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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás naposledy v roce 2020 oslovil touto cestou a pokusil se vyhodnotit uplynulý
rok a současně načrtnul, co nás čeká v roce budoucím.
Jestli něco skutečně ovlivnilo život v uplynulém roce, byl to vir Covid-19. Troufnu si tvrdit, že
nikdo z nás něco podobného nezažil. Ano, mnozí si pamatujeme rok 1968 a okupaci, více z nás
pak rok 1989 se změnou společenských poměrů. Nikdy jsme ale nečelili nákaze, která by se tak
promítla do každodenního života. V uplynulých měsících jsme do hygienických opatření investovali asi 152 000,-Kč. Samozřejmě, že nám část zásob zůstala, a budeme je používat. Bude
moc dobře, když je nespotřebujeme nikdy, a osobně budu rád, když je jednou někdo vynese ze
skladu bez užitku. Uvedl jsem sumu 152 000,-Kč, ale to jsou jen přímé náklady. K tomu musíme
připočítat ztráty další. Dnes ještě neumím napsat, o kolik korun přijdeme na daních. Spočítat,
o kolik peněz jsme přišli z nájmu kulturního domu, o kolik přišly spolky tím, že nemohly uskutečnit všechny své akce, má jen význam statistický. Jak se propadly příjmy našich podnikatelů
a živnostníků... To vše jsou škody ekonomické. Za velmi důležité, a možná důležitější, považuji „ztráty duševní.“ Mám na mysli třeba nemožnost docházky dětí do škol, omezení rodinných
nebo společenských kontaktů, omezení cestovat a mohl bych pokračovat. Vnímal jsem však
i jiný průvodní jev tohoto roku, a tím byla uvolněná uzda záporných lidských vlastností.
S čím můžeme být spokojeni, je občanská aktivita všech, kteří na jaře pomohli šít roušky. Nelze
také nevzpomenout práci pedagogů školy. Jestli si někdo myslí, že zabezpečit distanční, tedy
vzdálenou, nepřímou, neosobní výuku je snazší, než učit „tváří v tvář“, tak je v omylu. Nová podoba výuky vyžadovala od učitelů desítky hodin úplně odlišné přípravy, nutnost naučit se nové
technologii, novým přístupům. Jinak se museli chovat také rodiče. Vám všem, kteří jste úkol
zabezpečit výuku zvládli, moc děkuji.
Děkuji všem Vám, kteří jste zachytili trend a naučili jste se kontaktu s obecním úřadem a bankami elektronicky. Dokážu si představit, kolik úsilí museli především starší lidé vyvinout, aby se naučili pracovat s počítačem a internetovým bankovnictvím. Děkuji všem Vám, kteří jste ve styku
s úřadem zachovali kázeň i nadhled a respektovali jste opatření, která jsme pro omezení nákazy
přijali nebo nám byla nařízena. Cíl byl jasný – ochrana zdraví.
Letos jsme realizovali rekonstrukci lávky, podařilo se zrekonstruovat parkoviště U Dvora. Na obě
akce jsme dostali dotaci. Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního
domu, hasičárny, místních komunikací. V roce 2019 jsme v přesvědčení, že ekonomika ještě pár
let udrží tempo, začali dělat velké množství projektových dokumentací. Drželi jsme filosofii, že
to, co chceme dělat, musí být ve špičkové kvalitě. Události roku 2020 realizaci všech projektů
ohrozí. Do jaké míry si netroufnu předpovídat. Nicméně budeme dělat vše proto, aby se podařilo maximum.
Hodnotit společenský život roku 2020 už můžeme. Společenský život se na mnoho měsíců zastavil. Podařilo se uskutečnit vítání občánků, zelné slavnosti a setkání se seniory. Proběhlo několik sportovních akcí. Všechny akce ale byly ovlivněny obavami lidí přijít, jiní začali šetřit. Dokonce
oficiální a významní hosté, kteří slíbili, že přijedou, na poslední chvíli účast zrušili. Týdny se zabýváme v radě možností jak uskutečnit Otický advent. K 20.11.2020, kdy píšu tyto řádky, však nic
