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Vážení spoluobčané,
máme za sebou více jak dva měsíce
nového roku 2017. Všichni jsme zvědaví,
co nám letošní rok přinese především
dobrého.
Samozřejmě chceme pokračovat v rozběhnutých žádostech o dotace. V současné době jsme obdrželi oficiální stanovisko
Ministerstva životního prostředí o přidělení
dotace na protipovodňové opatření a s tím
související vybudování nového rozhlasu.
Celková rozpočtová částka činí 4 019 tis.
Kč, z toho státní dotace budou maximálně 2 814 tis. Kč. Společně s naší obcí je
část této dotace určena pro obec Dolní
Životice, jedná se o společný projekt. Máme
požádáno o dotaci na výstavbu nového
osvětlení v našich ulicích. Stávající neslouží
tak jak by mělo a jeho spotřeba neodpovídá
dnešním možnostem ušetřit za provoz
finanční prostředky.
Zajisté jste si všimli, vážení spoluobčané, že v roce minulém jsme se pustili
do rekonstrukce jediné kulturní památky,
do opravy kaple Zvěstování Panny Marie
v centru obce. Její stav začínal být dosti žalostný a nebezpečný. Všichni dobře víme,
že pokud začnete opravovat objekt staršího ročníku, je jen otázkou času, co všechno se zjistí, že je ve špatném stavu a musí
se opravovat, renovovat. V roce minulém
jsme na odvodnění a zpevnění základů
kaple vynaložili 371 tis. Kč, přičemž dotace
poskytnutá Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Statutárního města Opavy činila 110 tis. Kč. Další finanční požadavky nás
ještě čekají, snaha bude využít eventuální
možnosti poskytnutí dalších dotací. Ty však
nestačí pokrýt celkovou částku na opravy,
která byla předložena rozpočtáři. Jedná
se o částku 2 138 tis. Kč. Nemalou částku
z těchto nákladů 43 % tvoří restaurování
mobiliáře oltáře, obrazu, křížové cesty a la-

vic, 16 % oprava podlahy, 22 % oprava fasády a výplní a tak dále.
Jednou z cest, jak doplnit finance pro
opravu kaple je uskutečnění veřejné
sbírky. Osvědčení o možnosti konání
takovéto sbírky nám vystavil Krajský
úřad Moravskoslezského kraje. Bude
provedena jednak formou kasiček, kdy
zástupci spolků obejdou domovy občanů a ti mohou podle své finanční situace
přispět na danou rekonstrukci anebo
možnost druhá přispět finančními prostředky na účet, který je zvlášť pro tento
účel otevřen u České spořitelny a jehož
číslo je 20036-1851576379/0800.
Sbírka bude ukončena 30. dubna 2017,
tzn., že tímto dnem bude uzavřen také zmíněný účet. Poskytnuté prostředky budou
použity pouze a jen na opravu zmíněné
kaple. Věřím, že smysl této sbírky na záchranu dominanty obce občané pochopí.
Vážení spoluobčané, chtěl bych touto
cestou poděkovat všem sponzorům Obecního plesu, bez kterých by ples nebyl tak
úspěšný. Na oplátku nutno předat jejich
starosti Vám. Je to o nedostatku pracovníků
v jejich podnikání. Chci touto cestou oslovit
případné místní občany, zájemce o práci
v místě bydliště a nejen je, aby se kontaktovali s firmami mající provozovny v naší obci.
Již několik roků vedení obce trápí využití
sportovně rekreačního areálu Kuželna, který několik let neslouží svým možnostem.
Je snaha objekt znovu pronajmout, pronajmout do dobrých rukou, do rukou, které
mají s takovouto činností zkušenosti. Proto
obec vypisuje pacht na tento areál.
Závěrem mě dovolte, abych Vás upozornil na nové praktiky „podomních prodejců“, kteří po telefonním hovoru sjednají
schůzku s občany a při osobní návštěvě je
nutí k podpisu nových smluv na dodávky
energií. V podstatě hledají cesty, jak zneužít
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důvěry občanů a obejít zakázaný podomní
prodeje a nabízení služeb v obci. V případě
zjištění podobných skutečností prosím ne-

váhejte kontaktovat pracovníky obecního
úřadu. Můžeme tak předejít případným nepříjemnostem.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, pohodu, radost s přicházejícího jara a především
hodně pevného zdraví.
Pavel Lesák

FOTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNŮ
Vážení spoluobčané,
v letošním roce navazujeme v naší mezinárodní spolupráci na loňskou první aktivitu, kdy jsme se zúčastnili turnaje starých pánů v minikopané v Čechyncích.
Na základě dohody mezi starosty obcí
a naším spolkem budeme letos pořádat
turnaj v Oticích. Zrealizujeme jej v rámci
projektu „Žijeme společně“, registrační
číslo projektu: CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/16_0
13/0000809, na který byla podána žádost
o dotaci v rámci Programu Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika –

Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia. Hostit budeme
nejen tým z polských Borek Wielkich, ale
taky ze slovenských Čechyniec a maďarské Vilonye.
Fotbalový turnaj starých pánů proběhne v sobotu 20. května 2017. O přesném programu Vás budeme informovat
na webu, rozhlasem a informační desce.
Přijďte nás podpořit na hřiště TJ Otice.
Budeme obhajovat první místo z loňského
roku. Připraveno bude drobné občerstvení.
Za Staré pány Otice David Gajdoš
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FOTBALOVÝ TURNAJ DĚTÍ
Vážení spoluobčané,
druhou mezinárodní spolupráci v letošním roce bude na základě dohody
mezi starosty obcí a naším spolkem
„Fotbalový turnaj dětí“. Zrealizujeme jej
v rámci projektu „Žijeme společně“, registrační číslo projektu: CZ.11. 4. 120/0.0
/0.0/16_013/0000809, na který byla podána žádost o dotaci v rámci Programu
Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko, Fond mikroprojektů
2014-2020 v Euroregionu Silesia.
„Fotbalový turnaj dětí“ budeme pořádat v sobotu 3. 6. 2017 ve spolupráci
s obcí Otice na fotbalovém hřišti v Oticích. Kromě již tradičních účastníků
z okolních obcí se letošního turnaje bu-

dou účastnit také hosté z Polska (obec: Borki Wielke) a Slovenska
(obec: Čechynce), takže lze letošní ročník
označit za mezinárodní.
Přijďte prosím podpořit všechny účastníky fotbalových zápasů.
Dále bude pro dětské návštěvníky a jejich rodiče připraven bohatý doprovodný program, například vystoupení mažoretek AMA OPAVA, malování na obličej,
jízda na poníkovi, soutěže pro děti a další
atrakce. Po celou dobu turnaje bude pro
všechny návštěvníky zajištěno bohaté
občerstvení.
Srdečně vás zve
Tělovýchovná jednota Otice, z.s.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Termíny sběru separovaných odpadů v roce 2017
29. 3. 2017

31. 5. 2017

26. 7. 2017

25. 10. 2017

25. 10. 2017

26. 4. 2017

28. 6. 2017

30. 8. 2017

29. 11. 2017

29. 11. 2017

27. 12. 2017

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V sobotu 8. dubna 2017 budou
za obecním úřadem přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Sběr do kontejnerů bude probíhat
od 07:00 do 12:00 hodin. Do kontej-

nerů patří: nábytek, koberce, elektro
odpad, textil. Do kontejnerů nepatří:
stavební odpad, separovaný odpad
(sklo, papír, plast), nebezpečný odpad, pneumatiky.

4

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZAHRADNÍ ODPAD
V sobotu 8. dubna 2017 bude zahájen
také sběr zahradního odpadu. Sběr bude
probíhat vždy sudý týden v sobotu v době
od 07:00 do 12:00 hodin. Sběr zahradního
odpadu je dle platného Ceníku Obecního
úřadu v Oticích zpoplatněn.
Roční kupon na vývoz zahradního odpadu do kontejnerů za obecním úřadem

a současně větších větví na vyhrazené
místo u ČOV je zpoplatněn částkou 300 Kč.
Roční kupon pouze na vývoz větví na vyhrazené místo u ČOV je zpoplatněn částkou 100 Kč.
Občané mají také možnost zakoupit si
v kanceláři obecního úřadu jednorázový
vývoz zahradního odpadu za částku 40 Kč.

