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Březen 2021

Slovo starosty

Veškeré dosavadní a plánované zásahy jsou
naprosto v pořádku. Vedení obce neudělalo žádnou
chybu ani škodu. Teď očekávám, že orgány činné v
trestním řízení odloží i (zatím dvě) trestní
oznámení, které na mě podal náš spoluobčan.
Škoda jen, že tento oznamovatel bydlící kousek od
hranice přírodní památky nenahlásil ty, kteří
skutečně zákon porušují vyvážením odpadu do lesa.
Pevně věřím, že tak příště učiní a pomůže tak nejen
obci v boji s nešvarem. Velmi nám tímto prospěje,
nejen lesu.
Od roku 2010 zastupitelé striktně dodržují zákony.
Otická sopka, přírodní památka, bude udržována
tak, aby zásahy odpovídaly i dále Plánu péče o
Otickou sopku, který vydal KÚ MSK. Sopka bude do
budoucna rozdělena na dvě části. Jedna, kterou
tvoří prudký svah se sklonem ke Hvozdnici a
jakákoli péče by zde postrádala smysl, bude
ponechána přirozenému vývoji. Druhá část, hojně
navštěvovaná, bude obhospodařována. Za to, že
necháme část lesa „bezúdržbovou“, nám Agentura
ochrany přírody a krajiny bude přispívat částkou
více než 40 000,-Kč ročně až 50 let. Tyto peníze
použijeme na další péči o životní prostředí. Tolik
všem, kteří měli pochybnosti o postupu péče o lesní
porost. Upozorňuji občany, kteří na Sopku vyváželi
rostlinný i živočišný odpad, že Otická sopka není
skládka. Opravdu musíme dávat všude fotopasti
nebo kamery?
Spousta z nás nevěřila, že se dočká obchvatu Opavy
a Otic. Dnes jsme ve fázi, kdy je územní rozhodnutí
hotovo a dokončuje se proces stavebního řízení, na
jehož konci bude stavební povolení. Obchvat zcela
nepochybně nebude vyhovovat všem a ve všem.
Bohužel jsou vždy a ve všem ti nespokojení
hlasitější, než spokojení. Bezesporu budou mnozí z
nás muset při cestě do Opavy ujet více metrů. Je
potřeba si ale uvědomit, co bylo filosofií projektu vytlačit průjezdní dopravu z centra obce. Kdyby
neměly být ulice Hlavní a Kylešovská uzavřeny pro
dopravu, asi by obchvat neměl smysl. Jistě si
dokážeme představit i „komfortnější“ řešení, ale ta
by nebyla v souladu s požadavky technických
norem. Mám na mysli fakt, že na silnici I. třídy
nemůže být křížení cest každých 100 metrů. Také je
třeba vnímat, že obchvaty budou součástí krajské a
celostátní sítě, stavby bude platit jak stát, tak kraj a
kdo platí, ten tahá za delší konec provazu. Dnes
můžeme spekulovat co bude, ale až život sám
ukáže, jak budou řidiči jezdit, a třeba i to, zda bude
mít obchvat nepříznivý vliv na naše prodejce
potravin. Cílem zastupitelů je vyjednat co nejlepší
podmínky pro převod budoucích místních
komunikací z kraje na obec.