nenasvědčuje tomu, že za 14 dní proběhne první adventní neděle tak, jak jsme za roky přivykli.
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V zimních měsících zahájíme dvě velké akce. Bude se rekonstruovat ulice Domky a plocha u nádraží. Občany Domků žádám, aby využili rekonstrukce ulice a opravili si kanalizační přípojky
k podtlakové kanalizaci i přípojky dešťové kanalizace. Víme už o konkrétních občanech, kteří
mají kanalizační přípojky netěsné. Tito občané musí počítat s tím, že v případě velkých dešťů
budou od systému odpojeni. Rekonstrukce plochy u nádraží má obci přinést splnění dalšího volebního slibu, a to nové místo pro odpočinek všem věkovým kategoriím. Park by měl být důstojnou vzpomínkou na náš velký úspěch v soutěži Vesnice roku 2019. Právě dotaci 1 000 000,-Kč,
kterou vítězství v soutěži přineslo, použijeme. Bude tak rozkopána značná část obce a především občané ulic Domky, K Domkům, Družstevní, Zahradní a Nádražní budou omezeni pohybem vozidel staveb, hlukem, prachem a všemi negativy, které stavební činnost přináší. Jak ale
čtete na dopravním značení kolem velkých silnic: „Musíme to udělat . “ Omlouvám se za tyto
nepříjemnosti, ale jiné cesty není. Rekonstrukce ulice bude trvat asi 10 měsíců.
V těchto dnech připravujeme žádosti o dotace na několik větších akcí. Chceme dostat 10 milionů na rekonstrukci kulturního domu. Celkové náklady jsou 54 milionů, ale kulturní dům změní
svou podobu, a také komfortem a technologiemi bude špičkovým stánkem pro kulturu a společenský život obce. Pokud se nám podaří k dotaci ještě vyřídit dobrý úvěr ve výši 20 milionů,
je reálné, že se do rekonstrukce pustíme. Pracujeme na dotaci, abychom mohli opravit plochu
u pošty včetně příjezdové komunikace. Za 4 měsíce podáme žádost o dotaci, abychom zrekonstruovali hasičárnu, což bude stát asi 9 milionů. Z uvedeného je jasné, že bez úvěru se neobejdeme. Tedy pokud nechceme předělávat projektové dokumentace a slevit ze svých požadavků,
aby to, co děláme, bylo vyhovující i pro další generace.
Mnozí jste zaznamenali změnu v daňovém systému, který pokud bude prosazen, sníží příjmy
obcí o 31 miliard. Jaký bude konkrétní dopad na náš rozpočet ještě není známo. Mohu Vám slíbit, že uděláme spolu se Svazem měst a obcí, s využitím všech kontaktů maximum proto, aby
dopad na obce byl co nejmenší.
V tomto roce uzavřeme pachtovní smlouvu se ZP Otice, a.s. Jsem rád, že jsme s panem ředitelem
našli shodu a výsledkem je nejen oboustranně výhodná smlouva, ale také vytvoření podmínek
pro obnovu 3 polních cest.
V paměti máme jistě všichni letošní deštivější rok. Rád děkuju našim hasičům za řadu preventivních zásahů a opatření, která jsme realizovali nejen na Rybníčkách. Děkuju taky klukům z čističky odpadních vod. Abychom udrželi čističku alespoň v takovém provozu, aby většina občanů
neměla problémy, museli často pracovat večer a o víkendech.
Rok 2021 bude 660. rokem od první písemné zmínky o Oticích. Současně uplyne 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Dohoda vedení obce s vedením hasičů je, že tato výročí oslavíme společně v červnu. Budu rád, když budete přicházet s podněty k oslavám.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste prožili adventní čas roku 2020 ve zdraví a v klidu.
Přeji nám všem, abychom mohli prožít Vánoční svátky v rodinném kruhu a půjde-li to,
taky mezi přáteli a kamarády. Do nového roku přeji všem hodně zdraví, přeji nám, aby se
život vrátil do zvyklostí let předchozích a kromě zdraví abychom měli hojnosti porozumění a vzájemného pochopení.
S pozdravem „Za Bezpečné a zdravé Otice!“
Vladimír Tancík
3

