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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zářijový zpravodaj se bude opět trochu lišit.
Tentokrát svým rozšířeným obsahem. Abychom
nevydávali řádný a zelný zpravodaj v rozmezí
několika dnů, budou obsahem tohoto
zpravodaje i informace k XI. Otickým zelným
slavnostem a oslavám výročí 660 let od první
písemné zmínky o obci. Pár informací o
investicích, dotacích
a projektech. Jistě
jste zaznamenali, že
se podařilo v
plánovaném čase
d o k o n č i t
rekonstrukci ulice
Domky. To vše přes
velké problémy, které
stavba přinesla v
podobě vysoké
hladiny spodní vody. Firma Kareta odvedla
výbornou práci, stejně jako náš technický
dozor. Děkuji tedy nejen těmto dvěma
subjektům, ale i občanům, kteří museli měsíce
snášet vyšší prašnost, hlučnost a omezený
pohyb. Věřím, že si budeme nového majetku
cenit a nenajde se nikdo, kdo bude na chodníku
parkovat. Nemohu jinak, než napsat, že nelze
trpět parkování na chodnících a k případům
budeme volat zodpovědné orgány. Ulice má
pěkný vzhled a musí sloužit svému účelu a
bude i ozdobou obce. Opravy dalších ulic jsou
připraveny. Nepodařilo se podle smlouvy
realizovat parkové úpravy u nádraží. Realizační
firma úkol nezvládla a bude sankcionována ve
smyslu smlouvy o dílo. Nový park bude jistě
lepší, než džungle plevele a věže pro mazut.
Určitě nebudou spokojeni všichni, ale to ani
nelze očekávat. Park je svým vybavením určen
široké veřejnosti. Pokud někdo počítal s tím, že
dráhy pro bruslení budou mít závodní
parametry, bude zklamán. Nejde o ryzí
sportoviště, ale relaxační plochu pro veřejnost.
Park bude osazen „provozním řádem.“ Žádám
všechny, abychom řád dodržovali, chránili si
náš majetek, nenechali po chodnících v našich
parcích jezdit cyklisty a volně nechat pobíhat
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psy. Uspěli jsme s žádostí o dotaci na
rekonstrukci kulturního domu. Celkové
náklady budou reálně někde kolem 60
miliónů. Dotace činí 10 miliónů a náš podíl
přibližně 50 miliónů korun. Uvádím čísla
radši asi o 10% vyšší, než je rozpočet a snad
se moc nespletu. Naši 50miliónovou
spoluúčast se snažíme vyřešit úvěrem od
Moravskoslezského kraje, který by mohl činit
až 35 miliónů na 15 let. Jsme v očekávání s
dotací na rekonstrukci hasičárny. Zde ještě
rozhodnuto není. V každém případě, pokud
dotaci dostaneme, budeme se snažit skloubit
průběh obou rekonstrukcí, abychom
zprovoznili obě budovy co nejdřív. Po dobu
rekonstrukce nebude kulturní dům a
hasičárna v provozu, ale rekonstrukce jsou
nezbytné, to snad každý vidí. Neobdrželi
jsme krajskou dotaci na projektovou
dokumentaci odkanalizování Rybníčků, tak
se pokusíme dotaci získat za rok. Do té doby
b u d o u p r á c e p o z a s t a v e n y. A k t u á l n ě
pracujeme na projektu zkapacitnění čističky
odpadních vod. Práce na projektu trvá
dlouho, ale ne vinou obce. Stavebnímu úřadu
trvá déle než půl roku vydání územního
rozhodnutí, na kterém jsou závislé další
projekční práce. Započaly drobné práce na
budově č.p. 182 (zahrádkáři), kde chceme v
rámci zelných slavností ukázat, co se nám už
podařilo pro možné budoucí muzeum
nakoupit. Nepůjde o klasické muzeum, ale
víceúčelový dům, kde by mohla probíhat
výuka „vlastivědy - prvouky“ dětí školou
povinných, kde by byly uloženy obcí získané
ceny a podobně. I několik dobrovolníků z řad
spolků přišlo pomoci s úklidem.
V rámci pomoci obcím postiženým tornádem
jsme vyslali na podnět velitele hasičů do
Moravské Nové Vsi naši jednotku. Cílem
nebyla jen pomoc samotná, ale taky
zmapování situace a dodání podkladů pro
další rozhodnutí rady obce. Následně se do
postižených obcí vydali dobrovolníci, jejichž
seznam obec ale nemá, nicméně o mnohých
vím. Děkuji našim hasičům, dobrovolníkům i
Vám všem, kteří jste jakkoli pomohli
občanům postižených obcí. Více se dočtete
ve zvláštním článku. Poděkovat za spolupráci

