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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte abych začal
netradičně více osobně.
Chtěl bych hned v úvodu
poděkovat všem, kteří
mě podpořili v době
nemoci. Nesmírně si
veškeré podpory vážím.
Chtěl bych poděkovat i
zastupitelům, kteří museli zabrat víc než jindy.
Jmenovitě místostarostovi Romanu Janáčkovi, ale
také radnímu Radku Sukeníkovi. Druhá polovina
roku 2021 byla ve znamení personálních změn na
úřadu. Pokud má někdo zájem o bližší informace,
rád mu je poskytnu, ale za odchodem lidí nejsou
mezilidské vztahy. V zářijovém zpravodaji jsem psal
o investicích a projektech na rok 2022. Snad pod
tíhou jiných starostí a pocitu, že jsem už vše napsal,
jsem neuvedl více o rekonstrukci kulturního domu.
Možná si spousta z Vás položila otázku, proč jsme
starý kulturní dům nezbourali a nepostavili nový.
Samozřejmě, že jsme se tímto zabývali spolu s
p r o j e k t a n t y, p r o t o ž e b y t o b y l o ř e š e n í
nejjednodušší. Odpověď byla taková, že novou
stavbu na současném půdorysu nám nikdo
nepovolí. Proč? Prvním důvodem je, že bychom
nesplnili současné normy týkající se hluku. Druhým
důvodem je fakt, že by nám stavbu nepovolil
správce toku Hvozdnice, který by nechtěl mít
novostavbu tak blízko břehu řeky. No, a třetím, pro
někoho více, pro jiného méně důležitým důvodem,
byla skutečnost, že jsme chtěli navázat na historii
obce, jejíž součástí budova je. Historické prameny
popisují, že budova kulturního domu byla první
velkou („průmyslovou“) zelárnou v obci. Ten, kdo
pochybuje o celé rekonstrukci vůbec a uvádí, že to
je zbytečné, nemá pravdu. Při předávání objektu
stavitelům jsme zjistili, že část budovy tvořená
šatnou a vstupním prostorem se ulomila a sesunula
směrem k řece. Za rok skoro o 5 cm. Proč? Protože
základy budovy byly 40 cm hluboké…. Kdybychom
nezačali s rekonstrukcí, byl by kulturní dům nuceně
uzavřen. Než by se udělaly projekty, vyřídila se
povolení a realizovala stavba, šlo by minimálně o 3
roky. Jediným řešením je rekonstrukce, kterou obec
získá téměř novou budovu, která bude sloužit další
desítky let. Oproti předpokladům a projektu dojde i
k hydroizolaci podlah a přístavbou se celá stavba
zpevní, vysuší a sníží se energetická náročnost v

porovnání se zvýšeným komfortem. Protože jsme
dostali dotaci i na rekonstrukci hasičárny,
pracujeme na přípravě soutěže na zhotovitele
stavby a ladění projektové dokumentace. Ani to ale
není vše. Pokračují práce na projektu rozšíření
čističky odpadních vod, nové přípojky elektrické
sítě pro budovy hasičárny a kulturního domu.
Drobnějšími akcemi Vás ani nezatěžuji. V roce 2021
jsme opět čelili virům a s tím spojeným omezením
volného pohybu. V této souvislosti připomínám, že
nabídka pomoci občanům (starším a nemocným) s
nákupy, donáškou léků a podobnými službami trvá
a trvat bude, což garantuji osobně. Viry
poznamenaly i společenský život, a to nejen v naší
obci! V souvislosti s omezením společenského
života děkuji za práci všem aktivním spolkům a
občanům. Spolková činnost v rámci možností je
důležitým ventilkem v psychice člověka zvláště při
nějakém strádání. Proto si poděkování zaslouží
spolky, které svou činnost třeba omezily, ale
poskytovaly svým členům zázemí alespoň v rámci
možného. Samozřejmě, že záleží na charakteru
spolku a jeho náplni. Velké poděkování patří i
pedagogům naší školy a osobně paní ředitelce.
Mimořádně bych vyzdvihl práci těch, kteří se
podíleli na rozkvětu Otického muzea. Tahouny byla
dvojice Marcela Šímová a Ondřej Vrbický. Oběma
děkuji, že si s mou, tři roky starou myšlenkou
vzniku muzea „pohráli“ a výsledek je perfektní.
Samostatné poděkování patří úspěšným žákům naší
školy, ale o těchto úspěších se dočtete jinde. Já jen
děkuji jménem zastupitelů a svým jménem za
výbornou reprezentaci obce. Rád také děkuji za
reprezentaci v ledním hokeji i Kláře Hymlárové. Jak
olympiáda dopadne ještě v době psaní těchto řádků
netuším, ale je obrovským úspěchem se na
olympiádu dostat. Klárko, díky, a přeji Vám hodně
zdraví a sportovního i studijního štěstí. S
potěšením konstatuji, že se naplňují představy o
hospodaření s Otickou sopkou. V roce 2021 jsme
dostali od Moravskoslezského kraje příspěvek 64
000,-Kč na hospodaření a údržbu. Od Agentury
ochrany přírody a krajiny dostaneme 31 000,-Kč.
Obnovená část lesa pěkně zarůstá a od roku 2023
dojde k první probírce, aby se stromy mohly zdravě
vyvíjet. Přestože máme asi všichni už všech
opatření plné zuby je třeba věřit, že se situace
změní a život v Oticích se opět naplní kontakty,
spoluprací a dobrou náladou. Přeji nám všem brzké
jaro, veselé Velikonoční svátky, které jsou
symbolem naděje a víry.
Mgr. Vladimír Tancík