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Den

Úřední hodiny

21. 12. 2020

08:00 – 11:00 hodin

23. 12. 2020

08:00 – 13:00 hodin

14:30 – 16:30 hodin

28. 12. 2020

08:00 – 11:00 hodin

14:30 – 16:30 hodin

30. 12. 2020

zavřeno

zavřeno

Úřední hodiny mohou být změněny s ohledem na hygienicko-epidemiologickou situaci
v ČR a nařízení vlády nebo ministerstev.
Změna platby stočného
Vážení spoluobčané,
od ledna 2021 dojde 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. Do konce roku 2020 bude systém stejný.
Změna nastane fakticky až od roku 2021. 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. čísla účtů, 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. 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 nebo ucetni@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.
SBĚR ODPADŮ V ROCE 2021
Vážení spoluobčané, sběr odpadů všech kategorií bude probíhat stejně jako v roce 2020 s tím,
že musíme i nadále pečlivě odpady třídit.
Komunální odpad
První svoz proběhne 5. ledna 2021, další svoz 12. ledna 2021 a další termíny svozu komunálního odpadu jsou vždy v sudý týden v úterý.
Separovaný odpad
Znovu připomínáme způsob třídění separovaného odpadu
PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY – vše do žlutého pytle s nápisem Otice!
Plasty – PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek
a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
(kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice,
šamponů, pěny do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících
prostředků), obalový polystyren, plastové hračky, atd.
Tetrapack – nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
Kovové obaly – kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky,
kovová víčka, prázdné obaly čajových svíček, atd.
PAPÍR – do modrého pytle s nápisem Otice.
Ano: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd...
Do pytle na papír nepatří: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd...
Modré a žluté pytle s nápisem Otice se budou svážet 1 x do měsíce, viz. tabulka.
poslední středa v měsíci
středa

27.1.

24.2.

31.3.

28.4.

26.5.

30.6.

středa

28.7.

25.8.

29.9.

27.10.

24.11.

29.12.

Cena pytle zůstává stejná a činí 10,-Kč.
Zahradní odpad
Je zpoplatněn dle Ceníku obecního úřadu a cena ročního kupónu činí 300,-Kč. V ceně je zahrnuto umístění zeleného odpadu do kontejnerů přistavovaných za obecní úřad + uložení větví
u ČOV. Pokud občan nemá zaplacen poplatek za kupón na celý zelený odpad, může si koupit
roční kupón na ukládání větví u ČOV za 100,-Kč nebo jednorázový kupón na uložení zahradního odpadu za cenu 40,-Kč za jedno uložení do kontejneru. Ceny jsou zveřejněny v Ceníku
obecního úřadu v Oticích.
Zahradní odpad bude i v roce 2021 tříděn na dvě kategorie:
1. Strojně sekaná tráva do délky stébla 20 cm, listí, měkké plevele do délky 20 cm, ovocné
a zeleninové zbytky (malé, spadlé ovoce, staré brambory...),
2. Tenké a tvrdé bylinné rostliny – keře rajčat, slunečnice, větvičky stromů do průměru 1 cm,
Občan, který přiveze netříděný odpad nebude obsloužen.
Termíny sběru zahradního odpadu jsou v tabulce:
17. dubna

1. května

15. května

29. května

12. června

26. června

10. července

24. července

7. srpna

21. srpna

4. září

18. září

2. října

16. října

30. října

13. listopadu

vždy sobota, 08:00 - 11:00
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Nebezpečný odpad
Sběr bude proveden 2x za rok. Technické služby Opava budou na novém parkovišti na ulici
K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 vybírat nebezpečný odpad, kterým jsou:
• obaly a zbytky nebezpečných látek,
• absorpční činidla, filtrační materiál-olejové filtry,
• čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami,
• r ozpouštědla, kyseliny, zásady – louhy, fotochemikálie, pesticidy, insekticidy, barvy a lepidla,
pryskyřice, léčiva.
Termíny sběru nebezpečného odpadu jsou v tabulce:
8. dubna 2021