s obcí chci i našim myslivcům, kteří v červenci
v počtu 9 osob ošetřili nově vysazené duby na
sopce. Nic nedbali na neadekvátní a velmi
negativní reakci svého spoluobčana a svůj
přístup k životnímu prostředí dali najevo prací.
11. září 2021 proběhnou v obci rozsáhlé oslavy.
Máme v plánu obohatit kulturní program a
časově oslav y protáhnout. Přeji všem
organizátorům, aby vše „klaplo.“ Přeji spolkům
a podnikatelům, aby si vylepšili své rozpočty.
Nám všem přeji, aby se oslavy povedly ve všech
směrech, aby bylo dobré počasí, a abychom se
po roce „kulturního půstu“ dobře pobavili.
Dětem, pedagogům a rodičům dětí školou
povinných přeji úspěšné vykročení do školního
roku. Rada obce rozhodla finančně podpořit
děti nastupující školní docházku a děti končící
školní docházku v otické základní škole. Tak
snad i tento drobný příspěvek pomůže
zvládnout změnu, kterou nástup do školy a
přestup na jinou školu je.
Všem Vám přeji příjemný podzim.

(foto: Ondřej Vrbický)

starosta obce Mgr. Vladimír Tancík spolu s
předsedou školské rady Radkem Sukeníkem a
ředitelkou otické školy Mgr. Romanou
Evjákovou. Po krátkém programu, který si
připravili žáci s třídní učitelkou Mgr. Marcelou
Šímovou, se ujal slova starosta obce, který

Mgr. Vladimír Tancík

Obecní úřad informuje
Změna platby stočného
Od ledna 2021 došlo ke změně v platbách
stočného. V červenci letošního roku jsme
rozeslali faktury na stočné za 1. pololetí roku
2021, kde faktura obsahovala všechny
informace k samotné platbě. Výhodou této
změny je platba za stočné dvakrát ročně, tím se
systém zjednodušil a zlevnil. Z důvodu zlepšení
této služby Vás žádáme, abyste nahlásili své
emailové adresy na: urad@otice.cz, abychom
Vám mohli faktury zasílat elektronicky. Dále
vyzýváme občany, kteří v červenci neobdrželi
fakturu za stočné od obce, aby kontaktovali
obecní úřad.

Rozloučení s „páťáky“ základní školy
v Oticích

(foto: Ondřej Vrbický)

poděkoval paní učitelce a paní ředitelce za
kvalitní přípravu žáků v průběhu pěti školních
let a obětavou práci pro naši školu a společně
popřáli „páťákům“ z Otic hodně úspěchů v
dalším studiu a hodně zdraví v životě. Na závěr
setkání pozval knihovník Jaroslav Sukeník
přítomné děti k exkurzi knihovny, kde se
všichni rozloučili s přáním příjemně prožitých
prázdnin a hezkého léta.

Rekonstrukce hasičárny

S blížícím se koncem školního roku se i letos
tradičně loučíme se žáky 5. třídy základní školy
v Oticích, kteří od nového školního roku budou
dojíždět do některých z opavských škol.
Odcházející žáky přivítal na obecním úřadě

Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci
požární zbrojnice. Dotaci vyhlásilo
Ministerstvo vnitra České republiky cestou
Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky v rámci
dotačního programu „Účelové investiční dotace
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pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“.
Obec žádala z dotačního programu dotaci v
maximální výši, a to 4,5 milionu Kč a o další

Hertice. Taky jsme mohli koupit kubík
střešních latí více, protože přepravce, firma
pana Černohorského BECE s.r.o. z Opavy nám
náklad přepravila bez jakéhokoli nároku na
odměnu.

podstatnou část finančních prostředků jsme
požádali Moravskoslezský kraj. Při stávajícím
rozpočtu akce by nás „nová“ hasičárna stála asi

Dar jsem předal 1.7.2021 místostarostovi obce,
panu Ing. Igoru Antalovi a předání bylo velmi
emotivní, koneckonců jako celá krátká
návštěva obce. Všichni, kdo měli s předáváním

(foto: ROAD2 architekti s.r.o. )

3 milióny korun. To je jen prostá matematika,
bez zohlednění růstu cen a výsledků veřejné
soutěže. V případě získání dotace by měla být
samotná rekonstrukce realizována v roce
2021-2022.

