OTICKÝ ZPRAVODAJ
Červen 2021

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou druhé
číslo nové podoby
Otického zpravodaje.
První číslo obsahovalo
drobné grafické, formální
nedostatky. Snažíme se,
aby byla nová podoba co
nejkvalitnější. Mám v
úmyslu změnit i svá
úvodní slova. Chtěl bych se více věnovat tematice
záměrů a plánů, společenskému a spolkovému
životu, aktuálním tématům. Nemohu reagovat na
každý email a telefonát ve zpravodaji, ale pokud
bude nějaké téma zajímat více občanů, reagovat
určitě budu.
V tomto zpravodaji bych Vás rád informoval o
rekonstrukci ulice Domky a několika dalších akcích
nebo řešených problémech. Rekonstrukce Domků
začala v řádném termínu, leč hned od počátku
musíme řešit řadu potíží. Vysoká hladina vody činí
potíže při samotné výstavbě, ale spodní vody
ovlivnily i stav podloží. Takže se rozsah
rekonstrukce podloží musí změnit ze 40 na 100%.
Pochybení nastala na straně projektanta a nyní
musíme přijímat náhradní řešení. Nicméně s
projekční kanceláří máme smlouvu a budeme
požadovat nápravu. V rámci stavby jsme se dohodli
se Správou železnice, že uděláme opravu
komunikace i na pozemku drah a o náklady se
podělíme poměrně. Cílem je, aby celá ulice
vypadala pěkně a plnila svou funkci. Ne na každém
metru jsme mohli realizovat své představy, ale
věřte, že jsme udělali maximum možného. Zde bych
rád poděkoval manželům Pierníkov ým za
konstruktivní přístup a možnost umístit sloup
veřejného osvětlení na jejich pozemku.
Zaznívají otázky na dokončení cyklostezky OticeHradec n. Moravicí. Muselo dojít ke změně v
projektové dokumentaci. Bylo by složité popisovat
důvody. Nicméně na stezce se začne pracovat od
června a má být hotova do prosince 2021.
Tě s n ě p ř e d d o k o n č e n í m m á m e S t u d i i
optimalizace nakládání s odpadem. Rád mohu
konstatovat, že třídíme dobře, byť s jistými
rezervami. V čem jsme ale hodnoceni velmi kladně,
je odevzdávání použitých potravinářských olejů.
Firma svážející olej má v úmyslu do obce umístit
další popelnice. Nadále budeme hledat cesty,
abychom třídili více a s vyšším komfortem. Nově
připravujeme umístit k úřadu dva kontejnery na

velký papírový odpad (kartony, středy rolí), který
nelze umístit do pytlů.
Ani ke dni uzávěrky nemám informace k
vyhodnocení žádostí o dotaci na rekonstrukci
kulturního domu a hasičárny. Věřím ale, že
uspějeme. V této souvislosti musím zmínit, že
kdybychom v roce 2022 obě tyto rekonstrukce
realizovali, bude provoz obou budov omezen. Ano,
ideální by bylo, kdyby se rekonstrukce udělala v
době covidových opatření, ale příprava projektů
trvá dva roky a od podání žádostí po jejich
vyhodnocení další rok. Možná si někdo položí
otázku stran financování všech záměrů. Hodláme si
vzít na spolufinancování úvěr. Ten bude jen ve výši
prostředků, které budeme mít na účtu pro
spolufinancování dalších akcí. Tedy, kdyby se
budoucí vedení obce rozhodlo úvěr zaplatit, bude
na něj mít peníze na účtu, ale zastaví další rozvoj
Otic. To už bude politické rozhodnutí.
Zlobí mě, zastupitele a asi i mnohé z Vás,
parkování na chodnících a při krajnici. Nejedná se
jen o ulici K Rybníčkům – u zahradnictví, sami si asi
všímáte i ostatních problematických míst. Možná si
řidiči dostatečně neuvědomují, jak velké potíže
vytvářejí maminkám s kočárky, starým, špatně
chodícím lidem a v neposlední řadě i řidičům,
protože auta často stojí polovinou na vozovce.
Vyhýbat se takto „zaparkovanému“ vozidlu je
častokrát nebezpečné, o vnímavosti problémů
jiných, o soucítění ani nemluvě. V tomto roce jsme
museli znovu zrušit realizaci velkých společenských
akcí. Nejsme schopni zajistit důstojné oslavy
vzniku Otic v červnu. Došlo k dohodě zastupitelů a
Komise rady pro kulturu a sport, že výročí oslavíme
v rámci Otických zelných slavností. Jistých úprav
muselo seznat vítání občánků, kdy jsme akci
realizovali na tři etapy v jednom dnu. S napětím
očekáváme, jaká další opatření budou aplikována,
ale snad se letos Karmašový turnaj ve fotbale
podaří.
Chtěl bych popřát všem členům spolků, škole a
školce, dobrovolníkům a nám všem, aby se spolková
činnost a společenský život dostaly opět do formy,
aby obec zase měla bohatě zábavy.
Protože se blíží čas dovolených a prázdnin, přeji
Vám všem klidnou, pěknou a na odpočinek bohatou
dovolenou. Přeji taky hodně zdraví a těším se na
viděnou při obecních akcích.
S pozdravem „Za Bezpečné a zdravé Otice!“
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Mgr. Vladimír Tancík
starosta obce