0becní úřad informuje
Místní poplatky
Upozorňujeme všechny
majitele psů na splatnost
poplatku ze psů. Dle platné
OZV č. 1/2020 o místních
poplatcích, část II, je poplatek
splatný do 31.3.2022. Poplatek
za kalendářní rok činí za
p r v n í h o p s a 2 0 0 Kč , z a
druhého a každého dalšího
psa 300 Kč. Tento poplatek můžete zasílat také na
účet obce č.ú.: 1851576379/0800. Variabilní symbol
je číslo popisné Vašeho domu a do zprávy pro
příjemce napište: poplatek za psa 2022.
Dále připomínáme, že konec února 2022 je termín
splatnosti pro úhradu komunálního odpadu. I v
tomto případě je číslo popisné variabilním
symbolem. Tento poplatek můžete zasílat také na
účet obce č.ú.: 35-1851576379/0800.

Informační zpráva MMOP
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Opavy
připomíná, že od 1. září 2022
nebudou dle zákona o
ochraně ovzduší moci být
provozovány kotle na pevná
paliva nižší než 3. emisní třídy. V případě porušení
této zákonné povinnosti budou provozovatelům
nevyhovujících topenišť hrozit sankce. Na výměnu
kotlů lze po splnění podmínek využít dotačních
prostředků. Pro nízkopříjmové občany a pro
domácnosti důchodců jsou připravovány velmi
výhodné dotační podmínky. Se základní orientací v
dotačních možnostech Vám pomůže příslušný
pracovník odboru životního prostředí Magistrátu
města Opavy.
Kontakty a bližší informace naleznete na
internetových stránkách Magistrátu města Opavy,
případně volejte na telefonní číslo 553 756 836
nebo 605 283 793 na úsek ochrany ovzduší
opavského magistrátu.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako mnoho dalších věcí v posledních
letech byla i Tříkrálová sbírka 2022 jiná. Výnos z

Tříkrálové sbírky má v plánu
Charita Opava jako organizátor
akce využít na pomoc
seniorům a vážně nemocným
pacientům, o které se terénní
služby starají v jejich domácím prostředí. V
loňském roce umožnily finanční dary podpořit
t e r é n n í s l u ž b y, m e z i n ě ž p a t ř í c h a r i t n í
ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba
a mobilní hospic Pokojný přístav. Díky výnosu
sbírky se dokončila i přestavba sociálně
terapeutické dílny Radost, která bude sloužit lidem
s mentálním znevýhodněním z celého Opavska. Z
důvodu proticovidových opatření se měnily

možnosti a způsoby, jak uspořádat letošní
Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat
finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se
ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně a
sociálně znevýhodněným občanům. Tříkrálovým
poselstvím bylo možné podpořit sbírku přispěním
do zapečetěných kasiček, které byly umístěny v
kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých
městech a obcích. Obec Otice a Charita Opava
tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky
jakkoliv zapojili. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky
v roce 2022 za obec Otice je 14 641 Kč.

ČOV Otice
Ve snaze o ochranu životního prostředí je důležité
řádné využívání ČOV (Čistírna odpadních vod) v
Oticích. V rámci kontroly ČOV probíhá pravidelně
odběr vzorků, které se vyhodnocují a kontrolují dle
současné legislativy. Tímto Vás upozorňujeme na
nutnost dodržování provozního řádu kanalizačního
systému ČOV obce Otice. Při čištění splaškových
vod probíhá v rámci ČOV prakticky ke stejnému
procesu jako samočistící proces v přírodě. Z toho
v y p l ý v á j i s t á "z r a n i t e l n o s t " č i s t í r n y p ř i
nepřiměřeném a k přírodě bezohledném chování
zejména v oblasti používání a v ypouštění
chemických přípravků. Proto je do odpadů v
objektu, ke kterému je čistírna připojena, zakázáno
vylévat jakékoliv látky, které zhoršují nebo dokonce

znemožňují život a reprodukci mikroorganismů, na
nichž je funkce biologické čistírny postavena.
Všeobecně je zakázáno využívat kanalizační odpady
k vypouštění jiných ostatních látek (např. léků,
jedů, toxických látek, barev, ředidel, chemických
postřiků apod.) než odpadních vod ze sociálních

stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit nebo
ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází
ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na
které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V
krajních případech se také můžeme setkat se
sexuálním obtěžováním a pronásledováním
prostřednictvím zpráv nebo hovorů.