Dar Moravské Nové Vsi předán
V pondělí 28.6.2021 schválilo zastupitelstvo
dar obci postižené tornádem ve výši 50 000,-Kč.
To už probíhaly práce na zajištění stavebního
materiálu, který obec nutně potřebuje.
Výsledek je víc než dobrý. Podařilo se zajistit
nejen řezivo a střešní latě za dobrou cenu, ale
taky kubík desek jako sponzorský dar firmy Pila

něco společného, od vedení obce po skladníka,
moc ocenili pomoc, kterou opravdu potřebují.
Občany postižených obcí čeká ještě hodně
práce, která bude trvat další dlouhé měsíce.
Přeji jim, aby se podařilo obce obnovit ve
zdraví.
Mgr. Vladimír Tancík

Klub maminek
Nově je v obci Otice možnost se sdružovat v
Klubu maminek, který je založen z iniciativy
paní Martiny Světlíkové a několika dalších

-4
! -

maminek na mateřské/ rodičovské dovolené,
které se se svými ratolestmi chtěly pravidelně
navzájem setkávat. Maminky s dětmi se schází
jednou týdně a to čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod.
v komunitním centru obecního úřadu v Oticích.
Setkávání maminek v tomto klubu je zaměřeno
na rozvíjení sociálního kontaktu a motorických
dovedností dětí. V rámci těchto setkání jsou
tanečky, říkadla, zpívání, rytmika, malování,
skládání, stříhání, modelování. V průběhu roku
bude klub nabízet další aktivity, zaměřené pro
rodiče a rodiny. Těšíme se na další maminky a
naše nejmenší občánky.
Přidejte se do facebookové skupiny Klub
Maminek Otice.

Gavenda s.r.o., Pekařství cukrářství Knappe,
Řeznictví Lukáš Gebauer a Agrotrans Otice.
Materiální pomoc poskytli i hasiči ze Slavkova.
Všem, kdož jakkoli přispěli a našim hasičům
děkují zastupitelé obce.
Mgr. Vladimír Tancík

Základní škola
A další školní rok je za námi. Prezenční,
distanční, rotační výuka, roušky, respirátory,
karantény - takový byl letošní školní rok. Těší
nás, že i přes ztížené podmínky jsme zvládli

Poděkování JSDH Otice za pomoc
postiženým oblastem
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů
z Otic vyrazili v neděli 27.6. nad ránem do
postižené vesnice Moravská Nová Ves v
Jihomoravském kraji, aby pomohli lidem v
tornádem zdevastované oblasti. To zasáhlo ve
čtvrtek 24. června obce a okolí především na
Hodonínsku a Břeclavsku. Tato vyčleněná

(foto: Tomáš Volný)

skupina čítala osm dobrovolných hasičů ze
sestavy JSDH Otice. Na místě pomáhali
odklízet sutiny z poničených rodinných domů,
přenášeli materiál a dělali vše další, co bylo
potřeba. Tímto chceme poděkovat také firmám
a místním podnikatelům, kteří poskytli
potřebný materiál a potraviny, které aspoň
částečně pomohou lidem postižených vesnic v
těchto těžkých chvílích. Jedná se o železářství

(foto: Ondřej Vrbický)

probrat veškeré učivo letošního školního roku a
všichni žáci prospěli. Prvňáčci se naučili krásně
číst, psát a počítat a naši páťáci ukončili školní
docházku v ZŠ Otice a postupují na vyšší
stupeň. Velké poděkování patří Vám rodičům,
že jste svým dětem připravili vhodné podmínky
k online výuce a byli jim při učení nápomocni, i
žákům, kteří v rámci svých možností usilovali o
co nejlepší výkony. V měsíci červnu proběhlo v
naší škole několik zajímavých akcí. Při
organizování jednotlivých činností jsme se
řídili pokyny MŠMT. Již tradičně pro žáky naší
školy pořádáme projektový den Deskové hry.
Během pátečního dopoledne si děti na školním
hřišti vyzkoušely různé druhy deskových a
logických her. Zkušení lektoři nám nejprve
vysvětlili pravidla jednotlivých her a pak už se
děti samy s nadšením pustily do hraní. V
pondělí 8. 6. jsme se sešli na školním hřišti, kde
pro nás sokolníci připravili výukový program.
Žáci se seznámili s dravci žijícími u nás i v
zahraničí, zhlédli letové ukázky a někteří
odvážlivci si dokonce vyzkoušeli přistání
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dravce na sokolnickou rukavici. Po návratu dětí
z distanční výuky jsme ve škole byli bohatě
zásobováni různými druhy ovoce a zeleniny,
školním mlékem a mléčnými výrobky. V
horkých letních dnech si tak děti pochutnaly
třeba na neobvyklých druzích melounů. Během
distanční výuky si děti mohly vyzkoušet
zajímavý umělecký směr – Land art, kdy z
přírodnin vytvářely jedinečná přírodní dílka.
Všichni účastníci této soutěže byli odměněni a
nejlepší z nich získali poukázku do
knihkupectví. Gratulujeme. V pondělí 28. 6.