Obecní úřad informuje
Změna platby stočného
Od ledna 2021 došlo ke změně v platbách
stočného. Doposud jste dostávali vyúčtování
vodného od společnosti SmVaK, na základě kterého
jste si udělali výpočet stočného a to jste hradili v
hotovosti nebo převodem na účet obce. Nyní budete
dostávat faktury dvě. Na vodné od společnosti
SmVaK. Na stočné od obce. Faktura na stočné od
obce Otice bude obsahovat všechny informace k
platbě, tzn. číslo účtu, variabilní symbol atd. První
fakturu za stočné v roce 2021 (za první pololetí)
dostanete v červenci 2021. Budete tak platit jen 2x v
roce. Tím se systém zjednoduší a zlevní. Vyzýváme
občany, aby počkali s platbou stočného na fakturu,
která dorazí během července a neplatili stočné po
odečtech vodoměrů. Pro ještě vyšší komfort služeb
je obec připravena zasílat Vám faktury elektronicky,
emailem. Žádáme Vás, abyste nahlásili své emailové
adresy na obecní úřad, na adresu: urad@otice.cz
Pro občany, kteří email nemají, budeme doručovat
faktury do poštovní schránky. Občané, kteří nemají
zřízen účet v bance, mohou platit faktury v
hotovosti na obecním úřadu.

internetu a ostatních elektronických médií, a také
přispět k rozvoji kvality života ve městech, obcích a
krajích České republiky. Dalším příspěvkem soutěže
je zvyšování kvality IT technologií v komunální
sféře. V rámci soutěže se hodnotí
výtvarné zpracování, doplňkové
informace,
ovládání webu,
navigace, dále podpora zobrazení na
mobilních zařízeních, celkov ý
dojem, přehlednost, povinné
informace a úřední deska. Kladné body si přičítají
za vyhledávání slov v textu a za inovativnost. V
soutěži si můžeme porovnat webové stránky naší
obce s ostatními organizacemi a na základě
hodnocení je vylepšovat. "Pro nás je důležité, aby
adresa www.otice.cz obsahovala jen takové
informace, které budou přínosné pro všechny
občany obce.

Nový oranžový přechod
V pátek 23. dubna jsme slavnostně otevřeli nový,
osvětlený přechod pro chodce na Hlavní ulici v
křížení s ulicí Holčovickou. Přechod bude sloužit
občanům obce, a především dětem s rodiči, kteří v
těchto místech docházejí do školky a školy. Děkuji

Výzva ZOO
Zastupitelstvo obce Otice tímto vyzývá občany,
aby do 30. června 2021 doručili žádostí a podněty ke
změně číslo 1 v rámci Územního plánu obce Otice
prostřednictvím veřejné sítě do datové schránky
obce Otice, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo osobně na podatelnu
obecního úřadu Otice. Údaje v žádosti musí
obsahovat náležitosti podle ustanovení § 46 odst. 1
stavebního zákona a žadatel musí také počítat se
spoluúčasti na administrativních poplatcích.
Kontaktní osobou pro shromažďování a evidenci
přijatých žádostí je místostarosta obce Otice
Roman Janáček. (email: mistostarosta@otice.cz)