Informační servis SMO
Na webových stránkách SMO
můžete najít pomocnou ruku
ve formě článků, odkazů či
kontaktů. Zde najdete například
informace o mimořádné
okamžité pomoci (MOP)

FOTO: ČOV Otice

zařízení. Kromě chemických činitelů jsou pro
dobrou funkci čistírny ve velkém množství
nebezpečné i živočišné tuky a rostlinné oleje. Svým
rozkladem silně okyselují odpadní vodu a tím
vytváří velmi nepříznivé prostředí pro biologii
čistírny. Tuky a oleje obecně do odpadu a
kanalizace nepatří, protože se po ochlazení sráží a
zanáší kanalizační síť. Závěrem mi dovolte na Vás
apelovat, abychom se společně snažili šetřit přírodu
tím, že budeme dodržovat pravidla a zásady v rámci
využívání odpadního systému obce Otice.

Nebezpečí internetu
zvané kyberšikana
Moderní technologie
vnáší do našeho života
mnoho pozitiv a často nám
usnadňují každodenní
život. Jak už to ale bývá, nic
se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor
s sebou přináší notnou dávku anonymity, která
tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační
jevy v čele s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo
skupinou prostřednictvím informačních technologií
(především sociálních sítí). Může se jednat o
zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a
pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých

https://www.smocr.cz/cs/cinnost/
socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc,
kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu
občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen
energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci
informuje i web samotného Úřadu práce https://
www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-zaenergie-muze-pomoci-up--1 či stránky MPSV
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Nová webová stránka
''Smraďoši.cz"
Přestože v posledních
letech byla možnost čerpat
výhodné dotace na výměnu
kotlů, stále vidíme, že
někteří spoluobčané i nadále
bezohledně otravují ovzduší
ostatním. S blížícím se
termínem zákazu používání
kotlů nižších emisních tříd,
tak Statutární město Opava,
ve spolupráci odborů
životního prostředí a informatiky vytvořilo
webovou stránku „Smraďoši.cz“.
Mapová aplikace na adrese www.smradosi.cz
umožňuje upozornit na obtěžující kouř a zápach z
komínů. Na mapě lze označit nemovitost neúměrně
znečišťující ovzduší a obtěžující okolí spalinami z
komína. Volitelné je zde umístění fotografie
zachycující kouř vycházející z daného komínu.
Upozornění na nesprávné provozování kotle či krbu
pomocí mapové aplikace „Smraďoši.cz“ je

uživatelsky jednoduché, anonymní a časově
nenáročné a pro pracovníky ochrany ovzduší bude
vodítkem, kam směrovat preventivní, osvětovou i
kontrolní činnost a v případě prokázaného porušení
zákona i sankční postih.

Telefonické varování
Policie ČR seniorů

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského
kraje si vás tímto dovoluje upozornit na kampaň
vytvořenou Policejním prezidiem, která aktuálně
probíhá v celé České republice. Jedná se o hovor
telefonního robota s varováním Policie ČR seniorů.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější
skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený
způsob života, důvěřivost a především touha
po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl
a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů,
podvodníků a násilníků. Podvodníci stále
intenzivně útočí na seniory s „vnuk a nemocnice“.
Okradených seniorů přibývá, mnohdy přijdou
o veškeré své finanční prostředky. Zažívají
existenční problémy, zdravotní a psychické dopady
z prožitého traumatu, a to že důvěřovali
podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě
prostřednictvím telefonního kontaktu
realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem:
Telefonické varování Policie ČR seniorů"Dobrý den, varování Policie České republiky.
Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je
Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje
jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat
peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte prosím Policii
České republiky, a to na telefonním čísle
158. Děkujeme. Policie České republiky."
Více informací naleznete v odkazu na webových
stránkách Policie ČR
w w w.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-vohrozeni.aspx