14. října 2021

Velkoobjemový odpad
Sběr bude proveden opět 2x za rok do kontejnerů za obecním úřadem a bude probíhat vždy
v sobotu od 08:00 do 11:00. Zároveň probíhá v tom samém místě i sběr elektrozařízení.
Do kontejneru patří: rozebraný nábytek, koberce, kola, kočárky.
Do kontejneru nepatří a nebude přebírán: sklo, separovaný odpad (plast a papír), nebezpečný
odpad, stavební suť a pneumatiky.
Termíny sběru velkoobjemového odpadu jsou v tabulce:
17. dubna 2021

16. října 2021

Třídíme olej
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať
už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky
jistě při tom spotřebujete nemalé množství oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak
přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná
odpověď je za c). Do kontejneru na sběr oleje! Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej slijete do plastové lahve a až půjdete vyhodit balící
papíry od dárečků, vezměte plnou láhev sebou. V naší obci najdete
popelnice určené pro sběr použitých jedlých olejů a tuků ve dvoře
obecního úřadu.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů
v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce
jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože kromě vody přitéká také obrovské
množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí
by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou
pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2021
termín

název akce

pořadatel

9.1.

Hod vánočním stromkem

Nohejbalisté

29.1.

VVH SDH Otice

SDH Otice

30.1.

Hasičský ples

SDH Otice

6.2.

Myslivecký ples

MS Hvozdnice Otice

8.2. - 12.2.

Jarní prázdniny

12.2.

XII. obecní ples

19.2.

Ples AVZO

26.2.

Ples sportovců

5.3.

Ples APALUCHA

19.3.

Maškarní ples APALUCHA

27.3.

Dětský maškarní ples

1.4. – 5.4.

Velikonoční prázdniny

7.4.

Zápis do základní školy

ZŠ a MŠ p.o.

10.4.

Ukliďme Otice

obec, spolky

18.4.

Výroční schůze spolku

MS Hvozdnice Otice

23.4.

Den osvobození Otic

30.4.

Pálení čarodějnic

SDH Otice

5.5.

Zápis do mateřské školy

ZŠ a MŠ p.o.

7.5.

Pietní akt u pomníku obětem válek.

obec

12.5.

ZŠ oslava dne matek

ZŠ

bude upřesněno

Vítání občánků

obec

21.5.

Hasičská soutěž mladých hasičů

SDH Otice

22.5.

Setkání obyvatel mikroregionu Hvozdnice

Dolní Životice

22.5.

Mezinárodní turnaj mládeže

TJ Otice, obec

23.5.

Jarní koncert ŽPS Otice.

ŽPS

29.5.

Branný závod dětí

ZKO Otice

29.5.

Dětský den

Kulturní komise
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2021
termín

název akce

pořadatel

12.6.

Myslivecký den

MS Hvozdnice Otice

19.6.

Oslavy 660. let od první písemné zmínky
o Oticích

obec, spolky, ZŠ a MŠ

19.6.

Oslavy 130. let SDH Otice

SDH Otice

bude upřesněno

Memoriál J.Smoleně

SDH Otice

26.6.

Nohejbalový turnaj

Nohejbalisté

5.7. – 6.7.

Meziklubový závod

ZKO Otice

14.8.

Karmašový turnaj

TJ

14.8.

Karmašová zábava

SDH

15.8.

Karmaš

1.9.

Zahájení školního roku 2020/2021.

ZŠ a MŠ p.o.

11.9.

XI. OZS

obec, spolky, ZŠaMŠ

18.9.

Memoriál GO-HA, závod

ZKO Otice

1.10.

Den seniorů, setkání s vedením obce

obec

bude upřesněno

Svatohubertské slavnosti v Polsku

MS Hvozdnice Otice

bude upřesněno

Den stromů, MŠ a ZŠ

MS Hvozdnice Otice

9.10.

Zkoušky

ZKO Otice

30.10.