Nadaci ČEZu za finanční podporu 120 000,-Kč,
kterou obci poskytla. Celkové náklady na

Zlatý Erb
Na konci dubna tohoto roku jsme po roční pauze
přihlásili webové stránky naší obce do krajského
kola soutěže o Zlatý erb 2021.
Zlatý erb je
renomovaná soutěž o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst a obcí. Soutěž organizuje
Český zavináč z.s. dvoustupňově, v krajských kolech
a v následujícím kole celostátním. Cílem soutěže je
podpořit modernizaci místní a regionální veřejné
správy prostřednictvím rozvoje informačních
služeb poskytovaných občanům s využitím

vybudování přechodu činily zaokrouhleně 240 000,Kč. Jsem rád, že se podařilo splnit další z volebních
slibů, ale především jsem rád, že přecházení
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frekventované komunikace bude bezpečnější. Už
nyní máme požádáno o dotaci na přechod na
Slavkovské ulici u Tága.

Oslavy Dne vítězství v Oticích

centru obce Otice. Seznámili se s historií kaple a s
vnitřní výzdobou, které dominuje obraz
představující Zvěstování Panny Marie, po němž je
otická kaple pojmenována. Dalším neméně cenným
obrazem je dar arcivévody Maxmiliana velmistra

Občané a zastupitelé si společně 23. dubna 2021
připomněli osvobození Otic Rudou armádou a o
týden později 7. května osvobození Československa
spojeneckými vojsky. Starosta obce ve svých
projevech připomněl oběti II. světové války, včetně
jmen tří obětí, které na pamětní desce uvedena
nejsou a jedná se o Františka Harazima, Augustina
Jahnicu a Františka Helebranda. Připomněl též

německého řádu. V horkém dni byl chladný prostor
kaple příjemným edukačním místem pro dětí z
místní základní školy.

Výstavba parku

počty obětí českých a sovětských vojáků na
Opavsku i v Oticích, kde padli 4 sovětští vojáci,
následně pohřbeni na Městském hřbitově v Opavě. .
Vzpomínkovou akci i letos ovlivnila opatření proti
šíření nemoci Covid-19. Přesto měly oba pietní akty
důstojný charakter. 23. dubna zazpíval hymnu
Ženský pěvecký sbor Otice. 7. května doplnil projev

starosty hranou Hymnou ČR a Večerkou zastupitel
Ondra Lipka, který obě skladby zahrál na trumpetu.
Zástupci rady a spolků následně položili kytice díků
u pomníku obětem válek.

Prohlídka kaple
V rámci projektu „Kaple – edukační místo pro děti
i dospělé“ navštívili žáci Základní školy v Oticích
kulturní a duchovní památku, která se nachází v

Ne jenom děti budou moct už brzo využívat nový
park a jeho prvky, které se staví v rámci regenerace
plochy u nádraží v Oticích. Jak vyplynulo z veřejné
ankety, bude v parku dráha pro in line bruslení, se
sestavou cvičebních prvků, s lavičkami pro

odpočinek a s přístřeškem. Celá plocha bude mít
novou výsadbu stromů, keřů a pokryvných dřevin. V
rámci parku vznikne i nová zóna pro nádoby na
tříděný odpad. Ukončení stavby je plánováno na
začátek prázdnin. Náklady na výstavbu činí 2,3
miliónu korun, z toho 1 milión korun nám věnuje
Ministerstvo pro místní rozvoj jako odměnu za
vítězství v soutěži Vesnice roku 2019. Otice tak
budou mít památku na tento velký úspěch v
soutěži.

Bahno zaplavilo Rybníčky
Přívalový déšť ve čtvrtek 13. května 2021 způsobil
nebývalé problémy v části obce Otice – Rybníčky,
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kde udeřila lokální, přívalová povodeň. Bouřky,
které byly v průběhu čtvrtečního odpoledne
provázeny přívalovým deštěm (napadlo 34 mm
vody na 1 m²) přinesly tuny bláta na komunikaci
protínající Rybníčky. Voda zaplavila rovněž
Strojírnu Vehovský a zahrady i dvory několika
občanů. Ještě večer se podařilo dovézt 60 pytlů s
pískem. Na Rybníčkách by nepomohly ani stovky
zábran, protože množství vody a její proud byly
takového rozsahu, že si něco podobného
nepamatuje žádný z pamětníků bydlících na
Rybníčkách. Ještě během pátku likvidovali následky
povodně hasiči z naší jednotky, kterým přijeli
pomoct i hasiči z Hradce nad Moravicí. Škody a
následky by byly ještě větší, kdybychom na podzim
nevyčistili dlouhou příkopu spojující Rybníčky s
Hvozdnicí a místní dešťovou kanalizaci.