Jarní výstava
v Otickém muzeu
Jarní výstava v Otickém muzeu připomene
neoslavené 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů
v Oticích. Uvidíte na ní průřez nejdůležitějšími
milníky historie otických hasičů v podobě
fotografií, dobového vybavení a techniky. Na své si
přijdou nejen velcí, ale zejména malí, pro které jsou
připravené hry, kde si mohou hasičské vybavení
vyzkoušet v praxi.
Mimo hlavní program čeká všechny návštěvníky
příjemné prostředí v duchu ryze vesnických řemesel
a velikonočních tradic, včetně posezení u malého
občerstvení.
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Jarní výstava proběhne vždy od
termínech:

14 do 18 hod v

9. a 10. dubna 2022 – slavnostní zahájení
výstavy
24. dubna 2022
1. května 2022
8. května 2022– slavnostní zakončení výstavy
Na jarní výstavu do Otického muzea vás srdečně
zvou Podporovatelé muzea.

Klára z Otic si zahrála na
Olympiádě.
Dres nejcennější si na únorovém turnaji pod pěti
kruhy v Číně oblékla i rodačka z Otic, Klára
Hymlárová. České hokejistky se premiérově
probojovaly na olympijské hry v Pekingu a Klára v
kvalifikaci ženského hokejového turnaje na ZOH
2022 byla druhou nejlepší střelkyní České
republiky, když ve třech zápasech zaznamenala 3
góly a 3 asistence. Tato rodačka z Otic začala
kariéru v opavském Slezanu. Posledních pět let
nastupuje v zámořských soutěžích, kde nejprve

působila v kanadské
Ontario Hockey
Academy Tardiff a
momentálně hájí
barvy klubu St. Cloud
State Huskies, který
hraje prestižní
National Collegiate

Rodinná poradna
Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. poskytuje
poradenství pro občany jež se nachází v situaci,
kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a
nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami. Služba
je poskytována osobám všech věkových kategorií.

Athletic Association
I I H F ( N á r o d n í
vysokoškolská
atletická asociace).
Jako juniorka české
reprezentace do 18 let
se
zúčastnila
Mistrovství světa IIHF
žen U18 v letech 2015 a 2016 a na turnaji 2017
působila jako kapitánka týmu a navzdory svému
věku patří k dlouholetým oporám seniorské ženské
reprezentace. Ženský hokej se poprvé představil na
ZOH v roce 1998 v Naganu a v Pekingu se hrál už
sedmý olympijský turnaj. Ženský i mužský český
tým ze stejného kolektivního sportu se na jedné
olympiádě představil poprvé v samostatné historii.

Pomoc je poskytována bezplatně a to v těchto
dnech:
7. 3. 2021 od 15:00–17:00 hod
4. 4. 2021 od 15:00-17:00 hod
2. 5. 2021 od 15:00-17:00 hod
6. 6. 2021 od 15:00-17:00 hod
V Komunitním centru Otice.
V případě, že by Vám žádný z uvedených termínů
nevyhovoval, můžete se také na nás obrátit
telefonicky na tel. 605 292 252 nebo emailem
poradnaostrava@css-ostrava.cz
Pro více informací o poskytované pomoci se můžete
dočíst na webových stránkách www.css-ostrava.cz

Základní škola
Nastala zima, a i když je venku pořádný mráz,
aktivita naší školy nezamrzla a všichni jsme
neustále v pohybu. V rámci možností jsme s dětmi
prožili nádherné adventní období. V pondělí 6. 12.
se na chodbě školy začaly ozývat zvuky zvonků a
řinčení řetězů. Za dětmi přišel Mikuláš se svými
pomocníky z nebe i pekla. Svatý Mikuláš postupně
navštívil všechny třídy naší školy a přečetl z Knihy
života jak nevětší hříšníky, tak hodné a pečlivé
žáky. Všechny děti pak byly odměněny balíčky s
mikulášskou nadílkou.
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„Klárka je skrytým talentem a hráčkou světové třídy,
která se musí naučit ukazovat to, co umí. Naučit se to
prodat. Je to naprosto neodmyslitelná členka týmu.
Má fantastický forčeking i bekčeking. Umí vystřelit z
jedničky, má perfektní nahrávku, umí získávat puky
pod hokejkami,“ říká o Hymlárové kouč českých
hokejistek Tomáš Pacina. „Je budoucností českého
ženského hokeje. Jinak je klidná, možná až moc
skromná, ale nesmírně inteligentní holka,“ dodává
jedním dechem.
Klárko, gratulujeme k dosažení takového
úspěchu a přejeme hodně štěstí!

