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Vážení spoluobčané,

:-)

v posledním, ještě zimním zpravodaji, jsem napsal, že nás snad čeká obvyklé jaro. Hluboce
jsem se mýlil. Letošní jaro si budeme dlouho pamatovat a není pamětníka, který by zažil
podobnou vlnu nepříjemností v podobě pandemie, nouzového stavu, omezení osobních
svobod, zrušení školní docházky a uzavření mnoha provozů. Rád děkuji všem Vám, kteří
jste obtíže v klidu snášeli, děkuji členům krizového štábu a rady obce, kteří pracovali kdykoli, včetně svého volného času, kdy se mohli věnovat rodinám. Děkuji šičkám roušek, které svou pílí a umem, prací po nocích dokázaly zásobit obec, a to bez ohledu na věk a třeba
i péči o své děti. Děkuji Vám, kteří jste se postarali o své rodiče a brali jste to jako běžnou
věc. Děkuji pedagogům naší školy za „vzdálené vyučování“ našich dětí. Pedagogové, snad
teď teprve rodiče více ocení Vaši práci…
Ani netradiční jaro nás nezastavilo v činnosti. Realizovali jsme, na základě kladných vyjádření orgánů státní správy, částečnou obnovu Otické sopky. Muselo dojít k vykácení části
lesa, protože les je dlouhodobě, tzn. 30-40 let bez odborné péče. Stromy jsou poškozeny
hnilobou a škůdci. Hodnotit zdravotní stav jen podle pařezů není dobré. Spousta stromů
byla shnilá až ve výšce 2-3 metrů nad zemí, stromy rostly přes sebe, ohrožovaly lidi i majetek. Našel se jedinec, který se na asfaltu nebo i sociálních sítích hrdinně a anonymně projevil. Proč se akát, jako nepůvodní dřevina, dožil na sopce 70-ti let? Co dělali naši odborníci, že stromy dávno neodstranili? Co dodat? Každý z nás chodí k lékaři, od jistého věku
na pravidelné, preventivní prohlídky. Strom, stejně jako člověk nebo zvíře není bez nemocí
a ani my nejsme nesmrtelní. Někomu lékař pomoci umí, jinému ne. Stromům na sopce už
pomoci nebylo. Horší však je, že podle odborného lesního hospodáře je třeba na sopce
udělat řadu velmi tvrdých ozdravných kroků. Kdo je schopen vnímat, podívejte se, kolik
je v korunách mrtvých větví. Vzpomínaní znalci lesa by byli první, kdož by mě a zastupitele napadali, kdyby nějaká upadlá větev skončila v kočárku nebo v těle člověka. To by pak
152 000,- Kč, které zásah stál byly ušetřené peníze? Ne, padala by trestní oznámení. Což ale
nelze vyloučit ani nyní...
Nouzový stav a zmrazení ekonomiky není něco, co odezní za pár měsíců. Jsou odhady, že
se ekonomika zotaví až za několik let. To bude mít dalekosáhlé důsledky do života obce.
Do investic, ale taky do společenského a spolkového života. Ne všechny výdaje budeme
schopni realizovat. Zaměříme se na investice nezbytně potřebné, mezi něž patří rekonstrukce kulturního domu, hasičárny, místních komunikací, parkové úpravy, rozšíření ČOVky. Řadu zamýšlených projektů, již připravených a rozpracovaných, budeme muset opustit,
nebo je dělat po etapách a podle aktuálních dotací. Vše bude ještě více záležet na tom,
které dotační tituly přežijí ekonomickou krizi. Bez dobré dotace nebo výborné půjčky to
ale nepůjde. Proto očekávám, že se najdou lidé ochotní pomoci radou či kontakty, abychom byli jako obec na špici pelotonu.
Vážení spoluobčané, budoucí vyhlídky pohledem ekonomickým nejsou růžové. Současný
daňový propad oproti květnu 2019 činí 37%. Nicméně hospodaření obce je výborné. Máme
ušetřeny značné finanční prostředky, abychom byli schopni krizi překonat a ještě po nás
něco zůstalo. Ne vše uděláme tak, jak bychom chtěli, ale uděláme vše tak, jak nám situace
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dovolí. V letních a podzimních měsících budeme měnit lávku přes Hvozdnici, protože je
v havarijním stavu.
Budeme rekonstruovat parkoviště U Dvora. Projekty obou akcí jsou dlouho připraveny
a máme na ně dotace. Žádám Vás, abyste strpěli nutná omezení provozu lávky i parkoviště
a nepřidělávali zbytečné starosti a prodlužování lhůty opravy například tím, že budeme
muset odtahovat z parkoviště auta.
Čekají nás přípravy na karmaš a zelné slavnosti. Obě akce hodláme uskutečnit a jen zásah
státu by je mohl zhatit. Zelné slavnosti budou podesáté, budou se konat vedle soutěží Mistrovství Evropy a ČR v orbě, které se uskuteční na polích mezi Opavou a Oticemi. Je naděje,
že se k nám přijde podívat více lidí a my si můžeme program zpestřit netradiční podívanou,
která se dlouho opakovat nebude. Ministr zemědělství nás podpořil drobnou dotací, tak
věřím, že se podaří připravit pěkný program.
Vážení spoluobčané, přeji Vám kromě zdraví klidné prožití dovolenkových měsíců. Myslím
si, že je celkem jedno, kde dovolenou strávíme, ale důležité je s kým a jak načerpáme sílu
na další práci.
S úctou
Vladimír Tancík
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za psy