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny v
novém roce cestou
zpravodaje, který má
novou podobu, a věřím,
že se bude nejen líbit,
ale
podaří
se
zatraktivnit i jeho
obsah. V průběhu zimy
jsme připravili nejen
nový zpravodaj, ale mnozí z Vás zaznamenali i nové
webové stránky. Někomu se budou líbit víc, někomu
méně. Ani jeden z těchto komunikačních
prostředků není neměnný. Chceme, aby Otice měly
špičkové webovky i zpravodaj, a proto Vás prosím,
abyste do obou médií přispívali. Zpravodaj drobně
změní svůj název, velikost a bude barevný. Nově jej
bude ovlivňovat redakční rada, kterou jmenuje rada
obce. Právě na redakční radu se můžete obracet se
svými podněty. Zpravodaj ani web se bez dobrých
článků a pěkných fotek neobejde. Pokud by nám
někdo chtěl pomoci v redakční radě zpravodaje,
bude vítán, stejně jako zájemci o spolutvorbu
webových stránek.
Rok 2020 byl ve znamení boje s Covidem-19 a
obávám se, že tomu tak bude i letos. Určitě
nečekejte, že budu někomu doporučovat, aby se
očkoval, aby dodržoval platná opatření. Každý má
mít dost rozumu na to, aby pochopil, v jaké době
žijeme, jak je vir nebezpečný a zákeřný. Zastupitelé
obce usilují, aby se nákaza šířila co nejpomaleji, a
také proto rada obce rozhodla o nákupu špičkových
respirátorů i roušek a o jejich distribuci občanům
nejvíce ohroženým. Přestože jsme objednali 6000
respirátorů a 1000 roušek ve značném předstihu
před nařízením vlády (až 3 týdnů), dodávky byly
o p o ž d ě n y. J d e m e c e s t o u o c h r a n y n e j v í c e
ohrožených, tedy seniorů. Podpořili jsme rouškami i
děti ve škole. Museli jsme upravovat úřední hodiny
a dokonce úřad zavřít a činit další opatření. Chci
Vás požádat, abyste nepodléhali malomyslnosti a
neztráceli naději ve zlepšení situace. Budiž nám
všem příkladem nejen zdravotníci, ale také náš
pedagogický sbor ve škole, který odvádí výbornou
práci při distanční výuce a také otické děti, které
tuto nelehkou zkoušku dobře zvládají. Za to děkuji.
V zimních měsících na můj podnět navštívila obec
komise, která provedla kontrolu péče o Kamennou
horu – Otickou sopku. Závěry komise jsou jasné.
Veškeré dosavadní a plánované zásahy jsou
naprosto v pořádku. Vedení obce neudělalo žádnou
chybu ani škodu.
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Pokud nebudou splněny naše požadavky, odmítáme
komunikace převzít.
Místních komunikací se týká další poznámka. Od
26.dubna začne rekonstrukce ulice Domky a snad i
rekonstrukce železničního přejezdu. Žádám občany
z Domků, aby využili příležitost a opravili si
přípojky splaškové a dešťové vody. Netěsná
kanalizace způsobuje zatížení čističky odpadních
vod. Pokud zjistíme netěsnosti na kanalizaci, jsme
nuceni odpojit domácnost od podtlakové
kanalizace. Současně žádám všechny z Domků, aby
se připravili na omezení dopravy a přístupnosti
vozidly ke svým domům. Parkování bude možné jen
na přilehlých ulicích.
S potěšením konstatuji, že rozpočet obce roku 2020
nebyl zasažen ekonomickými vlivy. S menším
klidem sleduji, jak se vyvíjí rozpočet státu roku
2021, kolik peněz se do rozpočtu uměle hrne a kolik
peněz se zbytečně utrácí a jak toto ovlivní inflaci,
nebo jak dopadne očekávaný menší výběr daní po
zkrachovalých podnicích. Propad výběru daní je
jistý.
V tuto chvíli lze těžko předpovídat, kam se bude
ubírat společenský život. Máme za sebou 1/3 roku a
to bez jakékoli kultury. Mrzí mě, že jsme nemohli
alespoň osobně popřát ani jubilantům.
Pro práci spolků poskytujeme každý rok štědré
dotace. Skutečností je, že jen málo spolků se
zachovalo mravně, vyhodnotily, že v roce 2020 byl
spolkový život nulový a peníze z části vrátily. Jedná
se o Ženský pěvecký sbor Otice, Myslivecký spolek
Hvozdnice Otice a Seniory Otice. Těmto spolkům
děkuji za férový přístup.
Jsem v pravidelném kontaktu s představiteli
družebních obcí – Robertem Kupečkem a Markem
Lešniakem i Sándorem Fésüsem, ale taky
ředitelkami škol. Rád Vám tlumočím jejich
pozdravy, přání zdraví a pravidelnou lítost nad
faktem, že se nemůžeme navštěvovat. Projekt
vzájemných návštěv a poznávání historie našich
zemí dětmi i seniory za 500 000,-Kč se pokusíme
letos zrealizovat, snad to vyjde.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste prožili
následující jarní čas ve zdraví. Přeji nám všem,
abychom čas nepřející společenským kontaktům a
zábavě nejen trpně přečkali, ale abychom byli
schopni nalézat nové druhy zábavy, vrátili se zpět k
přírodě a tam hledali síly. Přeji Vám klidné
Velikonoční svátky a těším se, že ústřední motiv
Velikonoc - naděje pozvedne víru v lepší
budoucnost.
S pozdravem „Za Bezpečné a zdravé Otice!“
Mgr. Vladimír, starosta obce