život v něm. Červen je období výletů. Každá
třída si vybrala výlet dle schopnosti dětí. Malí
využili hry na zahradě, středňáci se vydali
prozkoumat Otickou sopku a nejstarší děti jely
do Planetária v Ostravě, kde se seznámily se
světem vesmíru a zhlédly pohádku o
zvířátkách. Poslední velká akce bylo Rozloučení

(foto: Ondřej Vrbický)

(foto: Ondřej Vrbický)

jsme v rámci školního výletu navštívili
Planetárium Ostrava. Děti si prohlédly
Experimentárium, galérii Mira, nakoupily si
spoustu dárečků a zhlédly film Albi, Felix a
kouzla vesmíru. 29. 6. bylo žákům 5. ročníku
slavnostně předáno vysvědčení v zasedací síni
OÚ v Oticích za přítomnosti paní ředitelky,
pana starosty a předsedy Školské rady. Všichni
přejeme našim žákům úspěchy v dalším
vzdělávání. Vám všem přejeme příjemný zbytek
léta, hodně odpočinku, pevné zdraví a těšíme se
na viděnou ve školním roce 2021/2022.
Kolektiv ZŠ Otice

Mateřská škola
Poslední měsíc tohoto školního roku nám
sluníčko rozsvítilo úsměv na tvářích, a tak si
děti mohly užít poslední školní akce. Oslava
Dne dětí proběhla na školní zahradě. Paní
učitelky přichystaly veselé dopoledne plné her
a tance, které bylo zakončeno hledáním
pokladu. Každé dítko si domů odneslo dáreček
na památku. Do školky přijelo
divadélko
„Letadlo“ s pohádkou „Průzkumníci v
Austrálii“, která dětem přiblížila jiný svět a

s předškoláky, které je vždy velmi emotivní
nejen pro děti, ale také pro rodiče a paní
učitelky. Dopoledne se loučily děti s učitelkami
ve třídě, kde nechyběl dětský šampus a meloun.
Sladkou tečku pro děti upekla paní Zezulková,
které tímto děkujeme. Předávání a pasování na
školáčky se účastnila i paní ředitelka základní
š k o l y M g r. R o m a n a E v j á k o v á a p a n
místostarosta Roman Janáček. Nechyběl krátký
program, návštěva školy a seznámení s paní
učitelkou, která děti přivítá v I. třídě. Počasí
nám umožnilo co nejvíce využít školní
zahradu, kde přibyl nový hrací prvek pro ty
nejmenší. Další zvelebení zahrady proběhne
průběžně. Prázdninový provoz využívali rodiče
dle potřeby v prvních dvou červencových
týdnech a v přípravném týdnu (poslední
srpnový). Přejeme všem sluníčkový zbytek léta.
Kolektiv MŠ Otice

Klub střelectví
Vážení spoluobčané,
před námi mizí už druhá polovina roku 2021 a
zdá se, že období Covidu ustupuje, ale vyhráno
nemáme. Pozvolna se rozvíjí společný život v
našem klubu, co se týká akcí na veřejnosti.
Uzavřenost a nekonání soutěží a klání, jsme na
své kůži poznali snad všichni. Samozřejmě, že
jsme udržovali stav a vzhled střelnice a okolí
také v této nepříjemné době. Chci Vás
informovat o první vlaštovce, o akci, která se
konala na konci července letošního roku. Člen
střeleckého klubu Petr Gala společně s Petrem
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Kubincem, uspořádali prázdninové soustředění
lukostřelecké mládeže Lukostřeleckého oddílu
TJ Opava. To, že v našich řadách je člen, který
nepoužívá střelný prach je důkazem toho, že
střelecký klub nemusí být jen palná zbraň

(foto: Pavel Lesák)

vydávající ránu. Účastníci, kterých se sešlo
dvacet, měli připravené v rámci střelnice a
jejím okolí celkem šestnáct papírových 2d terčů