Upozorňujeme všechny majitele psů, že 31.3.2020 byl splatný poplatek ze psů. Poplatek
za kalendářní rok činí za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč. Žádáme občany, kteří jej nemají zaplacený, aby se dostavili v úřední dny na obecní úřad nebo
tento poplatek zaslali na účet obce č.ú.: 1851576379/0800, variabilní symbol je číslo popisné
domu, do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa 2020.

Stočné

Připomínáme, že od 1.1.2020 došlo ke změně výše stočného dle Ceníku Obecního úřadu
v Oticích schváleného na jednání zastupitelstva obce Otice dne 4.12.2019. Nová výše stočného činí 41 Kč/m3 odebrané vody.

Elektronická komunikace s úřadem

Pro zjednodušení a zrychlení komunikace s obecním úřadem prosíme občany, kteří mají zájem komunikovat elektronicky, aby nám sdělili emailovou adresu, ideálně i telefon, na mail
urad@otice.cz.
OU Otice

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola

Mateřská škola v Oticích byla na základě vyhlášení nouzového stavu (z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID – 19) a po dohodě se zřizovatelem uzavřena od 16. 3. 2020 do 17. 5.
2020. Během této doby probíhal v mateřské škole komplexní úklid a celková dezinfekce prostor. Paní učitelky se zapojily v této složité situaci do šití látkových roušek, které byly následně
darovány Slezské nemocnici v Opavě. Tento čas také využily k vypracování nových pedagogických projektů a jazykových chvilek a absolvovaly vzdělávací web semináře. Pro předškoláky připravovaly na webové stránky pracovní listy, které rodiče s dětmi využívali k opakování
získaných znalostí. Provozní pracovnice školky roznášely informační letáky OÚ do poštovních
schránek občanů Otic. V této době proběhl zápis dětí do základní školy, který se však konal
bez přítomnosti rodičů a jejich dětí. Odevzdání veškerých dokumentů se řešilo on-line přes
webové stránky obce anebo po telefonické domluvě s paní ředitelkou Základní školy v Oticích. Do I. třídy nastoupí z naší školky 17 předškoláků. Podobně probíhal zápis do mateřské
školy. Provoz MŠ byl obnoven 18. 5. 2020 za zvýšených hygienických opatření. Do konce školního roku nebudou z bezpečnostních důvodů probíhat žádné společné akce.
Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin od 13. 7. 2020 do 21. 8. 2020, provoz
MŠ bude zahájen v pondělí 24. 8. 2020.
Kolektiv MŠ Vám přeje prosluněné prázdninové dny.
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ škola