Obecní úřad informuje
Vývoz a sběr odpadů
Velkoobjemový odpad
Vážení spoluobčané, v sobotu 17. dubna letošního
roku v čase od 08:00 do 11:00 proběhne v Oticích
opět sběr velkoobjemového odpadu a ektrozařízení.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří např.
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, a
kuchyňské linky. Po zkušenostech z předchozích
sběrů Vám chceme upřesnit pravidla sběru. Nábytek
budeme přebírat pouze v rozmontovaném stavu,
zbaven kovových a plastových částí. V případě, že v
určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů
velké množství – provádíte např. rekonstrukci
domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení
velkoobjemového kontejneru u specializované
firmy.
Elektrozařízení
Souběžně s velkoobjemovým odpadem proběhne 17.
dubna i sběr elektrozařízení. Přesnou definici
„elektrozařízení“ neboli elektrické či elektronické
zařízení najdete v zákoně o odpadech § 37g.
Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit
malý i velký domácí elektrospotřebič - „vše co lze
zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na
baterie“. Do zpětného odběru tedy patří vše od
chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné
trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí
strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia,
mobilní telefony, počítače, pily, vrtačky, elektrické
hračky, nově i bojlery, klimatizace, akumulační
kamna, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické
kotle aj. Elektrozařízení musí být kompletní, v
druhém případě již není recyklovatelné, a považuje
se za odpad.
Zelený odpad
Zelený odpad, přesněji biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO), proběhne v určené
sobotní termíny ve dvoře Obecního úřadu od 08:00
do 11:00. Jedná se o soboty lichých týdnů.
Děkujeme Vám, že jste v roce 2020 začali zelený
odpad třídit, dle námi zadaných pravidel. Šetříte
tím nemalé finanční prostředky obecního rozpočtu,
které se dají využít na potřebnější účely. Poprvé
budou kontejnery na zelený odpad přistaveny v
sobotu 17. dubna. Související likvidace větví probíhá
uskladněním na skládce u areálu čističky odpadních
vod. Žádáme Vás, abyste větve nechávali co
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největší, při následném štěpkování je s nimi
bezpečnější manipulace. Na tuto skládku nepatří
nic jiného. Neumíme likvidovat kořeny keřů a
stromů. Měkké a krátké větvičky patří do
kontejneru v rámci sběru zeleného odpadu.
Jedlé tuky a oleje
Jedlé tuky a oleje je v současné době možné uložit
do červených, řádně označených popelnic,
umístěných v přístřešku budovy Obecního úřadu.
Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených
plastových nádobách, ideálně v PET lahvích, z
důvodu následné manipulace, kde by v případě
například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby,
poranění a rozlití obsahu. Upozorňujeme, že po
ukončení pracovní doby OÚ jsou vrata do dvora
zamčená. V tomto případě zanechte láhve s olejem
postaveny u oplocení dvoru OÚ, zaměstnanci obce
je následně uloží do určené popelnice.

12. 7. 2021 od 15:00-17:00 hod
2. 8. 2021 od 15:00-17:00 hod
V Komunitním centru Otice V případě, že by Vám z
žádných uvedených termínů nevyhovoval, můžete
se také na nás obrátit telefonicky na tel. 605 292
252 nebo emailem poradnaostrava@css

Poplatek za psy
Upozorňujeme všechny majitele psů na splatnost
poplatku ze psů. Dle platné OZV č. 1/2020 o
místních poplatcích, část II, je poplatek splatný do
31.3.2021. Poplatek za kalendářní rok činí za
prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího
psa 300 Kč. Tento poplatek můžete zasílat také na
účet obce č.ú.: 1851576379/0800. Variabilní symbol
je číslo popisné Vašeho domu a do zprávy pro
příjemce napište: poplatek za psa 2021.

Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné, mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví
lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či
odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná
se například o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje,
pesticidy, léky a domácí chemikálie. Když si nevíte
rady s prázdným obalem, podívejte se na jeho
etiketu, vždy by na ní měla být informace, jak s
daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit
do jakékoliv lékárny. Sběr nebezpečného odpadu
proběhne ve čtvrtek 8. dubna 2021 tradičně na
novém parkovišti na ul. K Rybníčkům od 15:00 do

Tříkrálová sbírka

Vážení a milí občané Otic!
Letošní Tříkrálová sbírka se od těch předchozích
zásadně lišila. Velice si vážíme všech, kteří nám
pomohli tuto mimořádnou sbírku ve Vaší obci
uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří
přispěli do pokladniček nebo poslali peníze na
tříkrálový účet. S vděčností za každý dar Vám
můžeme sdělit, že se ve
Vaší obci vybralo 17 039 Kč.