POPLATKY ZE PSŮ
Upozorňujeme majitele psů, kteří doposud neuhradili roční poplatek ze psů dle
platné OZV č. 1/2012 o místních poplatcích,
že splatnost tohoto poplatku je nejpozději
do 31. 3. 2017. Poplatek můžete zaslat přímo
na účet obce vedený u České spořitelny, a. s.,
pobočka Opava, č. ú. 1851576379/0800, vs:
číslo popisné, do zprávy od příjemce napište: pes 2017 nebo jej můžete uhradit v kan-

celáři obecního úřadu.
Připomínáme majitelům psů, že
po obci jsou rozmístěny koše na psí
exkrementy, které jsou neustále doplňovány sáčky. Sáčky si také můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Uklízejte po svých „miláčcích“, množí
se opět stížnosti na neukázněné majitele psů.

STOČNÉ
Zastupitelé na svém jednání dne
12. 12. 2016 schválili nový Ceník Obecního úřadu platný od 1. 1. 2017, který byl
zveřejněn v prosincovém zpravodaji 2016,
v tomto ceníku byla navýšena cena stočného za m3 vypouštěné vody na 35 Kč.

Upozorňujeme tímto všechny občany, kteří platí stočné na účet obce, že
v 1.Q.2017 musí spotřebovanou vodu
za rok 2016 vynásobit částkou 30 Kč/m3
a odebranou vodu od 1. 1. 2017 vynásobit
částkou 35 Kč/m3.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 3. 5. 2017 na odstavné

ploše ul. K Rybníčkům v době od 15:00
do 17:00 hodin.
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Uskutečněné akce naší mateřské školy:
Také v zimním období proběhla v naší
mateřské škole výtvarná soutěž pro rodiče
a děti, ve které se soutěžilo o nejkrásnější výrobek sněhové vločky. Děti přinášely v prů-

běhu měsíce ledna nápadité výrobky, které
dotvářely zimní výzdobu naší mateřské školy. K vidění byly sněhové vločky různých rozměrů, vyrobené z nejrůznějších materiálů.
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V únoru proběhlo odpolední zimní tvoření pro rodiče a děti. Děti si mohly vyrobit
pavoučka z korálků a ozdobit papírovou
královskou korunku.
Rovněž v únoru se uskutečnilo vystoupení pro babičky a dědečky našich dětí.
Děti si připravily pro své prarodiče pásmo
zimních písní a básní, nechyběl taneček či

pohádka. Na závěr předaly děti babičkám
a dědečkům vlastnoručně vyrobený dáreček.
5. března se uskutečnil v Kulturním
domě v Oticích tradiční Dětský karneval.
Děkujeme opět paní Vajdové za pěkný
a zábavný program a rodičům za pomoc
při přípravě této akce.

A co připravujeme v nejbližší době?
- Pro nejstarší děti připravujeme kurz plavání.
1. lekce se uskuteční v pátek 24. 3. 2017.
- Pro rodiče připravujeme besedu s odborníky. První beseda se uskuteční 29. 3. 2017
od 15:30 hodin a bude se týkat školní zralosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První pololetí uteklo jako
voda, nejvíce se na své první
vysvědčení těšili prvňáčci.
Hned po vysvědčení odjely
děti od 1. po 5. třídu na lyžařský výcvik do Staré Vsi
u Rýmařova. V lednu také
začala tradičně výuka plavání, potrvá do konce března.
Nový nábytek- sestava
krásně barevných skříněk
a polic- oživil první třídu.
V únoru probíhala ve všech třídách třídní
kola recitační soutěže, aby se vítězové mohli utkat v kole školním. Tady už šlo o postup
do okrsku Opava, kde naši školu reprezentovala děvčata N. Knoppová, M. Pavlincová,
A. Gebauerová, J. Šteyerová a K. Monišová.
Postup do okresního kola si vybojovala
Anetka Gebauerová a zde se umístila na 3.
místě, postup do kraje jí tak utekl jen o fous.
Gratulujeme k velkému úspěchu! V polo-