V měsíci dubnu se ve školách každoročně ukončuje 3. čtvrtletí a konají se třídní schůzky s rodiči našich žáků. Letos tomu ale tak nebylo. Máme za sebou několik týdnů výuky v režimu,
který byl pro nás všechny velkou neznámou. Děti, rodiče i my, učitelé, zažíváme podobnou
situaci poprvé a učíme se. Učíme se mimo jiné společně komunikovat elektronickou cestou,
která pro nás lidi není přirozená.
Nezbývá nám, než nově vzniklá opatření uchopit, jak nejlépe dovedeme, a společnými silami děti v jejich vzdělávání podpořit. Posíláme si úkoly, videa, cvičeni, probíhá on-line výuka
a snažíme se tak nahradit něco, co zcela nahradit nelze. Chyběla nám osobní komunikace
s dětmi a snad to bylo i naopak. Pro rodiče byla situace obzvlášť náročná a my učitelé jsme se
snažili jim být co nejvíce k dispozici. Měli jsme naplánováno spoustu zajímavých aktivit, které
by dětem obohatily a zpříjemnily výuku. Bohužel vše muselo být odloženo na další školní
rok. Velmi nás mrzí hlavně zrušení dvou výraznějších projektů s mezinárodní účastí. Také tradičně pořádaný „Den matek“, na který se děti již v únoru začaly připravovat, neproběhl, a tak
bychom se zpožděním popřáli všem maminkám hlavně hodně zdraví, lásky a životní pohody.
Velkou pochvalu si zaslouží žáci 5. ročníku, kteří se v měsíci únoru zúčastnili celostátního testování KALIBRO. Žáci dosáhli opravdu výborných výsledků a umístili se v M a AJ ve 3. desetině
a v ČJ dokonce v 1. desetině mezi vesnickými školami. A co se dělo ve škole, když tam chyběly
děti? Probíhal úklid, administrativní činnosti, přípravy a porady, vše za přísných hygienických
podmínek. Také zápis do ZŠ proběhl elektronickou formou. S některými dětmi se už brzy setkáme ve škole a těm, kteří i nadále budou využívat distanční způsob výuky, přejeme mnoho
sil a trpělivost v učení. Provoz základní školy v Oticích byl obnoven v pondělí 25. května 2020.
Od tohoto dne se žáci mohou účastnit výuky ve škole za dodržení bezpečnostních opatření
stanovených manuálem MŠMT.
Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům za trpělivost a spolupráci při naší společné
výuce. Věříme, že i když to bylo někdy náročné, prožili jste spolu s Vašimi dětmi chvíle, které
určitě obohatily nejen Vás, ale především děti samotné. Tato náhle a nečekaně vzniklá situace
nás všechny posunula dále, něco jsme si uvědomili a něčemu se naučili. Doufejme, že se toto
zvláštní období nebude opakovat a všichni budeme moci pokračovat v životě, kterého si budeme vážit ještě více než doposud.
Přejeme Vám pohodové léto. Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Myslivecký spolek Hvozdnice Otice
Vážení spoluobčané, myslivci, přátelé myslivosti a přírody,
jsem rád, že Vás mohu po čase oslovit a informovat o dění nejen v našem spolku, ale taky
kolem nás, v přírodě.
Nacházíme se v měsíci červnu, měsíci myslivosti. Proto Vás žádám, abyste v červnu více než
jindy šetřili naši zvěř. V květnu a červnu se rodí nejvíce mláďat. Nepouštějte své psy do porostů, neberte nalezená mláďata do rukou, nedělejte v lesích hluk, učte děti úctě k životnímu
prostředí.
Spolek v tomto roce stihnul uspořádat ples. Byl opět téměř vyprodán, ale pro domácí by se
pár lístků našlo. Budeme se těšit na Vaši účast v příštím roce. Uspořádali jsme v uplynulém
roce řadu akcí, ale mezi nejzdařilejší patřila setkání s družebními myslivci. Byli jsme lovit a poznávat myslivecké tradice v polských Borkách Wielkich i ve slovenských Čechyncích.
Pracujeme poměrně aktivně s naší mládeží, byť rezervy jsou velké. Uspořádali jsme spolu se
základní školou procházku u příležitosti Dne stromů a besedu k sokolnictví. Podporujeme
a organizujeme soutěže pro děti.
Věnujeme se péči o zvěř. Pravidelné přikrmování zvěře
je samozřejmostí. Tři roky ale taky zavážíme do honitby
vodu, protože vysychají tradiční místa s vodou, čistíme
a udržujeme naše zařízení. Proto nás mrzí, že se najdou
vandalové, kteří ničí krmná zařízení, vytrhávají napáječky
ze země. Na 1.května jsme se letos vydali čistit přírodu.
S rouškami, bez podávání rukou, bez společného posezení. Nasbírali jsme v devíti lidech 7 pytlů plastového odpadu, viz. foto.
V dubnu jsme se účastnili vyhánění zajíců z polí, kde bylo
provedeno ošetření jedem proti hrabošům. Výsledek
bude znám za rok, ale zatím jsme padliny nenašli. Snažíme se zvěř chránit, ale někdy jsou potřeby člověka v rozporu s naším očekáváním: Otice čekají dvě akce, které nám, myslivcům, radost nedělají. Dojde
k budování obchvatu Otic přes lokality, kde se vyskytuje drobná i srnčí zvěř. Druhou ranou
bude cyklostezka Otice – Hradec nad Moravicí. Kde najde zvěř klidu? Proto budeme ještě
vyvíjet tlak na ochranu lokalit, které doposud zvěř užívá a budeme chtít, aby se hledala nová
místa, aby se obnovily polní cesty, remízky, aby se nezvyšoval turistický tlak. Kam asi půjde
stovka nových obyvatel Opavy, kteří se nastěhují do domů stavěných směrem na Otice?
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste dočetli můj krátký příspěvek a budete nám
nápomocni třeba jen slušným, tolerantním chováním v zeleném království. Přeji Vám mnoho
krásných chvil v naší přírodě.
Pavel Pater, předseda MS Hvozdnice Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Vážení občané Otic,