Rodinná poradna
17:00 hodin.
Centrum sociálních služeb
Ostrava,o.p.s. poskytuje poradenství
pro občany jež se nachází v situaci,
kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a
nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami.
Služba je poskytována osobám všech věkových
kategorií. Pomoc je poskytována bezplatně a to v
těchto dnech:
5. 4. 2021 od 15:00-17:00 hod
3. 5. 2021 od 15:00-17:00 hod
7. 6. 2021 od 15:00-17:00 hod

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla
úctyhodných 1 637 235 Kč, (což jsou dvě třetiny
loňské částky), budou opět sloužit seniorům a
vážně nemocným pacientům, kterým naše terénní
služby pomáhají v domácím prostředí, a pomohou
nám s přestavbou sociálně terapeutické dílny
Radost, která slouží lidem s mentálním postižením
a lidem s chronickým duševním onemocněním.
Děkujeme Vám, že i v těchto složitých časech
myslíte na druhé. Chtěl bych Vám z celého srdce
poděkovat nejen za Charitu Opava, ale především
za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.
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Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začíná
rozhodným okamžikem o
půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem
k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v
součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané
pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa
budou provozována za zvýšených hygienických
požadavků.

Základní škola
Máme tady opět únor – čas ohlédnout se, jaké bylo
uplynulé pololetí. Samozřejmě naprosto jiné než ta
předchozí! Na začátku nového školního roku
2020/2021 jsme všichni doufali, že po půlroce
převážně distančního vzdělávání, bude výuka
probíhat způsobem, na který jsme byli všichni, žáci,
učitelé i rodiče zvyklí, tedy se vším, co k ní tradičně
patří – včetně nejrůznějších projektů, soutěží,
výletů, společného setkávání a sdílení. Přišel ovšem
říjen a z rozhodnutí vlády se nám dveře naší školy
opět uzavřely. Následovalo, co jsme znali už z
jarních měsíců – distanční výuka. Tentokrát jsme
však byli na tuto změnu lépe připraveni (technicky i
psychicky), rychleji jsme se přizpůsobili a naši žáci
samostatně či s dopomocí plnili úkoly zadávané na

dálku svými učiteli, nebo se zúčastňovali online
výuky podle upraveného rozvrhu. V druhé polovině
listopadu bylo umožněno vrátit se do školních lavic
alespoň našim nejmladším žákům, které absence
výuky naživo zasáhla nejvíce, a tento stav prozatím
trvá. Tradiční předávání pololetního vysvědčení si
tedy užili pouze prvňáčci a druháčci.
Známky, o které v lednových dnech probíhá ten
nejtužší zápas, tak letos více než jindy odrážejí
nejen vědomosti a dovednosti žáků, ale i jejich
snahu a motivaci naučit se něčemu novému i za
ztížených podmínek. Uplynulé měsíce byly
náročnější pro všechny – pro nás učitele stejně jako

pro žáky a jejich rodiče, a právě v těchto chvílích se
ukazuje, jak potřebná je vzájemná spolupráce a
pomoc, které si všichni vážíme.
Jsme velmi rádi, že alespoň první a druhý ročník
můžeme vídat ve škole a budova tak není opuštěná.
Ve čtvrtek 28. ledna bylo prvňáčkům předáno jejich
úplně první vysvědčení. Výsledky ukázaly, že i v
této coronavirové době se děti pečlivě připravovaly.
Poděkování patří i rodičům za jejich spolupráci.
I přes přísné hygienické podmínky proběhl ve druhé
třídě již třetí badatelský pokus „Květy na vodě“.
Žáci pozorovali, co se stane s papírovou květinou,
když ji položí na hladinu vody. O svých závěrech
zkoumání pak nadšeně diskutovali ve skupinách.
Při tomto pokusu si procvičili nejen své motorické
dovednosti, ale hlavně schopnost pozorovat a
dedukovat. V rámci slohu si druháci vyzkoušeli
popis osoby. Ve dvojicích vytvořili plakát „Hledá se
Franta“, kde popisovali fiktivního spolužáka, který
se ztratil. Nenásilnou a hravou formou si tak
osvojili jeden ze slohových útvarů. Výsledky své
práce pak vystavili na chodbě školy. Také ve školní
družině se nevzdáváme, a přestože je toto období z
hlediska organizace složitější (nošení roušek,