Vedení obce děkuje občanům Rybníčků za
spolupráci při úklidu, našim i hradeckým hasičům
za čerpání vody ze sklepů, Správě silnic MSK a
policistům z Obvodního oddělení v Hradci n. M. za
asistenci při uzavírce cesty, firmě Strojírna
Vehovský za spolupráci při stavění protipovodňové
zábrany a Zemědělskému podniku Otice a.s. za
pomoc technikou při úklidu komunikace. Zvláštní
poděkování patří zastupiteli Janu Weissovi, který
svým malotraktorem s čelním nakladačem odvozil
tuny bláta a to zcela nezištně.

byla distanční výuka? Všichni víme, že pro děti i
jejich rodiče je tento způsob výuky nepochybně
náročný. A co pro nás pedagogy? Máme učit,
hodnotit a motivovat k učení žáky, ale bez jejich
účasti ve škole – takže se ze všech sil připojujeme,
vysíláme, zadáváme, vzděláváme se v nových
technologiích, hledáme nápady pro zkvalitnění
výuky, telefonujeme, opravujeme, kopírujeme,
konzultujeme …, ale hlavně se těšíme, až bude vše,
jak má být. A co jsme zvládli i při distanční výuce?
Je toho hodně a některé hodiny byly opravdu
nevšední. Druháčci si dokonce při on-line výuce
představili domácí mazlíčky, o které se starají, takže
se našeho vyučování zúčastnili pejskové, šneci,
želvy, kočky, králíci, a dokonce i potkani. Během
výuky žáky vedeme k různým formám
sebehodnocení, které je pro nás velmi cenné.
12. dubna jsme se konečně všichni vrátili do školy,
sice s nezbytnými podmínkami jako roušky a
testování, ale přesto nadšeni a šťastni. Čeká nás
opakování, procvičování a upevňování učiva. Žáci si
užívají sociální kontakt se svými vrstevníky, který
byl distanční výukou přerušen. Den Země tradičně
slavíme projektovým dnem s výletem na Kamennou
horu. Letos jsme oslavili tento svátek třídními
projekty. Např. v druhé třídě se děti staly reportéry
a kontrolovaly čistotu v obci. A jak to dopadlo?
Podle našich reportérů si Otice zaslouží velkou 1.
Během distanční výuky jsme také vyhlásili
několik soutěží. Děti nejvíce zaujala LAND ART
VÝZVA, v rámci které doma vyrobily nádherné

Základní škola
Přichází jaro, období, kdy pozorujeme rašení
nového života všude kolem nás. Příroda se probouzí
a všichni cítíme naději. Naději na „normální“ školní
rok. 11. března to byl rok, kdy Ministerstvo
zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění
COVID-19 svým Mimořádným opatřením uzavřelo
školy. Ona to však docela pravda nebyla. Školy
nebyly zavřené, zavřené byly pouze školní budovy,
vyučování pokračovalo dál – jenom bylo trošku jiné,
než na jaké jsme byli celá léta zvyklí. A jaká vlastně