vině února jsme uspořádali Srdíčkový
den, kdy si děti napříč celou školou mohly napsat vzkaz nebo přání. Akce měla
u dětí velký ohlas, rády ji zase zopakují.
Ve čtvrtek 23. února k nám opět zavítaly
děti z MŠ se svými paní učitelkami, aby
se po pohádce Červená Karkulka podívaly
na další, a to O Šípkové Růžence a Dvanáct
měsíčků. Pohádky v podání dětí 4. třídy se
moc líbily, stihli
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
jsme si v pauze i zazpívat. Děkujeme malým
divákům za potlesk.
Děti navštěvují ve škole kromě kroužků také čtenářské a matematicko-logické
dílny a doučování, pro rodiče je připravena přednáška se speciální pedagožkou,
kde se určitě dozvědí důležité informace
ohledně poruch učení.
V družině děti s paní vychovatelkami
také nezahálejí, v lednu využily sněhové nadílky a uspořádaly zimní radovánky
na sněhu se sněhuláky a iglú. V únoru si vyrobily děti masky na Masopustní rej, který
proběhl před jarními prázdninami, chybět

nesměly samozřejmě masopustní koblihy.
Další zajímavou akcí bylo batikování triček,
výtvarná soutěž v Opavě na téma „Energie
mládí, krása stáří“, soutěž „Poznáš Opavu?“,
kterou pro mladší kamarády připravily pod
vedením p. vychovatelky starší děti.
Nyní se v družině všichni připravují
na tradiční Vítání jara, na Velikonoce a dopravní soutěž, která proběhne v dubnu
v Opavě. Samozřejmě chystáme vystoupení pro (nejen) maminky k jejich květnovému svátku. Všechny důležité informace
o probíhajících a chystaných akcích můžete sledovat na webových stránkách www.
otice.cz.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
AKTIVITY KLUBU SENIORŮ OTICE V ROCE 2017
Nový rok 2017 nezačal pro naše seniory příliš šťastně. Plánovaný 3. ples, tentokrát papučový, musel být kvůli velké nemocnosti přeložen z lednového termínu
na 22. únor.
Což se ale velmi vyplatilo, protože se
ho zúčastnilo 68 veselých seniorů včetně
organizačního týmu ve složení Božena
Fuchsigová, Jiřina Muroňová, Marie Kolomazníková, Jana Gebauerová, Hana Tobíková a dvě členky Komise pro kulturu,
sport a rodinu Pavla Mikošková a Jana Jašková. Všem patří srdečné poděkování.
Papučový ples zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Lesák, sice přišel bez domácí
obuvi, ale zato ho vesele doplnila a ples
v papučích moderovala radní Bohuslava
Kvarčáková.
K tanci, poslechu i zpěvu hrála skvělá
muzika Duo Mazánek, při které se všem

báječně předváděly různé druhy trepek,
bačkor a pantoflí jak koupených, tak s vtipem a zručně doma vyrobených! Však také
některé z nich byly oceněny nejen potleskem, ale i věcnou cenou.
V programu vystoupila také jedna „četka
robka z Očic“, která přednesla „ponašemu“
básničku Lidušky Kočíbové – Helebrandové „Papučový bál“. Na vyšší úroveň pak
program plesu pozvedl taneční pár Magda
Švestková a Vít Kostřica, který zatančil několik standardních tanců. Jejich předtančení v Oticích bylo pro ně zároveň generálkou na březnovou soutěž ČR.
Kromě tancování a družné zábavy se
všichni zúčastnění dověděli rovněž něco
zajímavého o historii domácí obuvi u nás
i ve světě.
Nakonec se rozcházeli v dobré náladě
s úmyslem realizovat příští ples seniorů
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jako „kloboukový“, a tak trochu retro.
Pro další měsíce tohoto roku mají senioři v plánu například březnovou přednášku
pana Jana Bílovského, v dubnu téma bezpečnosti, v květnu se chystají na další výlet
a červen bude patřit setkání v přírodě s tra-

dičním opékáním…
Přejme našim seniorům, ať jsou jejich
další setkávání u koláčků, čaje nebo kávičky stejně příjemná, zábavná i poučná, jako bylo to první únorové - papučové…