-5
! -

zákaz mísení kolektivů různých tříd), daří se nám
alespoň v rámci jednotlivých oddělení prožívat
společně některé tradice jako např. Dušičky, oslava
Mikuláše, advent, masopust. S dětmi si o svátcích
povídáme a vyrábíme různé tradiční výrobky. V
měsíci prosinci byla vyhlášena Domečková výzva,
které se mohli zúčastnit všichni žáci školy. V
případě hezkého počasí chodíme na vycházky a
pozorujeme měnící se přírodu. Na hřišti jsme
stavěli domečky pro skřítky a když nasněžilo i
sněhuláky. Jak se nám dařilo? Na to se můžete
podívat ve školní fotogalerii. Akce - Oficiální
stránka ZŠ Otice (skola-otice.cz)
I v této době se daří realizovat některé větší
projekty. Základní a Mateřská škola Otice obdržela
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
100 000 Kč na realizaci projektu „Kaple – edukační
místo pro děti i dospělé“. V rámci tohoto projektu
bychom rádi navázali na úsilí obce najít pro kapli
nové formy využití. Společně s obcí se chceme
podílet na změně stavu kaple a zároveň vést žáky k
zájmu o historické památky a dějiny naší obce a
blízkého okolí. Dále pokračuje v rámci ŠABLON III
„Klub anglické konverzace“ a „Čtenářský klub“.
Uzavřeme I. pololetí tohoto školního roku s vírou,
že se podaří koronavirovou epidemii zvládnout a že
se v brzké době budeme zase potkávat na půdě naší
školy beze strachu při všech aktivitách a výukových
činnostech tak, jako tomu bylo ještě před rokem.

Vyprávěním příběhu o Třech Králích jsme si
přiblížili tradici, která se dodržuje dodnes. Na děti
čekalo ještě jedno překvapení. Nasněžilo a mohli
jsme se věnovat radovánkám ve sněhu na školní
zahradě. Stavění sněhuláků, koulování, zkoumání
stop zvířátek, pokusy se sněhem. Předškoláci si
přinesli boby, které nám vyvezla na sopku paní Iva
Potepová s panem Vrbickým. Tímto jim děkujeme.
Jízda mohla začít. Počasí nám přálo, radostné
dopoledne se vyvedlo a my se vrátili mokří, ale