Poslední den před zimními prázdninami si děti ve
třídách zazpívaly koledy, rozbalily dárky a v 10
hodin je čekalo překvapení v podobě pohádky Dračí
princezna, kterou zhlédly v kině CINESTAR. Vládní
opatření nás bohužel přiměla zrušit všechny
venkovní vánoční aktivity, na které se děti
připravovaly. Věřme, že příští rok si vše
vynahradíme.
Během prosince se všichni žáci školy zapojili do
výtvarného projektu „Staré hračky“. V rámci
výtvarné výchovy a pracovních činností žáci
vytvořili zajímavé práce, které zdobí vnější část
Otického muzea.
Leden je především pro starší žáky náročný měsíc,
neboť se rozhoduje o známkách na pololetním

vysvědčení. Žáci se tedy poctivě připravují, ale také
si užívají školní projekty a aktivity. V pondělí 17. 1.
se všechny třídy zúčastnily první části
preventivního programu „Buď OK“, který pro nás
připravila firma Renarkon Ostrava. Celkem se
program skládá ze tří dvouhodinových bloků, v
nichž se pracuje se třídou jako kolektivem.

školičkách poskytnou obě mateřské školy (MŠ Otice
a MŠ Uhlířov). Den otevřených dveří pro budoucí
prvňáčky plánujeme na 10. 3. 2022. Zápis k povinné
školní docházce se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022.

Také programová náplň školní družiny je pestrá a
pravidelné činnosti jsou obohaceny o jednorázové
akce. V prosinci děti pomohly ozdobit strom v
Bredě. Dětem se velmi líbila výstava „Malý princ“,
kterou navštívily v Obecním domě. Poslední
společnou aktivitou ŠD bylo Strašidýlkové
odpoledne.

Vážení a milí rodiče,
budeme velice rádi, pokud si pro vaše dítě zvolíte
právě naši školu.
V letošním roce bude naše škola slavit 120. výročí
od svého založení. Srdečně zveme nejenom Vás, ale
všechny příznivce naší školy.
Těšíme se na setkání s Vámi a vašimi ratolestmi.

Velice nás těší, že v letošním roce mohou děti
absolvovat plavecký kurz. Jsme sice povinni
dodržovat v prostorách městského bazénu
nezbytná hygienická opatření související s
COVID-19, ale i tak si děti čas strávený pohybem ve
vodě s nadšením užívají.

Veškeré informace k zápisu, včetně žádosti o přijetí,
budou vyvěšeny na webových stránkách školy v
průběhu měsíce března.

Kolektiv ZŠ Otice

Stejně jako v předchozích letech se také letos bude
konat recitační soutěž žáků. Během měsíce ledna a
února proběhnou v rámci literární výchovy třídní
kola a 18. 2. pak tři zástupci přednesou své básně ve
školním kole. Do okrskového kola postoupí naši
nejlepší recitátoři a my se budeme těšit na jejich
případné úspěchy.
O tom, že naši žáci jsou v soutěžích úspěšní, není
pochyb. Níže přinášíme přehled úspěchů žáků 4.
ročníků pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany
Honkové.
2. místo v celorepublikové soutěži Svět očima
dětí - Lilien Dudysová, Apolena Ella Dittrichová a
Izabela Kostřibová s audiovizuálním dílem „Výhody
a nevýhody mobilních telefonů“.
1. místo – Alžběta Bílovská a 3. místo – Filip
Němčík v krajském kole výtvarné soutěže s
dopravní tematikou „Zebra se za tebe
nerozhlédne“ + postup do celostátního kola.

Mateřská škola
Po Vánocích se do školky vrátily usměvavé děti,
které byly plné zážitků z těchto nejkrásnějších

2. místo – Alžběta Bílovská v celostátním kole ve
výše uvedené soutěži.
2. místo – Julie Eva Cipková a čestné uznání
Alžběta Bílovská v literární části celostátního kola
soutěže Evropa ve škole.
Přípravné školičky pro budoucí prvňáčky.
V současné době připravujeme pro naše budoucí
prvňáčky Přípravné školičky. Zábavně vzdělávací
předškolní aktivity zaměřené na předškolní
dovednosti mají usnadnit dětem přechod a adaptaci
na školní prostředí. Bližší informace o přípravných
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svátků v roce. Všechny se chtěly pochlubit
dárečkem od Ježíška. Bylo kouzelné poslouchat
nadšené vypravování dětí a sledovat veselé jiskřičky
v jejich očích. Vánoční atmosféru jsme si
prodloužili o novoroční tradici Tří králů, kterou

na maškarní rej. V maskách si ve svých třídách užijí
soutěže, tanečky a jiné masopustní tradice.