Za organizátorky
Klubu seniorů
Bohuslava
Kvarčáková

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO OTICE
Akce – sázení stromků
Už po druhé v loňském roce se uskutečnila akce za obnovu zeleně v obci, sázení
ovocných stromků a keřů, organizovaná
pracovníky obecního úřadu v čele s panem starostou Vladimírem Tancíkem.
Sázení se uskutečnilo v prostoru čistírny
odpadních vod ve dne 12. 11. 2016. Vše
bylo velice dobře připraveno jak po stránce organizační, materiální, tak i po stránce
občerstvení pro všechny účastníky tohoto
sázení stromků.
Akce se zúčastnilo velké množství místních občanů z různých organizací a spolků

včetně té naší základní organizace. I když
počasí bylo k samotným účastníkům sázení velice nevlídné, celá akce proběhla
úspěšně ke spokojenosti jak samotných
organizátorů, tak i samotných účastníků
tohoto sázení. Chtěl bych upřímně poděkovat všem naším členům, kteří se svou
prací za naší základní organizaci podíleli
na této výsadbě stromků a keřů.
Byli to pan Luzar František, Luzar Miroslav, Šula Petr, Havránek Jan, Bílovský Jan
ml., Horňáková Miroslava a Horňák Václav.
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9

Akce – štědrý den
I členové základní
organizace mají velký
zájem se svou činností
zviditelnit. Poprvé se
v loňském roce přihlásili k organizaci vánočních setkání u vánočního stromku. Žádná
organizace a spolek se
nechtěli vzdát svého
zaběhnutého termínu v adventním čase
a na naši základní organizaci zůstal poslední termín - Štědrý den. A to odpoledního setkání občanů s vedením obecního
úřadu u vánočního stromku na štědrý den.

Přestože
organizátoři neměli s touto akci
žádné zkušenosti, šli
do toho. Návštěvníkům
prodávali vánoční punč
a zdarma podávali domácí džus vyrobený
z dýně. Vlastní výroba
paní Mirky Horňákové.
Vše proběhlo velice
úspěšně a organizátoři
měli z toho dobrý pocit.
Věřím, že si to v letošním roce zopakujeme.
Chtěla bych jim za to upřímně poděkovat,
obětovali vlastně sváteční volný čas s rodinou.

Výroční schůze
Dne 21. 2. 2017 se uskutečnila v přísálí
kulturního domu 54 výroční členská schůze základní organizace českého zahrádkářského svazu Otice.
Zde byli všichni členové seznámení se
všemi akcemi, které
se uskutečnily v loňském roce a jejich
zhodnocením. Rovněž byli seznámení
s hospodařením organizace. Dále byl
projednán a schválen
plán činnosti na letošní rok.
Překvapením pro
předsedu organizace

pana Františka Luzara bylo ocenění za zásluhy o rozvoj, propagaci a popularizaci
zahrádkářského hnutí. Za toto mu byla
územní radou udělená
krásná stříbrná medaile. Jsme přesvědčení,
že si takovéto ocenění
za svou obětavou práci zaslouží. K tomu mu
všichni členové přejí hodně zdraví a síly
do další činnosti.
František Luzar,
předseda základní
organizace
Eliška Šulová,
tajemník základní
organizace
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR OTICE
Dne 20. února 2017 zahájil otický sbor již
pátou sezónu!
Na únorové výroční schůzi v přísálí
kulturního domu si současné členky zavzpomínaly na své začátky i na kamarádky, které z různých důvodů opustily
jejich řady.
Do jejich bohaté činnosti v minulém
roce, kromě tradičních vystoupení v obci
a okolí, přibylo první zahraniční vystoupení v Polsku v rámci příhraniční spolupráce
mezi obcemi, kterou pořádala také naše
obec, jehož hlavním organizátorem byl
pan starosta Mgr. Vladimír Tancík. U polských přátel v Borkách Wielkich jsme tak
měli možnost zazpívat si v jejich kostele
několik duchovních písní a potom v přírodním prostředí naše lidové písničky
a jednu polskou „Chlopaki“ s doprovodem