šťastní zpět do školky, kde děti vstřebávaly zážitky z
tohoto povedeného dopoledne. Nezapomínáme ani
na zvířátka v zimě, chodíme do lesa s nejstaršími
dětmi věšet lojové koule se zobáním, sypeme na
zahradě do krmítek zrníčka a vštěpujeme dětem
lásku k přírodě a ochraně životního prostředí. Díky
blízkosti lesa máme ideální podmínky pro
environmentální výchovu. Naše nadšení nám
Kolektiv ZŠ Otic
zhatilo onemocnění Covid 19 a děti 3. třídy musely
do karantény. Po celou tuto dobu jsme jim s paní
Závěrem ještě informace pro naše budoucí
učitelkou posílaly materiály k předškolní distanční
prvňáčky:
výuce, kterou vypracováváme i pro děti dlouhodobě
nemocné, nebo pro ty, kteří zůstávají doma z
Rodiče budoucích prvňáčků obdrželi informační
rodinných důvodů. Chystáme pro děti a rodiče
letáček s uvedením priorit naší školy, informací o
výtvarné soutěže. V březnu vyhlásíme soutěž na
výuce, vybavení školy a mimoškolních aktivitách.
téma: „Veselý motýlek“. Výrobky nám vyzdobí
Další informace jsou umístěny na webu školy.
školičku a na děti bude čekat sladká odměna.
Termín zápisu k povinné školní docházce je
Připravujeme velikonoční dílničky, kterými dětem
předběžně určen na 7. 4. 2021. Jakou formou bude
přiblížíme tradice Velikonoc. V rámci slohu si
zápis probíhat, záleží na vývoji epidemiologické
druháci vyzkoušeli popis osoby. Ve dvojicích
situace a pokynech MŠMT.
vytvořili plakát „Hledá se Franta“, kde popisovali
fiktivního spolužáka, který se ztratil. Naším mottem
je: „ctít tradice a zvyky“. Nadále se snažíme, aby se
Mateřská škola
děti v této složité době cítily dobře, vymýšlíme pro
ně programy tak, aby je co nejvíce zaujaly. Na konci
Vánoční svátky jsou za námi. Po návratu do školky
února jsme zařadily akci „Karneval ve školce“. Děti
si děti sdělovaly své zážitky. Většině se splnila
mohou přijít v masce a čeká je dopoledne plné her,
přání, o které si napsala Ježíškovi. S radostí nám
písní a soutěží ve svých třídách. Nejstarší děti
kreslily, jak vypadaly jejich stromečky s dárečky a s
připravujeme k zápisu opakováním všeho
chutí se pustily do her s dárky, které na ně čekaly
důležitého pro budoucí školáky, konzultujeme s
pod stromečkem ve školce.
Společně jsme jej
rodiči zralost dětí. Pokud to epidemiologická
odstrojily na svátek Tří králů.
situace dovolí, čekají děti přípravné
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školičky, návštěva školy. Snad vše dobře dopadne a
zápis proběhne jako v minulých letech. Dále nás
čeká zápis nových dětí do MŠ, na které se už těšíme
a doufáme, že budou moci spolu s rodiči školku
navštívit, seznámit se s prostředím a s učitelkami.
Naplánované akce musíme podřídit situaci, která už
je pro nás všechny dlouhá, nepříjemná, ale nezbývá
nám než doufat, že se snad ještě v letošním školním
roce děti dočkají třeba návštěvy divadélka, výletů a
jiných akcí. Sledujte prosím naše stránky, na které
se paní učitelky snaží posílat co nejvíce fotek dětí z
akcí v MŠ, a také aktuální informace k dané
epidemiologické situaci. Díky nové sněhové nadílce
můžeme pokračovat ve sněhových radovánkách,
které nám minulé roky chyběly. Děti jsou nadšené,
usměvavé a to je pro nás to nejdůležitější. V příštím
týdnu se opět chystáme se staršími dětmi na sopku
sáňkovat a prozkoumávat les v zimním kabátku.
Děkujeme, že respektujete hygienická pravidla a
vycházíte nám vstříc.
Kolektiv MŠ Otice

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,
v této poněkud divné době, která již trvá bezmála
skoro rok je činnost spolků velmi omezená. Jak už
jsme informovali v minulém zpravodaji, tak jsme se
zúčastnili Otických zelných slavností. Potom jsme
měli naplánováno ještě v loňském roce prodej
štědrovečerního punče. Bohužel situace pandemie
Coronaviru nám zakázala veřejný prodej. Doufám,
že jste si všichni uvařili dobrý punč doma a
vzpomínali na minulá léta, jak bylo fajn setkání na
louce u pekárny. My zase doufáme, že se situace
letos uklidní, a o vánocích se zase tradičně setkáme.
Nic z naší naplánované činnosti se neuskutečnilo,
až na gratulaci našim jubilantům. Za přísných
hygienických opatření jsme pouze předali
jubilantům kytičku a malý dárek za ZO zahrádkářů s
poděkováním za jejich činnost.
Na shledanou v lepších časech,

Chovatelský rok

Miroslava Horňáková
Rok 2020 byl pro chovatelství v důsledku COVID-19
přímo katastrofální. V průběhu roku 2020 došlo ve
výstavní činnosti ke zrušení celé řady významných
výstav mezi které patří: Celostátní výstava
drobného zvířectva v Lysé nad Labem, výstava
Moravia Brno, Speciální výstavy stříbřitých malých
králíků v Týništi nad Orlicí, Speciální výstavy
králíku saténových v Týništi nad Orlicí a dalších. Na
úrovni okresu proběhly pouze výstavy v Hradci nad
Moravicí, Opavě – Kylešovicích a ve Velkých
Hošticích. V září proběhla Celostátní výstava
mláďat králíků v Přerově, kde z našich členů
vystavoval pan Ivo Gorčica. Za vystavené králíky
plemene saténový kalifornský a saténový rys
obdržel čestné ceny. V rámci X. Zelných slavnosti
jsme připravili propagační výstavu plemena holubů,
králíků a drůbeže, které chovají naši členové. Byla
to poslední výstavní akce než přišel zákaz konání
výstav. Věříme, že se v roce 2021 situace uklidní a
my se vrátíme k obvyklé výstavní činnosti.
Vladimír Gilík, předseda ČSCH Otice