FOTO: MŠ Otice

Nejstarší děti tráví čas hlavně přípravou k zápisu do
základní školy. Paní učitelky konzultují s rodiči
zralost jejich dětí. Na budoucí školáky čekají
přípravné školičky pořádané školou. Další
připravované akce se budou odvíjet dle
epidemiologické situace, kterou se snažíme všichni
zvládnout už kvůli našim dětem s úsměvem.
Kolektiv mateřské školy
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ctíme a snažíme se ji přiblížit i dětem. Na děti čekal
ještě jeden dárek od sokolíka Pepíka z celoročního
projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Projekt je zaměřen na správné zvládnutí
pohybových dovedností, měl by v dětech probudit
chuť ke sportování a každodennímu pohybu. V
tomto projektu nadále pokračujeme, děti si lepí
nálepky za splněné úkoly do svých sešitků. Školka
se ozdobila do zimního kabátku a čekání na Ježíška
vystřídalo vyhlížení sněhových vloček. Až na konci
ledna jsme se dočkali pořádné chumelenice. Děti se
pustily do stavění sněhuláků, koulování a zkoumání
sněhu či ledu. Nezapomněli jsme ani na ptáčky,
kteří létají kolem školky a hledají něco k snědku. Do
krmítek zavěšených na stromech školní zahrady jim
děti sypaly zrníčka. Nejstarší předškoláci vyráběli
koule z loje, semínek a šišek. Je naší prioritou
vštípit dětem lásku k přírodě a ochraně životního
prostředí. Přibližujeme tak dětem pojem ekologie.
Na toto téma bude další výtvarná soutěž „Ekolínek“
– rodiče vytvoří společně s dětmi výrobek z
odpadového a netradičního materiálu. Již brzy nás
navštíví divadélko s pohádkou a děti se mohou těšit

Ze života spolků
JSDH Otice
Vážení spoluobčané,
rok 2022 bude pro otické hasiče velmi významný.
Zpětně se chystáme oslavit výročí sboru z roku
2021, což bude z důvodu rekonstrukce kulturního
domu trochu v jiném duchu. Příprava oslav se
neobejde pochopitelně bez obětavé pomoci
některých lidí. V rámci výročí základní školy máme
v plánu evakuovat školu a školku v jarních měsících
v podobě hasičského cvičení a snad ve spolupráci se
složkami HZS Opava. Další významnou akcí je
několik let zmiňovaná rekonstrukce hasičárny. Již v
únorových dnech proběhlo částečné stěhování
materiálu do náhradních prostor. Je sice na to
možná trochu brzy, ale ctím pravidlo: kdo je
připraven, není překvapen. V rámci rekonstrukce
budeme ve výjezdu v trochu jiných podmínkách,
přesto doufám, že v případě potřeby při vyhlášení
mimořádné události bude vše fungovat tak, jak má.
V závěru roku 2021 a na začátku roku 2022 nebyla
jednotka vyslaná k žádné mimořádné události.

Někteří členové v prosincovém víkendu absolvovali
strojnický a velitelský kurz, který skončil s
výsledkem prospěl v Ústřední hasičské škole v
Janských koupelích. V lednu to pak bylo pravidelné
přezkoušení velitelem jednotky v podobě testu, kdy
se ověřovaly vědomosti členů. Na základě Plánu
odborné přípravy pro rok 2022 se budou nadále
členové scházet z důvodu plánované rekonstrukce
pravděpodobně v komunitním centru obecního
úřadu. Byť s předstihem, a snad tuto akci tímto
nezakřiknu, ale rád bych vás, milí spoluobčané,
poprosil touto cestou o jistou spolupráci. Jestli
někdo z vás vlastní jakoukoliv zmínku, ať už
písemnou, ale především v podobě fotografií, o
stavbě hasičárny či sušící věže, půjčte nám je
prosím. Již dnes totiž plánuji den otevřených dveří
nově zrekonstruované hasičárny a rád bych
zveřejnil dokumenty o historii a stavbě hasičárny.
Proto tedy, kdo z vás něco doma má, kontaktujte
mě prosím na adrese Holčovická 314, nebo na tel.
čísle 728 610 968. Po domluvě můžete kontaktovat i
Ondru Vrbického. Veškeré zapůjčené materiály
budou samozřejmě vráceny.

O prázdninách jsme uspořádali 2 termíny
příměstských táborů pro děti se psy. Tábory jsme již
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delší dobu plánovali a v loňském roce se nám
podařily uskutečnit. Celkově se zúčastnilo 28 dětí
se svými svěřenci. Program byl od 8 hodin ráno a
končil v 16 hodin. Děti se naučily s pejsky základní

Jan Potepa
Velitel JSDH Otice

Ohlédnutí za rokem 2021 v
ZKO Otice
Loňský rok v naší organizaci byl stejně jako
ostatní oblasti života poznamenán koronavirovými
opatřeními, a tudíž řada naplánovaných akcí
musela být zrušena. I přes to všechno se nám
povedlo
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uspořádat 4 zkoušky z výkonu psů, kterých se
zúčastnila řada našich členů a v listopadu jsme
uspořádali již tradiční klubový přebor, ve kterém si
členové ZKO Otice se svými svěřenci zazávodili v
disciplínách poslušnosti a obrany.