protiepidemická opatření, a přestože našim
fotbalistům vždy patřila průběžná první příčka,
postoupit do okresního přeboru nemohli. Ale
kádr zůstává víceméně ve stejném složení, na
soupisce se objeví jedna či dvě nové tváře. My
klubu doufáme, že nový soutěžní ročník se
tentokrát dohraje celý a bude se nám znovu
dařit tak, abychom mohli zabojovat o postup.V
aktuální sezóně bohužel nebudeme mít vlastní
družstvo dorostu. Velká část loňského kádru již
patří věkem do mužské kategorie a ty, kteří
zbyli, se nepodařilo doplnit v dostatečném
počtu tak, aby mohli hrát soutěž. Přesto se na
otické mladíky můžete přijít podívat. Klubu TJ
Raduň se také nedostávalo hráčů, proto jsme
se dohodli na spolupráci a doplnění místního
týmu. Jedná se o 9 fotbalistů, jenž budou hrát
pod hlavičkou Raduně krajskou soutěž a
vzhledem k tomu, že tamní hřiště prochází
úpravami, podzimní domácí zápasy se odehrají
na našem trávníku. Zde se budou také
připravovat. Zveme tímto všechny fotbalové
příznivce k návštěvě našich utkání. V těch
mužských domácích se můžete opět těšit na
poločasovou diváckou soutěž. Muži startují v
sobotu 21. srpna 2021 od 16:30 hod. na hřišti
Slavkova, dorost doma poprvé uvidíme v neděli 29.
srpna ve 13:30 hod., kdy se utká se Řepištěm.

Rozpis utkání TJ Otice
Za TJ Otice
Martin Poledník

MUŽI
III. třída, sk. C - podzim 2021

(foto: Pavel Lesák)

s foto zvířat. Od králíka přes lišku, ptáka
DODO, tučňáka, vlka, jelena nebo medvěda.
Střelba lukem probíhala ve vzdálenosti od 5 do
30 metrů. Bylo vidět, že je tento sport baví,
„lov“ v terénu si hodně užili a těší se na další
soutěž v příštím roce.
Musím říci, že to byla soutěž velice zajímavá.

TJ Otice
Pavel Lesák
předseda klubu střelectví

Slavkov „B“ - OTICE
Deštné - OTICE
Štáblovice - OTICE
OTICE - Vávrovice „B“
OTICE - Holasovice
Budišov n/B „B“ - OTICE
OTICE - Palhanec
Brumovice - OTICE
OTICE - Sosnová
Větřkovice - OTICE
OTICE - Radkov

Otičtí muži v srpnu zahájí v pořadí čtvrtou
sezónu v okresní soutěži III. třídy. Předchozí
dvě bohužel předčasně ukončila
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21.08.
28.08.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.
24.10.
30.10.

16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30

DOROST (Raduň + Otice)
Krajská soutěž, sk. A - podzim 2021

Raduň - Řepiště
Raduň - Svinov
Raduň - Břidličná
Raduň - Heřmanice

29.08.
12.09.
26.09.
10.10.

13:30
13:00
12:30
12:00

JSDH Otice
Raduň - Malé Hoštice
Raduň - Dolní Lhota
Vážení spoluobčané,

24.10. 11:30
31.10. 11:30

když jsem se čistě zeptal členů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Otice, zda pojedeme
pomoci na tornádem zničenou Moravu doslova
mě překvapila okamžitá kladná odpověď všech
dotázaných, že ano. Ano jedeme. Nikdo neřešil,
že budeme brzo ráno vstávat a že pojedeme
v neděli. Proto okamžitě začalo kolečko
byrokracie, kdy jsem kontaktoval pana starostu
jako zřizovatele JSDH Otice, že členové
jednotky chtějí a jedou v neděli 27. června ve 4
hodiny ráno do Moravské Nové Vsi. Úkol to byl
značný i pro pana starostu, kdy se musel
dovolat do zmíněné obce co si máme vzít s
sebou a zda nás tam vůbec přijmou. Podařilo se,
byť telefonní hovor trval pouhých 8 vteřin. Bylo
rozhodnuto. Otice vyrážejí vstříc něčemu, co
jsme nikdo z nás nikdy neviděli a nezažili.
Pravda, trochu nás uspokojovala myšlenka, ž e
máme praxi s povodněmi a že by to mohlo být
trochu podobné. Opak jsme změnili, kdy jsme
ve večerních hodinách měli malou brigádu na
nachystání věci do auta a vozíku, tak ať ráno
pouze uvaříme kafe a vyrazíme směr dálnice.
Po debatě, co vzít jsme měli prioritu být
především samostatní, nikoho z místních
nezatěžovat. To znamenalo od sebemenších
kanystru s pitnou vodou, po mýdlo,
elektrocentrálu, vařič, hrnec, jídlo pití, toal.
papír, nářadí, rukavice plachty atd. atd……Přes
Facebook jsme požádali občany Otice, kdo má
ať přinese buď ke mně domu nebo v 18 hodin
do hasičárny. Dárců se sešlo mnoho. Někdo
hřebíky, někdo plachty. Po chvíli bylo vozidlo a
vozík za auto naloženo. Ve 3:30 všichni
budíček, ve 4 ráno sraz a 4:15 odjezd společně
s dobrovolníky ze Strahovic, kteří se k nám
přidali. V plánu bylo 3 hodinovou cestu prospat
ale nervozita a myšlenky to nikomu z nás
nedovolili. Na dálnici na čerpací stanici nás