Bonitace německých ovčáků

ZKO Otice

bude upřesněno

Vítání občánků

obec

6.11.

Klubový přebor

ZKO Otice

20.11.

Společný lov zvěře myslivosti škodící

MS Hvozdnice Otice

28.11.

I. Adventní neděle

Kult. Komise

5.12.

Oticemi chodí Mikuláš

Kult. Komise

5.12.

II. Adventní neděle

12.12.

Adventní koncert ŽPS

ŽPS

12.12.

III. Adventní neděle

SDH Otice

bude upřesněno

Poslední leč na Slovensku

MS Hvozdnice Otice

19.12.

Členská schůze

ZKO Otice

19.12.

IV. Adventní neděle

Nohejbalisté

24.12.

Setkání u Vánočního stromu

Zahrádkáři Otice

Některé termíny akcí, hlavně zahraničních, nebyly ke dni uzávěrky známy
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během měsíce října a listopadu se naše mateřská škola zaměřila na vzdělávání dětí v oblasti
zdraví a lidského těla. Společně jsme si zopakovali, jak je důležité dodržovat základní hygienická pravidla jako prevence nemocí. Děti si zahrály na pana doktora, zkoušely používat
obvazy, za pomoci názorných činností pochopily důležitost a funkci vnitřních a smyslových
orgánů lidského těla. Další téma bylo zaměřeno na podzimní období kalendářního roku,
v rámci kterého děti pozorují a vnímají změny přírody nejen na zahradě školky, ale i při společných vycházkách do blízkého okolí. Co nejvíce využíváme možnost být venku, pokud počasí dovolí. Ve školce často cvičíme, tancujeme a hrajeme
pohybové hry.
Ve třídě předškoláků nadále probíhá distanční výuka pro
děti, které ze zdravotních důvodů nemohou školku navštěvovat. Pro ostatní probíhá ve čtvrtek kroužek „Předškoláček“, který rozvíjí grafomotorické, předmatematické
a předčtenářské dovednosti. Při práci s interaktivní tabulí
a s didaktickou pomůckou - robotickou včelkou si předškolní děti osvojují základy programování, informatiky
a matematiky. Každý den v této třídě je pro děti přichystán jiný námětový den. V měsíci říjnu to byl například den:
jablíčkový, větrný, kapičkový, badatelský, smyslový a skřítkový. Podnikáme také výpravy za poznáním do okolí Otické sopky. Děti se dozvěděly, že sopka je součástí Kamenné
hory, kde se kdysi dávno těžil čedič. Podle jedné z lidových
pověstí samotný čert otiskl své kopyto do jednoho z balvanů na vrcholu hory, a proto se Kamenné hoře říkalo Peklo.
To byla důležitá informace pro všechny průzkumníky z naší třídy, o to více se snažili terén
prozkoumat a vnímat všemi smysly kus krásné přírody s loukami a smíšenými lesy.
Bohužel i naší školce se nevyhnulo onemocnění COVID-19, proto z organizačních důvodů
byla mateřská škola uzavřena v období od 23. 10. 2020 do 30. 10. 2020. Po řádné dezinfekci
vnitřních prostor byl provoz znovu obnoven 2. 11. 2020 ve všech třídách. Už teď se těšíme
na adventní období a hlavně na Vánoce, které s dětmi oslavíme vánoční nadílkou v rámci MŠ,
kdy děti dostanou dárečky do jednotlivých tříd. Nesmíme zapomenout také na tradici Mikuláše. Děti se převléknou za čerty nebo anděly (podle zásluh ) a odnesou si domů sladkou
odměnu. Na začátku prosince bude vyhlášena výtvarná soutěž pro rodiče a děti na téma „Vánoční ozdoba“. Svůj výrobek si děti zavěsí na stromeček ve vestibulu mateřské školy.
Přejeme Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2021 hlavně pevné zdraví.
Kolektiv MŠ Otice
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nastal nám podzim. Jedná se o období mnoha podob. Provází ho ponuré sychravé počasí,
které ale často vystřídá prosluněný teplý den plný barev. Podzim roku 2020 má ještě jednu
stranu, která je také rozporuplná a tím je stále trvající pandemie koronaviru.
V současné nelehké době měla opatření v rámci boje proti COVID-19 dopad i na provoz
a činnost školy a konec září a října byl v rámci změn překotný. Na základě předešlých opatření byl omezen zpěv při výuce pro celou
školu, provedla se opatření v rámci školního
stravování a zvýšila se hygienická a bezpečnostní pravidla. Vyhlášením vlády 12. 10.
byla prezenční výuka na prvním stupně zrušena a došlo k uzavření celé školy. Na přijetí
této skutečnosti a přizpůsobení měli všichni
– včetně rodičů - pouze jeden den. Ve škole byl sestaven rozvrh distanční výuky. Distanční výuka probíhá v různých formách
ve všech důležitých předmětech (ČJ, M, AJ,
PRV, VL, PŘ) a je rozdělena na online výuku,
ke které se naši žáci připojují v prostření
Google Meet, a na samostudium, kde žáci
pracují podle pokynů pedagogů a vypracovávají zadané úkoly. Jsme si vědomí, že zvláště žáci 1. a 2. ročníku jsou příliš mladí na to, aby
během online výuky udrželi pozornost a dokázali se např. v první třídě sami připojit. Součinnost rodičů je nutná. Moc jim za jejich pomoc děkujeme a vážíme si spolupráce.
A co jsme zvládli do 12.10.? Naše škola se opět zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošním tématem již 11. ročníku československého projektu pro
základní školy a osmiletá gymnázia byla: „Radost ze čtení ukrytá ve verších, básních nebo
v próze“. Děti pomocí různých technik vytvořily nádherné záložky, které poputují na ZŠ Čechynce na Slovensko. Žáci druhé třídy v rámci svého celoročního projektu zkoumali TANČÍCÍ
ROZINKY. Zábavnou formou si vyzkoušeli práci vědců a už se těší na další badatelský pokus,
který je čeká po návratu do školy.
Pojďme se také podívat do budoucnosti.