venkovní i vnitřní práce z přírodnin. Celou galerii
prací si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách. Naše škola si v tomto roce připomíná
660 let od založení obce Otice. V rámci tříd tak žáci
vypracovávají různé miniprojekty a práce, které si
můžete prohlédnout ve vestibulu budovy ZŠ. Žáci
naší školy se také zúčastnili literárního a
výtvarného projektu evropských škol nazvaného
Evropa ve škole, pořádané Národním pedagogickým
institutem České republiky a Národním komitétem
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ČR. V krajském kole se umístili na krásném druhém
místě literární práce Alžběty Bílovské a Julie Evy
Cipkové z III. třídy. Vítězkám gratulujeme. Každým
rokem se naše škola zúčastňuje okresní přehlídky
dětské sólové recitace. V letošním roce proběhla 30.
dubna přehlídka distanční formou. Postupující
pořídili ze své recitace videonahrávku, kterou
poslali do okresního kola. V okresním kole nás
reprezentovali Ondřej Kertis a Lilien Dudysová z III.
třídy a získali čestné uznání. Blahopřejeme. V pátek
30. dubna se naše školní budova proměnila v
Čarodějnou školu. Děti si v rámci svých tříd
v yzkoušely míchání čarodějných lektvarů,
čarodějné kvízy, a dokonce se proletěly na koštěti
na Kamenné hoře. Také tento školní rok nemohly
děti pro své maminky připravit vystoupení v
kulturním domě, a aby to maminkám nebylo líto,

připravily si pro ně malý dárek. V červnu se s naší
školou rozloučí 11 žáků „páťáků“, kteří odejdou na
vyšší stupeň ZŠ do Opavy. Vlivem distanční výuky
strávili mnoho týdnů doma, a tak si poslední dva
měsíce s radostí užijí v třídním kolektivu. Přejeme
jim do budoucna mnoho úspěchů ve vzdělávání.
Na závěr Vám přejeme pevné zdraví, dostatek
duševních i fyzických sil a ať se brzy, v klidu a beze
strachu zase všichni můžeme dívat do budoucna.
Kolektiv ZŠ

školky byla zřízena záložka Předškoláček, kde byly
každý týden zveřejňovány pracovní listy,
grafomotorika, hry a cvičení pro děti, informace o
školní zralosti a tak dále. Protože se paní učitelky
snažily dodržet náš vzdělávací plán, každý týden
byly pro děti připraveny úkoly na jiné téma – Jaro je
když…, Semafor, Co už umí předškolák, Velikonoce
jsou tu. Myslím, že největší pochvalu za odvedenou
práci si kromě dětí zaslouží především rodiče, kteří
se do zpracování úkolů zapojili a dětem pomáhali a
touto cestu jim tak chceme moc poděkovat. Že
naše práce nebyla zbytečná, vidíme na zpětné vazbě
– rodiče posílali vyplněné pracovní listy, nosili
výtvarné výrobky a také posílali fotografie, na
kterých je vidět, jak děti hezky pracují.
Dne 12. dubna se do školky mohly vrátit pouze děti
z předškolní třídy a také děti rodičů vybraných
profesí. Povídali jsme si o domácích zvířatech a také
zvířátkách v ZOO. Proběhl dopolední čarodějnický
rej, na který si děti mohly donést vlastní strašidelné
masky a byly pro ně nachystány různé soutěže a
úkoly. Od 10. 5. jsme už zase všichni spolu, plná
školka veselých dětí, které nastoupily do svých
kmenových tříd a s radostí se pustily do výroby
dárečků pro své maminky. Jarní obrázky zdobící
plot školky vystřídala srdíčka. Na školní zahradě
máme nově postavenou skluzavku s věžičkou pro
nejmenší děti, barevný domeček a nové zastínění
pískoviště. Snažíme se, aby děti co nejvíce času
trávily venku na čerstvém vzduchu a vnímaly svět
přírody. V nejbližší době nás čeká Dětský den a také
Rozloučení s předškoláky.
Těšíme se na společné zážitky a běžné
každodenní setkávání s kamarády ve školce, které je
důležité pro pocit životní spokojenosti a
sounáležitosti.Provoz mateřské školy v době letních
prázdnin bude přerušen od 12. 7. – 20. 8. 2021.
Všem přejeme pevné zdraví a sluníčkové jarní dny.
Kolektiv MŠ Otic

Mateřská škola
O slovo se přihlásilo jaro a s ním bohužel také
plošné uzavření všech škol, které se nevyhnulo ani
těm mateřským. Od 1. 3. do 9. 4. byla tedy zavřená
také naše školka a všichni jsme se s touto situací
museli vypořádat. A ani nám se nevyhnul v
poslední době všemi možnými způsoby skloňovaný
pojem „distanční vzdělávání“ či „distanční výuka“,
ke kterému bylo potřeba určitým způsobem
přistoupit a nastalou situaci zvládnout. Po celou
dobu byly paní učitelky ve spojení s rodiči pomocí
e-mailové korespondence a na webových stránkách