dojeli dobrovolní hasiči z Frýdecko Místecka
s dvěma hasičskými vozy také s pauzou na kafe.
Po debatě jeli za kolegy z Paskova se stejným
cílem. Pomoci co nejvíce a večer domu. Ještě na
dálnici jsme dojeli flotilu hasičských vozidel od
cisteren, přes jeřáby. Připojili jsme se k nim a
společně jsme dojeli k zasažené lokalitě. Po
sjezdu z dálnice se čím dál více začali objevovat
známky řádění tornáda. Nepořádek na polích,
polámané stromy bez jakéhokoliv lístku.
Najednou dopravní značení zákaz vjezdu, který
hlídali policisté. Modře blikající hasičské auta
pouštěla bez zastaveni pouze s přibrzděním,
aby si opsali název dobrovolné jednotky z dveří
vozidla. Z pohledu policistu šlo vidět, že o
Oticích nemají ani tušení kde leží. 7:15 jsme
vjížděli do něčeho co se snad nedá ani slovy
vyjádřit. Můžete to vidět stokrát v televizi, a
přesto Vám spadne brada, když vysednete
z vozidla a jste uprostřed ničeho. Moravská
Nová Ves. Našli jsme obecní úřad, sehnali dle
pokynu pana místostarostu a nahlásili se. Po
pár větách nás poslal před obecní úřad, kde měl
Hasičský záchranný sbor stan s obrovskou
mapou obce. Po chvíli nás přidělili k veliteli
HZS Ústeckého kraje
společně s jinou
jednotkou JSDH. Malá mapa obce nás zavedla
na ulici školní, kde jsme měli dostat první úkol.
Dřív, než jsme se rozkoukali už u nás stál starší
člověk na kole ve spodním prádle a prosil ať mu
pomůžeme. Neváhali jsme a následovali jsme
ho k jeho rodinnému domu kde mu chyběl
střecha. Prošli jsme domem a během chvíle
jsme mu na střechu domu vynesli OSB desky a
suchou směs v pytli na zabetonování zničené
části střechy. V jeho očích šla vidět ulévá a on
mohl dále pracovat. Někteří z nás mu ještě
pokryli taškami hospodářskou budovu. Některá
z nás byli odvlečení jeho sousedem, kde jsme
zapůjčili elektrocentrálu a on si mohl vyčerpat
zatopený sklep. Po čase jsme pochopili, že tady
potřebují pomoci všichni se vším. V praxi to
znamenalo, že jsme prostě šli a ptali se „Chcete
s něčím pomoci?“. Někteří okamžitě kývali, že
ano, některým jsme se museli ptát vícekrát,
protože byli zmatení nejen z nabízení a také
z naších tzv. krátkých zobáku. Během práce
jsme vysvětlovali kde vůbec Otice jsou.
Některým stačilo říct u Opavy, některým
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v orientaci pomohla Ostrava. Čísla popisné na
domech nebyli, v poznámkách o činnosti jsem
si alespoň psal čísla.
Číslo 1. Vynesení materiálu na střechu.
Číslo 2. Čerpání vody a zapůjčení elektrocentrály.
Číslo 3. Likvidace polystyrenového zateplení ze střechy
rodinného domu.
Číslo 4. Zapůjčení druhé elektrocentrály.
Číslo 5. Donesení plachty, odstranění betonových tašek
ze střechy domu, úklid zahrady, ořez zpolámaných
stromů.
Číslo 6. Naložení kontejneru nepořádku ze zahrady.
Číslo 7. Ořez polámaných stromů.
Během odchodu na svačinu do střediska před obecní
úřad komunikace s lidmi kde dál. Tzn.
Číslo 8. Úklid zahrady a rozpadlé střechy.
Číslo 9. Úklid zahrady několika patrové školky (sbírání
hraček hrabaní dětské zahrady, dětského oblečení,
papučí atd).
Číslo 10. Úklid základní školy (nádvoří).
Po obědě opět úklid školy číslo 10.
Číslo 11. Pomocí nastavovacího žebříku zakrytí střechy
plachtou.

Po večeří a pitném režimu začalo s večerem
práce ubývat. Vše bylo vyneseno na chodníky či
cesty a čekalo se na naložení a odvoz technikou
na obrovskou skládku na dětském hřišti kde
veškerou suť sváželi malá nákladní auta, lidé na
dvoukolácích. Různé samo stroje od vinařů,
traktory, malotraktory. Vzápětí se vše nakládalo
na velká auta a ta odvážela odpad na pole za
vesnici, hned vedle vrakoviště poničených aut.
Po rozhodnutí, že se budeme vracet zpět, jsem
se naším vozidle odebrali k nemovitosti č. 4,
kde jsme se s vodou z kanystru umyli, převlékli.
Paní domácí jsem ještě pomohli s maličkostmi.
Vypnuli naši elektrocentrálu a s unavenými
výrazy odjeli zpět domu.