10

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola a Mateřská škola Otice – příspěvková organizace obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Kaple – edukační místo pro děti i dospělé“. V rámci projektu chceme
navázat na úsilí obce najít pro kapli nové formy využití. Chceme se podílet s obcí na změně
stavu, chceme ukázat, že si vážíme památek. Součástí předmětu Prvouky a Přírodovědy je
rovněž výuka o místě, kde žijeme.
Obrázek kapličky je jedním z pracovních listů, které při
výuce využíváme (autor obrázku Mgr. Marcela Šímová). Vzhledem k situaci se naši žáci bohužel letos nezúčastní adventních příprav v obci. Pokud bude situace příznivější, čeká nás v lednu „Den naruby“, tradiční
„Recitační soutěž“, v únoru dále „Talent školy“ a další
akce. Přejeme Vám všem radostné a pokojné Vánoce
a do nového roku hlavně zdraví, vzájemného porozumění a naději.
Kolektiv ZŠ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SLOVO VELITELE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OTICE
Letošní rok vstoupil do našich pamětí nejen v podobě hrozby koronaviru, ale také přírodními
živly. Kdo z nás by to řekl, když jsme s partou rodičů z obce a jejich ratolestmi podnikli v rámci
skupiny Otické léto 2020 dobrodružnou výpravu v rámci hledání pramene naší Hvozdnice,
že se nám potok takto odvděčí. Účel byl především výchovný a poučný a to se nám povedlo. S dětmi jsme po 30 km jízdě vozidly dojeli na odpočívadlo v lese u Horního Benešova,
od kterého jsme šli zhruba pěšky 1500 metru. Takřka v cíli měli děti za úkol hledat nenápadnou věžičku s nápisem PRAMEN HVOZDNICE.
A našli. To bylo radosti. Popadli jsme kosy, srpy, hrábě a okolí pramene hezky vyčistili. Před
odchodem jsme pramen poprosili, aby nám dal dostatek vody na blížící se léto, o kterém klimatologové tvrdili, že bude sušší než léto 2019. V půli cesty jsme si společně k obědu opekli
špekáčky a vyrazili zpět.
S častými dešti, nás Hvozdnice nemile i mile překvapila. Tím nemile mám namysli, že ne jednomu občanu Otic se vracely vzpomínky, jak v silnou a zákeřnou se umí Hvozdnice proměnit.
A kdo ví, možná se nevylila z břehu jen proto, že jsme ji, jako občané poslední obce před
soutokem vyčistili a poprosili, aby nám neškodila ale sloužila.
To se ovšem nedá říci o našem okolí a příkopech, které prověřili akceschopnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů. V první polovině října jsme pomocí hasičského vozidla a několi11