Ženský pěvecký sbor
Vážení spoluobčané, milí přátelé sborového zpěvu,
když před rokem nemohl pro Vás Ženský pěvecký
sbor Otice uskutečnit tradiční Jarní koncert kvůli
koronavirové pandemii, nikdo netušil , že ani letos
se nám to nepodaří a ve ztichlém sále kulturního
domu zůstanou jen vzpomínky na předešlé zdařilé
koncerty. Bohužel, musíme se s tím smířit,
abychom neohrožovaly jednak samy sebe, ale i Vás,
naši věrní posluchači. A je nám to velmi líto,
protože zpěvem se člověk nejen baví, ale zpěv a
hudba obecně zlepšují náladu, ovlivňují psychiku,
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dokonce léčí. Prostě s hudbou je život veselejší a
dobrá nálada zlepšuje kvalitu života. Nicméně
musíme doufat, že jednoho dne virus zeslábne
natolik, že se budeme moci znovu scházet a
nacvičovat nová vystoupení…A věřte, že už teď
nosíme v hlavách představu letošního Adventního
koncertu, který by se měl uskutečnit tradičně 3.
adventní neděli 12.12. 2021. Tak krásné datum si
zaslouží, aby se v ten den zpívalo a oslavoval se
příchod vánočního času s narozením Ježíše, ale i
příchod lepších a zdravých časů!
Za celý sbor Vám chci aspoň touto cestou popřát
láskyplné májové dny i noci, mnoho optimismu v
případě onemocnění po dobu léčení i nepříjemného
očkování. Ať jsme v boji s Covidem-19 úspěšní a
můžeme být opět v radosti a bezpečí spolu.
Bohuslava Kvarčáková,
vedoucí sboru

Okénko do historie
660 let od první
písemné zmínky o Oticích
Díky důsledným zápisům kronikáře Františka
Madera si dnes můžeme vytvořit přibližný obraz
historického vývoje obce Otice. Její prvopočátky
však jsou a nadále nejspíš i zůstanou ještě daleko
před pečlivým Maderovým rukopisem kdesi v
mlžném počátku dějin. Dvě starobylé slovanské
osady s dále nevysvětlenými názvy Napsdikari a
Drahul, ležící na okraji říčky Hvozdnice, mohly být,
podle kronikáře, předchůdci dnešních Otic. Jisté je,
že stejně jako ostatní malé osady, náležely i tyto
městu Opavě. Po nájezdu tatarských vojsk v roce
1241 došlo k zániku mnoha osad, mimo jiné zanikla
i Napsdicari. „Na jejím místě povstala osada nová,
nynější Otice. Že osudy Otic souvisejí buď se
jménem krále českého Přemysla Otakara, buď se
jménem knížete olomouckého Oty, jméno osady
samo nasvědčuje: Otakar, Ota, Otík, Otíci, Otice.“*
Téměř o sto let později se v listině opavského a
ratibořského knížete Mikuláše objevila nejstarší
písemná zmínka o obci z roku 1361.
Ondřej Vrbický

90 let od nálezu popelnic
Skutečnost, že bylo blízké okolí Otic osídleno už
od pradávna, dosvědčují četné archeologické
nálezy. Dá se předpokládat, že mnoho z nich se
nedochovalo díky neznalosti jejich nálezců či
nedochová, protože zůstanou navždy pohřbeny pod

zemí. Jeden z prvních zaznamenaných nálezů byl
do kroniky zapsán Leopoldem Hillem takto: „Na
jaře roku 1931 byl v pískovně p. Josefa Beny, rolníka
čís. 28, která leží na levé straně obecní cesty
vedoucí na Kamennou horu (svah pod chalupnickou
usedlostí Františka Janečka čís. 99), nalezen dělníky
při kopání písku v hloubi asi 1½ m pod povrchem
na poměrně malém
prostranství celý
koš
střepin
popelnic.“* Cenný
objev byl uložen
mezi ostatní
archeologické
nálezy v Slezském
zemském muzeu.
Stejný osud potkal vykopávky nalezené teprve před
třemi lety v Oticích – Rybníčkách, jejichž stáří se
odhaduje na 5000 let. **
**zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zregionu/archeologove-objevilisekeromlat-20180419.html, foto: Deník/Milan
Freiberg
*zdroj: Státní okresní archiv Opava, archiv obce
Otice, NAD 789, inv.č.22, kronika obce Otice pro
období 1908 – 1938
Ondřej Vrbický