Zasahující hasiči
Velitel výjezdu- Jan Potepa
Strojník, řidič- Tomáš Volný
Hasič- Miroslav Potepa, Lukáš Potepa, Dalibor Potepa,
Pavel Mikošek (rovněž zastupoval obec), Tomáš Mička,
Jan Weiss.

Vážení spoluobčané. Osobně jsme se stali
svědky něčeho, co jsme v životě neviděli a
nezažili. Máme za sebou tak emotivní ránu
v paměti, že se to nedá ani slovy popsat. Přesto
jsme rádi a hrdí na to, že jsme se během pár
hodin domluvili, že jedeme. Jedeme pomoci
Moravě. Jižní Moravě. Osobně jsme k tomu od
dětství vedení a jsem na to pyšný. Závěrem mi
dovolte říci par slov. Až dočtete tyto řádky
podívejte se z okna, projděte se po naší rodné,
krásné obci a čistě teoreticky si představte, že
co vidíte před sebou najednou není. Ptáte se, co
není? Není nic. Nejsou stromy, nejsou zahrady,
ploty, střechy, auta, květiny. Nejsou zvířata,
ptáci. Dokonce nejsou barvy. Vše barevné je
pryč nebo přikryté prachem. Není čistý vzduch,
všude se práší. Obec jistě zřídí sbírku, což je
dobře. Se sbírkou je to podle mne jednoduché.
Budou rádi za všechno. Za vybavení kuchyně,
za oblečení, matrace, ložní prádlo. Hygienické
potřeby, auta, nábytek, elektroniku, kolečka,
nářadí. Zkrátka vše co mám doma já nebo by od
garáže přes byt či zahradu, oni nemají nic.
Pomozme. Pomozme Moravě.
S upřímným pozdravem

Dary, které jsme zanechali v obci.
- 40 litru benzínu. Majitelům rodinných domu – obec
Otice.
- Vánočky, koblihy, koláče, chleby, veky – Martin Knappe.
- 2 ks rozkládací obecní stany. Po domluvě s paní
ředitelkou mateřské školky jsme je nechali ve školce ať
mají děti stín. Byli zničeny několik desítek staré stromy.
- Plachy, hřebíky – SDH Slavkov.
- Plachty, hřebíky – občané Otic.
- Plachty hřebíky – obec Otice.
Dále před odjezdem pan starosta koupil kladívka,
pracovní rukavice atd. pro nás k práci.
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Jan Potepa
Velitel SDH Otice

Okénko do historie
130 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Oticích
Založení spolku, který se v Oticích staral o
požární ochranu, v sobě skrývá hned dvě velká
výročí. To první je datováno rokem 1841, kdy v
obci byla pod vedením Jana Kupčíka zvolena
„požárová stráž“. Důvodem zřejmě byly
nekontrolovatelné ohně, hašené často
svépomocí za velice těžkých podmínek. Do té
doby jeden z největších požárů řádil v obci roku
1835. Oheň živený větrem byl tak mocný, že
spolykal více jak čtyřicet domů.
Padesát let od „požárové stráže“ byl v Oticích
založen Sbor dobrovolných hasičů. Zakladateli
byli Tomáš Lusar, František Mader, Jakub Bena,
Ignác Světlík a Josef Knopp. Podobně jako u
minulého spolku, i zde svůj podíl na vzniku
sehrál požár. Ten byl způsoben bleskem, který
uhodil do stodoly selské usedlosti Josefa Hulvy
a statek i se stodolou vyhořely. Po ustavující
valné hromadě byli do sboru kromě výše
jmenovaných přijati další hasiči a spolek si díky
svému prospěšnému poslání získal brzy obdiv a

úctu všech občanů Otic. Na jedné z
nejcennějších historických fotografií z roku
1931 je vyobrazená nová motorová stříkačka,
pořízená k příležitosti oslav 40.výročí sboru.
Kolem ní jsou zleva doprava v dobových
uniformách tito členové: Josef Vajman, Jaroslav
Volný, Josef Kurka, Richard Černohorský, Karel
Vaněk, Vilém Helebrand, Adolf Prusek,
Emanuel Uvíra, Jan Mikošek, Josef Smoleň a
Antonín Kuča. Celá obsáhlá historie místního
hasičstva byla zpracována bývalým

dlouholetým starostou sboru Josefem
Poštulkou do knižní podoby v roce 2011 a
určitě stojí za to almanach prolistovat a
připomenout si prapůvod tohoto ušlechtilého
dědictví. Díky obětavé práci mnoha jedinců
napříč generacemi má dodnes Sbor
dobrovolných hasičů v obci své významné
místo. Přál bych si, aby si ho udržel i po dalších
více jak 100 let.
Ondřej Vrbický