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ka čerpadel několikrát pomáhali na Rybníčkách. Nebýt včasné pokládky pytlů s pískem bylo
by možná škody daleko více. Nicméně se nezasahovalo pouze na Rybníčkách. Svévolně jsme
pomohli odtéct vodní laguně u firmy Vehovský, kde jsme náhodou s vedením obce našli zarostlý kanál. Vyčistili jsme cestu od naplaveného bahna u kuželny, náběhovou plochu pro
požární sport. Spodní voda také ohrožovala nemovitosti na ulicích Holčovická, Kylešovská
a Hlavní. A kdo ví, jak dlouho bychom čerpali, kdyby si ochotní občané nepomohli také vlastními silami.
Když se ovšem člověk poohlédne zpět za bouřlivým říjnem, tak v tom najde i něco pozitivního. Co dům to káva nebo čaj a něco k zakousnutí. A když čerpáte ze sklepa 140 m3 vody, ledacos se od starousedlíku dozvíte. Zavzpomínáte a lidé zase po dlouhé době měli k sobě blíž.
Radujme se z maličkostí a zbytečné starosti hoďme za hlavu.
Příjemné prožití závěru roku
S úctou Jan Potepa, Velitel SDH, JSDH Otice

KLUB STŘELECTVÍ AVZO OTICE
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a všichni začínáme hodnotit, co nám letošní rok dal a co vzal. Nevím, jak
budou hodnotit ostatní spolky, ale střelecký klub - „žádná sláva“. Bývaly roky lepší, podstatně
lepší, aktivnější, atraktivnější, plnohodnotnější. Epidemie koronaviru. Ta se podepsala na zrušení plánovaných akcí, které byly připravené na letošní rok. Škrtaly se ze dne na den.
Nepodařilo se nám uskutečnit soutěže v rámci klubu, které byly v plánu, rovněž nebyly
uskutečněné soutěže na úrovni kraje a republiky. Potěšující je, že se konaly jubilejní Zelné
slavnosti, které jsme podpořili dvěma stánky. Potěšující také je, že se nám podařilo vysadit
na střelnici a v jejím okolí další kolekci stromků a keřů. Snažíme se tak doplnit stavy zeleně
a stromoví, které si vzal za své kůrovec. Při dodržování hygienických zásad jsme pořádali brigády především na úklid střelnice a jejího okolí.
Média nás zahlcují neustálým přísunem zpráv spojených s virusem. I když byla střelnice
využívána pouze jednotlivci, věříme, že rozhodnutí ji nepoužívat v době nouzového stavu,
pomáhá k uklidnění dosti napjaté situace spojené s epidemií a to především u občanů dříve
narozených. V této době není toliko důležité uskutečnit soutěže a turnaje spojené s možností
velkého rizika přenosu virusu. Podstatně důležitější je ochrana našeho zdraví. Virus pomine
a turnaje se uskuteční v dalším období!
Dovolte mi, abych Vám vážení spoluobčané a Vašim rodinám, jménem klubu střelců popřál
do zbytku roku a do roku dalšího, hodně zdraví, pevné nervy a také hodně trpělivosti a optimismu, vždyť náš život se neskládá jenom ze zpráv kolem Covidu 19.
Život se opět vrátí do normálu.
Pavel Lesák, předseda klubu střelectví
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR OTICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé sborového zpěvu,
letošní rok nepřál mnoha činnostem, tedy ani zpěvu kvůli šíření koronaviru, který ochromil
nejen ekonomiku ve světě, ale i společenský život v něm.
V naší obci bylo tradicí scházet se pravidelně na různých kulturních akcích, jenže od letošního jara se nekonaly žádné aktivity z důvodu omezení proti šíření pandemie, proto se neuskutečnil ani Jarní koncert Ženského pěveckého sboru Otice, na který se sbor pilně připravoval