cviky poslušnosti. Ti zkušenější trénovali podle
potřeby zkoušek, na které právě psa připravovali.
Během celého týdne se děti učily o svého pejska
plně postarat. Naučili se něco o chování psů a také
o tom, jakým způsobem začít štěňátko vychovávat,
cvičit a případně připravovat na zkoušky. Kromě
tréninku poslušnosti s pejsky, si děti vyzkoušely i

jakým způsobem se učí agility (navštívila nás
trenérka z Ostravy, která nám ukázala, jak učit tuto
krásnou sportovní disciplínu a ukázala dětem i své
psy, kteří se agilitám věnují na závodní úrovni) a
také si agility se svými pejsky vyzkoušely. Z dalších
aktivit bylo pečení pamlsků pro psy. Přijela za námi
paní Dana Michálková, která se kromě chovu a
výcviku psů plemene Welsh corgi Cardigan věnuje
výrobě hraček pro psy. Naučila děti vyrábět
přetahovadla pro psy a čuchací koberečky. Neméně
zajímavé byly její hry pro zabavení psů, které dětem
ukázala. V neposlední řadě nám Karel Mellar
předvedl práci policejních psů, což se dětem velice
líbilo, a také kdo chtěl, mohl si vyzkoušet sportovní
disciplínu Caniscross. Tábory se velice vyvedly,
sešly se úžasné party dětí, a proto jsme se rozhodli
tábory uspořádat i v letošním roce. Opět máme
připraven velmi zajímavý program. Pro bližší
informace se mohou zájemci obrátit na Irenu
Pristašovou nebo Jitku Večerkovou.
Za ZKO Otice
Jitka Večerková

byly Silvestrovské střelby. Na této akci pořádané
dlouhodobě poslední den v roce, bylo 21
soutěžících. Všechny ostatní naplánované akce
musely být v průběhu roku zrušeny.
Stojíme v prvním čtvrtletí letošního roku, i když ten
počátek zatím tak nevypadal, věříme, že letošní
bude pro nás všechny příznivější, abychom mohli
uskutečnit akce, které jsme v loňském roce provést
nemohli.
Hodně zdraví a štěstí Vám přeje za Klub střelectví
Otice.
předseda klubu
Pavel Lesák

TJ Otice
Fotbalový klub TJ Otice vloni založil žákovské
družstvo, vedené jeho bývalými hráči Václavem
Dlouhým a Ondřejem Špiříkem, složené z kluků a
děvčat ve věku 8+. Žákovský tým tak po delší době
přináší naději vybudovat personální základnu pro
otický fotbal, který v minulých dvou letech přišel

Klub střelectví Otice
Vážení spoluobčané.
pokud budeme na členské schůzi hodnotit rok
minulý, musíme říci, že
uskutečněných akcí klubu
bylo málo. Klub střelectví
Otice se zapojil do akcí,
které byly pořádány obcí.
Z důvodu trvající
pandemie jich však také
nebylo mnoho. Vypomohli
jsme, jako každoročně, na Zelných slavnostech.
Samozřejmě jsme prováděli běžnou údržbu
střelnice a jejího okolí. Pokračovali jsme ve výsadbě
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prakticky o veškeré mladé fotbalisty a fotbalistky
(dorostenci trénují v kooperaci s TJ Raduň).
Trénujeme 2x týdně od jara do podzimu na
fotbalovém hřišti TJ Otice, přes zimu pak v hale
Elim v Kateřinkách. Dovolí-li to počasí, využíváme
také hřiště u školy, kde se scházíme občas i mimo
tréninky. Máte-li doma chlapce nebo děvče ve věku
od 7 let, které je alespoň trošku fyzicky nadané a
má zájem vyzkoušet si, zda by ho / ji fotbal bavil,
napište nám na spirik.ondrej@seznam.cz. Velmi
rádi Vás přivítáme v naší fotbalové partě.
FK TJ Otice
Ing. Ondřej Špiřík

Ukliďme Česko
FOTO. KSO Otice

nových stromků, protože ty předchozí vzrostlé
zničil kůrovec. Podařilo se nám ve spolupráci s
kynology vyspravit cestu kolem areálu cvičiště.
Jedinou soutěží, která se uskutečnila v rámci klubu,

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická
úklidová akce, kterou založili Miroslav Kubásek a
Radek Janoušek s cílem uklidit černé skládky a

nepořádek po celé České republice. V Oticích se
akce plánuje na 2. dubna 2022.