Motokrosové závody
„Opavská sopka“
Motokros na otické Kamenné hoře pořádal od
padesátých let minulého století opavský
Automotoklub pod názvem „Opavská sopka“.
Přesně před šedesáti lety byl s
velkou slávou uskutečněn jeho
desátý ročník jako mistrovství
ČSSR, na kterém se sešla
špička tehdejšího motokrosu
zastoupená takovými jmény
jako: Josef Chára, František
Rón, Jaroslav Kmoch, Vlastimil
Válek, Oldřich Hamršmíd či
Bohumil Roučka a dalších více
jak sto závodníků. Největší
nadšení jistě vzbudila osobnost Jaromíra Čížka,
Mistra Evropy v motokrosu či Josefa Hřebečka, po
kterém byl nově pojmenován nejnáročnější skok
závodu „Hřebečkův padák“. Závod se připravoval
několik týdnů a doslova zde vyrostlo malé město.
Ubytovnání pro závodníky, restaurace, desítky
pěveckých a tanečních souborů, tisíce památečních
odznaků.
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Celý příběh Otické „Opavské sopky“ bude mít
svou ucelenou podobu a to v stejnojmenné knize,
která prozradí mnoho zajímavého ze své dávné –
nedávné minulosti.
Ondřej Vrbický

Vaše bylinkářka
Jaro nás vybízí ke sběru prvních jarních bylin.
Většina z nás, co byliny sbíráme přes rok, je sušíme
především do zásoby na období, kdy je budeme
s k u t e č n ě
potřebovat na
nějaké to oslabení
či nachlazení.
Avšak jarní byliny
můžeme využít již
nyní, jelikož jsou
pro
nás
v ýznamným
zdrojem mnoha vitamínů a minerálů, které nám
třeba teď po zimě mohou chybět a odráží se to v již
známé jarní únavě. Navíc nám většina jarní bylin
krásně očistí játra a podpoří funkci žlučníku, a to
jsou zrovna ty orgány, které je vhodné na jaře
“nastartovat”.
Ale teď již k rostlinným pokladům, které nám právě
rostou pod nohama. Zkusme si pár
z nich
vyjmenovat a povědět si, k čemu nám mohou
přispět. Do svého prvního jarního čaje si můžeme
natrhat květ sedmikrásky. Sedmikráska jemně čistí
tělo, působí protizánětlivě, podporuje látkovou
výměnu a čistí průdušky. Dále zde můžeme přidat
květ Podbělu, který odhleňuje, čistí lymfatický
systém, působí proti alergiím a proti suchému,
dráždivého kašli. Mladé kopřivové výhonky nám
zase dodají železo, podpoří tvorbu červených

krvinek, očistí krev, podpoří činnost slinivky,
sleziny, žaludku, jater a žlučníku. Květy Fialky
vonné nám vyčistí plíce a provoní šálek bylinného
čaje, květ Prvosenky jarní zklidní mysl v této
nelehké době, mladé lístky Kontryhele budou
působit v našem těle protizánětlivě a možná
narazíme i na Popenec, který má sice specifickou
chuť, ale vyčistí trávicí, dýchací a močový systém. A
abych nezapomněla, narazit můžeme i na Rozrazil,
který nejen čistí tělo, játra a slezinu, ale také má
jednu výbornou vlastnost, a to snížení nežádoucího
cholesterolu v krvi.
Z těchto bylin si můžeme udělat první jarní
bylinný čaj velmi jednoduše. Cca. 3 polévkové lžíce
zalijeme 1 litrem vroucí vody a necháme louhovat
15-20 min. Poté po douškách pijeme během dne.
Čaje z prvních jarních bylin jsou osvěžující, chutné
a plné minerálních látek.
Tak přeji ať Vám ten první jarní šálek bylinného
čaje přijde k chuti.
Vaše bylinkářka Markéta Svobodová z Otic
www.vasebylinkarka.cz
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