do poloviny března.
Výjimkou byly 10. Otické zelné slavnosti, které sbor
zahájil zpěvem Slezské hymny, přivítal návštěvníky
znělkou slavností písní „Vítáme Vás“ a potom vystoupil v krátkém programu s písničkami jubilujícího divadla Semafor. Je konec listopadu a nikdo zatím neví,
jak se bude situace s uvolňováním omezení vyvíjet.
S největší pravděpodobností se nebude konat ani náš
tradiční Adventní koncert, který byl plánován na 13.12.2020. Věříme, že se aspoň setkáme
a zazpíváme na venkovních adventních nedělích a také na Štědrý den u obecního stromku
v parčíku u pekárny.
V tomto čase nejistoty vám však
s jistotou můžu sdělit, že členkám
sboru zpívání velice chybí, že by
se rády scházely každé pondělí
na zkouškách, aby pro vás mohly
připravovat zajímavé koncerty se
zajímavými hosty...
Držme si proto vzájemně palce,
modleme se, udělejme všechno
nutné, aby v našich životech vše
nepříjemné brzy pominulo, ať se uzdraví nejen naše těla, ale i mysli a duše, ať se můžeme
opět bezstarostně radovat ze všeho, co potřebujeme ke spokojenému životu. A pro mnohé
z nás je to hudba, zpěv.
Proto si dovoluji zakončit zprávu o činnosti ŽPS Otice v tomto roce citací textu z libreta opery
„Jakobín“ Antonína Dvořáka, i když v ději opery byly verše zpívány v jiném kontextu: „Jen
ve zpěvu, jen ve zpěvu jsme našli sladkou úlevu!“ Kéž by tomu tak bylo aspoň na konci roku
2020.
S nadějí na lepší časy a přáním pevného zdraví všem.
Bohuslava Kvarčáková, ŽPS Otice
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ,
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OTICE
Vážení spoluobčané,
pro všechny z nás je tato doba nějakým způsobem omezující.
Pro někoho více, pro někoho méně. Přesto se nám podařilo
zprovoznit jako každoročně moštárnu ovoce. Moštování jsme
zahájili dne 14.8.2020 a z důvodu Covidových opatření jsme
ukončili moštování v pátek 16.10.2020. Pro velký zájem byla
moštárna v provozu 2x týdně. I přes takto nuceně zkrácenou
dobu provozu jsme zmoštovali 10.388 kg ovoce. Toto množství bylo 7-mým nejvyšším v historii moštování od roku 1995.
Jako krizový rok pro moštárnu evidujeme rok 2010, kdy jsme
zmoštovali pouze 880 kg ovoce. Pro ilustraci přikládám historickou tabulku.
Za letošní provoz bych chtěla poděkovat našim moštařům tj. panu Karlu Škardovi a Josefu
Lašovi. Dík patří také za organizaci paní Elišce Šulové a za pomoc při evidenci ovoce paní
Božence Poledníkové a Jiřině Šafarčíkové. Na přiložených fotkách vidíte, s jakým zařízením se
v moštárně pracuje. Je to drtič a lis na ovoce, již skoro historické hodnoty. Přesto se nám stále
daří tyto stroje udržovat v provozuschopném stavu.
Všem vám přeji hodně zdraví a těšíme se na setkání v příznivějších časech.
Horňáková Miroslava
Přehled moštování
rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Kg
2 633
4 810
7 550
4 010
7 100
17 411
6 080
11 630
4 110
14 720
6 200
14 720
4 850

rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14

Kg
3 900
9 950
880
9 870
5 920
8 044
10 869
7 404
9 209
3 284
26 365
4 473
10 388

Za každého občana Otic 1 Kč pro Bohumín
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