JSDH Otice
Vážení spoluobčané,
začátek roku 2021 nám jako Jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Otice, díky zrušené
plesové sezoně trochu ulevil o pravidelné
spolupráce s místními spolky ve formě požárních
hlídek. Nicméně bych osobně rád hlídal cca 200
veselých a usměvavých lidí v našem kulturáku, kteří
se baví do ranních hodin. Inu doba je taková a
bohužel neuděláme s tím nic. O to více se budeme
těšit na plesovou sezonu 2022. Možná i dříve a to
na pálení čarodějnic.
Na přelomu měsíce ledna a února se všichni
členové jednotky podrobili pravidelné periodické
lékařské prohlídce, kdy všichni vyšli s pozitivním
výsledkem daným k provádění této dobrovolné
činnosti.
K zásahové činnosti.
V letošním roce jsme zatím vyjeli celkem dvakrát a
to dokonce v jeden den 15.2.2021. První vyhlášení
poplachu bylo v dopoledních hodinách, kdy paní
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ředitelka místní Základní školy neváhala a po
konzultaci zavolala na tísňovou linku, že na budově
Základní školy visí několika metrový nestabilní pás
sněhu, který se může díky oblevě kdykoliv utrhnout
a masa mokrého sněhu dopadne přímo před vchod
školy. O pozdvižení na ulici Kylešovská se postarali
celkem tři hasičské vozy. Jeden náš, kdy členové
JSDH Otice řídili dopravu a další technika přijela z
IVC Opava (integrované výjezdové centrum), s
hasičskou tatrou a hasičským žebříkem pomocí
kterého mokrý sníh odstranili. Snad se zásahy na
naší školu nebudou opakovat, když vzpomenu že v
roce 2020 to byl zásah na tu samou budovu na
rozpadající se okapové svody. Inu vše dobře
dopadlo a paní ředitelce patří obrovská pochvala a
poděkování. Je na správném místě a buďme za to
rádi.
Druhy výjezd místních hasičů byl toho dne v
odpoledních hodinách. Byl hlášen požár nízké
budovy na ulici K Rybníčkům, kde opět pohotová
občanka nečekala a zavolala na tísňovou linku.
Naštěstí vše pohotově tzv. udupala vlastní nohou
tak, že se oheň nemohl šířit dále. Rovněž pochvala
patří i naší Janičce za odvahu. Odnesly to jen boty .
Jan Potepa, Velitel jednotky

Pramen Hvozdnice
První srpnový den byl ve znamení dobrého skutku,
který se odehrál nedaleko městečka Horní Benešov
v místě, kde pramení říčka Hvozdnice. Obce ležící
na jejím toku se symbolicky sdružují do
Mikroregionu stejného názvu. Občané Otic,
poslední vesnice před soutokem s Moravicí, se
rozhodli svým skutkem pramen Hvozdnice nejen

vyčistit, ale zároveň připomenout důležitost tohoto
turisticky zajímavého místa.
Záštitu dobročinného výletu převzal SDH v Oticích,
zejména pak jeho velitel Jan Potepa. „Honza přišel s
tímhle nápadem už před časem, řekli jsme si, proč
ne? Ale, že to povýší na takovou akci zejména pro
děti, to bylo skvělé“, dodává jeden z rodičů.

Na třicet malých a velkých účastníků vyčistilo okolí
pramene od starých větví, uschlých stromků, vysoké
trávy a zejména pak dalších porostů a nečistot v
bezprostředním okolí studánky. Hlavní organizátor
pokračuje slov y: „Jsem sám udivený, jak
zodpovědně to ty malé děti berou. Vidět naše
předškoláky, jak hrabou posečenou trávu nebo
pomáhají odnášet klestí je myslím dostatečným
důkazem, že se nám to povedlo. Vždyť jsme to
udělali hlavně kvůli těm dětem, aby věděly, že k
přírodě se musíme chovat zodpovědně a s úctou. Je
to pro ně škola života.“
Na závěr výletu čekalo na všechny opékání
špekáčků a na ty nejmenší také sladká odměna.
Pramen říčky Hvozdnice je opět čistý a určitě stojí
za to jej navštívit.
Ondřej Vrbický
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