První a druhý Warchalowski
v Oticích
Některé senzační události roku 2020 se
bohužel odehrály ve stínu pandemie
Coronaviru. Na jednu takovou jsem byl
nedávno upozorněn. A co víc, tato 110 let stará
událost zasahuje do Otické současnosti více
než by se mohlo zdát. Příběh má jméno
Warchalowski. S příchodem dvacátého století
se začala hlásit o slovo naprostá novinka v
dopravě – letectví. Brzy na to vznikaly
aerokluby s prvními letadly a jejich piloty.
Jedním z nejznámějších, kdo přiblížil tento
fenomén široké veřejnosti v našich končinách,
byl rakouský inženýr a letec Adolf
Warchalowski. Po velkém úspěchu ve Vídni
přijal v roce 1910 pozvání opavského letecko –

(foto: Ondřej Vrbický)

technického spolku, aby i v Hlavním městě
rakouského Slezska předvedl svou produkci.
Slavná událost se odehrála 15. a 16. října 1910
na vojenském cvičišti v Oticích (areál bývalé
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květeny za tratí) a přilákala dvanáct tisíc
diváků. Se svým dvouplošníkem Vindobona
udělal Warchalowski nejdříve kličku nad
Slavkovem a poté i nad
užaslými diváky.
Kromě českých a německých článků o exhibici
se dochovalo i několik fotografií neznámého
autora a pohlednice s kresbou letadla nad
městem. Doslova třešničkou na dortu je, že
Warchalowski se později zaměřil na výrobu
traktorů, které firma vyrábí stále. A jeden
takový stroj se v Oticích po více jak sto letech
objevil. Na loňských Zelných slavnostech
představil Vladimír Poštulka veřejnosti
traktory ze své soukromé sbírky, včetně toho s
o z n a č e n í m v ý r o b c e : „Wa r c h a l o w s k i “.
Skutečnost, že se jméno prvního letce nad
Opavou, startujícího z otického letiště vrátilo
do Otic téměř na den přesně po 110 letech je
doslova mystická.
Ondřej Vrbický

Prastaré odrůdy ovocných stromů
Prastaré ovocné stromy ještě donedávna
dotvářely ráz vesnické krajiny. Staří hospodáři
dobře věděli, že stromy, které zasadí, budou
dávat úrodu ještě mnoha dalším pokolením
jejich potomků. Ti se zase chovali ke stromům
vysazeným jejich předky s úctou a pokorou.
Každá odrůda skýtala pro ni typické vlastnosti
a způsob využití. Některé druhy byly používány
k okamžité konzumaci, jiné byly určeny ke
skladování či moštování, z některých se pekly
koláče, z jiných se sušily křížaly. Lze bez
nadsázky říct, že prastaré ovocné stromy máme
často spojené s naším dětstvím, s našimi
předky, s typickým pohledem do české krajiny,
která je až dojemně pestrá. Aleje ovocných
stromů se v ní staly přímo fenoménem. V
takovém zastoupení a různorodosti je
nenajdeme v žádné jiné zemi. Můžeme je
považovat i za určité kulturní dědictví, jelikož
jsou opěvovány v básních, písních, jsou
součástí pořekadel a pranostik. Kromě jejich
tradičního, kulturního a historického významu
jsou odrůdy starých ovocných stromů pro nás
užitečné i z hlediska udržení vláhy v krajině,
udržení půdy před většími teplotními výkyvy.
Poskytují stanoviště dalším rostlinám, útočiště
pro hmyz, ptáky a drobné živočichy. Navíc jsou

nenáročné na péči, vykazují vysokou míru
odolnosti vůči mrazu, suchu či škůdcům a na
svazích působí protierozně, což je dnes v době
klimatických proměn velká výhoda.

Tyto vzácné stromy nás potřebují stejně, jako
my potřebujeme je. Ať už v alejích či starých
zahradách mají tyto nijak vysoké a přesto velmi
staré stromy své místo. A předtím, než nové
nahradí staré, pokusme se ještě jednou
vzpomenout jejich významu nositele kultury
české krajiny. Podobně jako si vážíme starých
rodinných fotografií, zachraňme a předejme
dětem našich dětí něco víc z naší vlastní
bohaté minulosti.
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Jan a Markéta Svobodovi

Tento program se může měnit v závislosti na počasí a hygienických opatřeních státu.
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