jejich dechového souboru, což byla pro
nás nová zkušenost.
V letošním roce se ŽPS nejprve představí svým rodinným příslušníkům, přátelům a příznivcům sborového zpěvu na 5.
Jarním koncertě v neděli 14. května
v 16.00 hodin v Kulturním domě v Oticích.
I na tento koncert chystají překvapení
v podobě hosta, ale víc vám nyní
neprozradí, abyste se více těšili a nenechali
si ujít jedinečnou příležitost zaposlouchat
se do lidových písniček s houslovým
doprovodem nebo do skladeb A. Dvořáka,
B. Smetany, Petra Ebena či Eugena Suchoně, ale i do současných moderních písniček v doprovodu kytary.
Za Ženský pěvecký sbor vás srdečně zve
na polojubilejní koncert vedoucí sboru
Bohuslava Kvarčáková

Záběr z adventního koncertu.
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SDH OTICE
Letošní rok jsme zahájili přípravou výroční valné hromady a tradičního hasičského
plesu. Na valné hromadě jsme zhodnotili
uplynulý rok, nejaktivnější členové převzali ocenění za svou práci, malý dárek dostali
i malí hasiči, jako ocenění za úspěšný soutěžní podzim. Mladší žáci se po podzimní
části tzv. Mladecké ligy dělí o první místo
se Zlatnickými hasiči. Účastníci valné hromady taky shlédli velice pěknou prezentaci loňských oslav 125. let od založení
hasičů v Oticích, spojenou s Okresním svatofloriánským setkáním hasičských zástav.
Hasičský ples se uskutečnil jako každoročně poslední sobotu v lednu a všichni
návštěvníci se dobře bavili až do ranních
hodin. Ještě jednou děkujeme všem, kdo
náš ples podpořili finančním příspěvkem
při tradičním roznášení pozvánek a taky
těm, kdo přispěli do tomboly výhrou. Kromě tradiční kulturní vložky se podařilo
na ples zajistit prezentaci firmy Božkov.
Hostesky nabízely při příchodu uvítací
drink a mezi účastníky plesu se pohybova-

ly až do losování tomboly, při kterém pomáhaly.
Další kulturní akce připravovaná hasiči
je již tradiční pálení čarodějnic posledního dubna na zahradě kulturního domu.
V květnu organizujeme v Oticích okrskovou soutěž v požárním sportu a v červnu
tradiční memoriál Josefa Smoleně. Všechny tyto akce budou včas prezentovány obvyklým způsobem
Od začátku března jsme obnovili pravidelné schůzky Mladých hasičů. U zbrojnice
se scházíme každé úterý, od 16,30 hodin.
Případní zájemci z řad dětí jsou stále vítání.
I v letošním roce spoluorganizujeme
letní dětský tábor. Jako tradičně se uskuteční v táborové základně Ranč u medvěda v Kružberku. Naši členové se zúčastňují druhého turnusu v termínu od 14. 7.
do 28. 7. Cena tábora je 3.500 Kč. Případní
zájemci o přihlášku na tento turnus se mohou obrátit na p. Romana Janáčka, případně na sl. Natálii Noskovou.
Za SDH Otice starosta Janáček Roman

PÁTRÁNÍ PO KAPLIČCE
Vážení občané, severně od Otic dříve
stávala nejen kaple sv. Tadeáše u silnice
do Opavy, ale také menší kaplička u polní cesty
směrem k Opavě. Kaplička stávala zhruba
jihozápadním směrem od kaple sv. Tadeáše.
Zbořena byla asi v 60. letech 20. století.
Chtěl bych požádat pamětníky, zda nemají nějakou fotografii či nákres této kapličky, abychom zjistili, jak kaplička vlastně
vypadala. Také bych uvítal jakékoli informace o podobě kapličky, jejím zasvěcení
a čase, kdy vlastně byla zbořena.

Informace o kapličce a její foto či nákres bych
rád přidal na webové stránky www.znicenekostely.cz, což je jakási encyklopedie zničených sakrálních památek v České republice.
Fotografie či informace můžete poslat
rovnou mně na adresu níže či panu starostovi Mgr. Vladimíru Tancíkovi, s nímž v této
věci spolupracuji.
Děkuji Vám za pomoc.
Dr. Michal Valenčík,
Běhounkova 45, 158 00 Praha 13
mivalencik@seznam.cz
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