních svátcích 



 
 

MUDr. Hana Krejzlová 

20. 12. 2021 ord. Měřín 

8.00-14.00 

22. 12. 2021 

DOVOLENÁ 

27. 12. 2021 

DOVOLENÁ 

29. 12. 2021 Ord. Měřín 

8.00-14.00 

30. 12. a 31. 12. 2021 

DOVOLENÁ 

 

Lékárna Měřín 

23. 12. 2021             

7.30-16.30 

24. - 26. 12. 2021     

Zavřeno 

27. – 30. 12. 2021    

7.30-16.30 

31. 12. 2021             

7.30-11.00 

1. – 2. 1. 2022          

Zavřeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COOP Měřín 

24. 12. 2021            

7.00 - 11.00 

25.-26. 12. 2021     

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021     

Klasický prodej 

31. 12. 2021           

 7.00 – 12.00 

1. 1. 2022               

Zavřeno 

RYNEK – Agro Měřín 

20.-23. 12. 2021      

6.30 – 17.30 

24.-26. 12. 2021     

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021     

6.30 – 17.30 

 

 

 

31. 12. 2021            

6.30 – 12.00 

1.-2. 1. 2022           

Zavřeno 

Večerka – Náměstí 

24. 12. 2021            

7.00 – 15.00 

25. 12. 2021           

Zavřeno 

26. 12. 2021            

8.00 – 18.00 

27.-31.12. 2021      

 6.30 – 19.00 

1. 1. 2022               

Zavřeno 

 

Obchody o svátcích v Měříně 



 
 

Večerka – Gala 

24. 12. 2021            

6.00 – 18.00 

25.-26. 12. 2021      

6.30 – 20.00 

27.-30. 12. 2021      

6.00 – 20.00 

31. 12. 2021            

6.00 – 21.00 

1.-2. 1. 2022            

7.00 – 20.00 

 

Nápoje Měřín  

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

7.30 - 13.00                                

13.30 - 17.00 

31. 12. 2021             

7.30 – 10.30 

1.-2. 1. 2022             

Zavřeno 

 

Ovoce a zelenina 

Josef Benda 

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

7.30 – 13.00 

                                

13.30 – 17.00 

31. 12. 2021            

7.30 – 10.30 

1.-2. 1. 2021            

Zavřeno 

 

 

Víno – Martin Staněk 

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

11.00 – 17.00 



 
 

31. 12. 2021             

8.00 – 12.00 

1.-2.1.2022               

Zavřeno 

 

Papírnictví Ivana 

Wasserbauerová 

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

8.00 – 12.00 

31. 12. – 2. 1. 2022  

Zavřeno 

 

Textil a galanterie Jan 

Smejkal 

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

7.30 – 16.30 

31. 12. – 2. 1. 2022  

Zavřeno 

 

Zahrádkář – AGRO 

Měřín 

24.-26. 12. 2021      

Zavřeno 

27.-30. 12. 2021      

7.30 – 16.30 

31.12. – 2. 1. 2022  

Zavřeno 

3.-4. 1. 2022            

Inventura 

 

Ostatní obchody, které 

v Měříně najdete jsou 

během vánočních 

svátků zavřené. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo nový obecní znak. 

Schválený znak putoval do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Pokud bude schválen, 

konečně bude mít obec svůj znak. Starý návrh 

nemohl být použit, heraldiky neseděli nějaké údaje a 

byl sestavován v roce 2009 a jeho schválení nebylo 

dokončeno.  

 

  
Krásné prožití 

svátků vánočních 

a do nového roku 

2022 hlavně pevné 

zdraví přejí 

zaměstnanci obce 

Otín 

. 