Během této doby si doplnil plnohodnotné učitelské
vzdělání a v obci zastával řadu kulturních a
obecních funkcí.
V době, kdy Leopold Hill vyučoval žáky v Pustějově,
postavila se v Oticích nová dvoutřídní škola. Po
úmrtí řídícího učitele Františka Madera začala
místní školní rada hledat někoho, kdo by jej
nahradil. Na post ředitele obecné školy v Oticích se
přihlásilo celkem patnáct uchazečů, mezi nimi i
Leopold Hill. Ten byl místní školní radou, obecním
zastupitelstvem a okresní školní radou zvolen
novým „nadučitelem“ otické školy. Do své funkce

FOTO: Třídní fotografie obecné školy v Pustějově z roku 1898 a učitelé (zleva)
učitel Leopold Hill, nadučitel Pracný, učitel Mechel.
*zdroj: Státní okresní archiv Opava, archiv obce Otice, NAD 789, inv.č.22, kronika
obce Otice pro období 1908 – 1938

Okénko do historie
Leopold Hill,
ředitel otické školy
Leopold Hill, vlastenec, Čestný občan a především
řídící učitel otické školy se narodil 15. října 1872 ve
Slavkově u Opavy jako druhý syn manželů Leopolda
a Anny Hillových. Po studiích v učitelském ústavu v
Opavě začal působit jako podučitel v Pustějově u
Bílovce. Své vzdělání – učitele pro české i německé
školy uplatňoval jen napůl, protože tehdejší oblast
Pustějova byla z velké části poněmčována či rovnou
poněmčena a to včetně školy. Jak sám Leopold Hill
písemně dodává v kronice: „Škola pustějovská byla
úplně poněmčena, a tak připravovali v ohledu
národním pád této obce.“ * Vědom si devastace
českého jazyka založil spolu s tamními vlastenci
první ryze český čtenářsko – pěvecký spolek
Jitřenka. Snad i díky tomuto činu se začal jazyk
český navracet zpět i do místní školy, na které
působil Leopold Hill dlouhých devatenáct let.

nastoupil 1.září 1912 a setrval v ní až do roku 1932,
kdy jej po konkurzu pořádaném Okresním školním
výborem vystřídal Jan David, správce školy v
Milostovicích. V třicátých letech minulého století
odešel Leopold Hill po vleklých zdravotních
obtížích na trvalý odpočinek. Už v té době se dočkal
pochvalného uznání za dlouholeté působení ve
školní službě. Největší poděkování ze strany obce
získal v roce 1932, kdy se po dvacetiletém působení
v obecní samosprávě stal po Pustějově také
Čestným občanem obce Otice.
Leopold Hill zemřel 20. března 1934 a byl pohřben
na místním hřbitově.
autor: Ondřej Vrbický

Otice, Uhlířov a Štáblovice
jako jeden celek
V šedesátých letech minulého století, v době
rozmachu Jednotných zemědělských družstev, se ve
snaze zvýšit jejich ekonomický obrat a účinnost
hospodaření, přikročilo k jejich účelovému
slučování. Ústřední výbor Komunistické strany
vypracoval v roce 1961 plán sloučení družstev
Otice, Uhlířov a Slavkov. Návrh sice nebyl

družstevníky podpořen, ale ke sloučení dojít
muselo, a tak bylo na listopadové schůzi v Uhlířově
na místo původního rozvržení dohodnuto sloučení

spojit tři obce, což jistě nebyl jednoduchý úkol.
Jejich výsledkem pak bylo definitivní utvoření
nového ekonomického celku pod názvem:
JZD Pokrok se sídlem v Oticích u Opavy.

FOTO: Josef Hanák na členské schůzi sloučeného JZD Pokrok konané v
kulturním domě v Oticích

obcí Otice, Uhlířov a Štáblovice. Tři slučovací
komise, které byly za tímto účelem vytvořeny,
musely politicky, hospodárně a především morálně

Do čela podniku se postavil tehdejší předseda JZD
Slavkov Josef Hanák. Členská základna zahrnovala
330 osob s věkovým průměrem 44 let. Družstvo
obhospodařovalo plochu 1290 ha orné půdy, kromě
rostlinné a živočišné výroby mělo také výrobu
přidruženou, a to kolářskou dílnu, výrobu
květináčů, pískovnu a dva kamenolomy. Na konci
osmdesátých let, těsně před tím, než se z JZD
Pokrok stalo Zemědělské družstvo Otice, se od doby
založení z malého celku stal kolos čítající téměř
1300 zaměstnanců s ročním obratem okolo 200
miliónů korun, uznaným plemenným chovem skotu
i prasat a obchodními kontrakty dalece přesahující
hranice Československa.
autor: Ondřej Vrbický
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