TENISOVÝ KLUB Otice

dovolte mi Vás opět touto formou seznámit s pokroky v rámci mladého tenisového klubu
v Oticích.
Loni založený klub se z původních 15 členů rozrostl na současných 50 členů. Díky elektronické rezervaci přístupné přímo přes stránky obce v sekci „Kulturní a sportovní akce“, je přístup na kurty možný prakticky všem. Členové klubu mají přístup zdarma, ostatní zájemci
poté za poplatek 100 Kč na 1,5 hod. (platí se za kurt, nikoliv za hráče). V případě zájmu o hraní
(členství) najdete více informací v rezervačním systému kurtů.
Kurty se po loňské rekonstrukci snažíme dále zvelebovat. Čtyři nově natažené stínící plachty na antukovém kurtu se osvědčily, počítáme tedy s instalací dalších plachet na umělý kurt.
Kromě údržby samotných kurtů se snažíme udržovat i jejich bezprostřední okolí. Sekání trávy
v okolí přilehlého posezení se stalo běžnou součástí. Vše je prováděno v rámci brigádnických
hodin našich členů. V dohledné době plánujeme několik tenisových turnajů pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na turnaj smíšených dvojic, turnaj čtyřher s minimální věkovou hranicí, atd. Informace o těchto akcích zveřejníme na stránkách obce a na veřejně přístupných
místech. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Za TK Otice z.s. Arnošt Gross, předseda klubu

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
Co dělat, když se dítě chytí špatné party
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se
svému potomkovi předat ze sebe jen to nejlepší, naučit
ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším
lidem, pomáhat s domácími pracemi a spoustu dalšího.
Existuje však jedna noční můra rodičů – možnost, že se
vaše dítko chytí špatné party a začne tropit hlouposti, ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo
třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou ještě
zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?
Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že mu dáte výprask
a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou pouze ke vzdoru, a v horších případech např. k útěku z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je několik
rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí zařídit spoustu věcí
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SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší velmi
špatně. Snaží se na sebe stůj, co stůj upozornit, a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto
určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte o tom, jak se vaše dítě celý den
mělo, co dělalo, co ho trápí, co ho zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na výlet, na procházku, do kina.
Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se
s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete alespoň omezit. A to tak,
že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink.
Miluje dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím méně času bude
dítě na partu mít, tím méně ji propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu
se budete věnovat jako rodina společně.
Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete,
aby dítě dodržovalo. A co je důležité, domluvte
se na trestech, které budou po jejich překročení následovat. V tomto musí být oba rodiče
velmi důslední a jednotní, aby dítě nemělo tendenci situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem zajedno, promluvte si s dítětem.
Nechejte mu také prostor na to, aby se ke všem bodům vyjádřilo, hledejte přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na jeho názoru a snáze se mu budou dodržovat pravidla, na jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se nový systém zavést nenásilně, vysvětlete
dítěti, proč je pro vás určité jeho chování nepřípustné, co vy sami cítíte… Když se dítě chytí
špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče. Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému dítěti, mluvte s ním, poukazujte na chyby
dětí, se kterými se kamarádí a mluvte o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč
se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit
o tom, že tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc např. třídní učitelku, školní nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit
různá rodinná centra, kde vám poradí. V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat
s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových
aktivit pro děti i rodiče. Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód OTICE a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
8

