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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jistě nikoho nepřekvapím,
když v posledním zpravodaji
volebního období „složím
účty“ za celé zastupitelstvo
obce a krátce se vyjádřím
k záležitostem, které nás
trápí, ale neumíme nebo je
spíš nemůžeme ovlivnit.
V roce 2018 jste nás zvolili, protože jsme předložili
jasný a reálný volební program a za předchozích 8
let (2010-2018) naší práce jste poznali, že něco
umíme.
Úvodem zmíním jednu důležitou skutečnost. Za
posledních 30 let ani jedno zastupitelstvo, rada
nebo starosta obce nečelili tak dlouho nepřízni
okolností jako my v letech 2020-2022, kdy snad ani
nelze spočítat kolik jsme zažili vyhlášených
krizových stavů, nařízení, opatření a podobně.
Pandemie a válka nás omezovaly a omezují roky. O
povodních na Rybníčkách se ani nerozepisuju, byť
občany obce sužují velice, ale rozsahem a délkou
jde o jinou příhodu.
Děkuju všem Vám, kteří jste stáli při nás, dokázali
jste spolupracovat a společně jsme dokázali tuto
nelehkou dobu překonat. K jednotlivým bodům
programu zastupitelstva:

nevybudovali. Dotace na tuto stavbu zatím nejsou
vyhlašovány a cena bude kolem 8 miliónů korun.
2. Provedeme rekonstrukci kulturního domu.
Rekonstrukce probíhá i přes nepřízeň podmínek
na stavebním trhu a především neznámému
technickému stavu budovy. Oproti našim plánům se
rekonstrukce posune do roku 2023 a děláme vše
proto, aby se tak stalo bez navýšení rozpočtu
stavby.

3.
Odkanalizujeme Rybníčky po zhotovení
projektové dokumentace.
Pracujeme intenzivně na projektové dokumentaci
a vytvoření podmínek, aby byla stavba
realizovatelná s dotací, protože opět půjde o velké
peníze. Obdrželi jsme dotaci na projektovou
dokumentaci ve výši skoro 400 000,-Kč v roce 2022.
4. Zahájíme práce na rekonstrukci hasičárny.
Zahájení prací je na spadnutí. Soutěžíme
zhotovitele, máme dotaci. Slib splněn.

1. Zahájíme rekonstrukci místních komunikací
Družstevní, K Domkům, Domky a výstavbu
chodníku podél ul. Hlavní k ulici Za tratí a
zhotovíme novou ulici K Hrázi.
S využitím dotačního titulu jsme opravili ulici
Domky za 7 miliónů korun. Dotační podmínky
neumožňují žádat o dotace na víc jak 1 ulici v obci
ročně, a proto jsme dál nepokračovali „za vlastní“,
5. Budeme pokračovat v úsilí intenzifikovat
čističku odpadních vod a rozšíříme podtlakovou
kanalizaci.
Máme před schválením projekt rekonstrukce
ČOVky, máme vybraný dotační titul a pracujeme na
tom, abychom uměli využít více dotačních titulů –
národních, evropských a krajských současně.
ale podali jsme novou žádost o dotaci na rok 2022
na ulici K Domkům. Výstavbě chodníku podél
Hlavní ulice brání železniční přejezd. ZATÍM….
Ulici K Hrázi jsme z finančních důvodů

6. Vybudujeme novou odpočinkovou zónu.
Také tento závazek vůči Vám jsme splnili a nový
park místo nevzhledné plochy u nádraží je funkční
a hojně využívaný. Dotace činila 1 milión korun a

byla to dotace za výhru v soutěži Vesnice roku 2019.
Současně jsme na ulici K Rybníčkům vybudovali
parkoviště, kde je nově možnost odpočinku.

8.
Budeme pružně reagovat na jednotlivé
dotační výzvy k podání dotací bez ohledu na
volební program.
Pružná reakce znamená projektovou připravenost
minimálně na úrovni základní projektové
dokumentace, znamená to mít připraveno
financování a znamená to vědět nejen co chcete,
jak toho dosáhnout, ale taky jak se „o novu věc
starat.“ Co jsme tedy udělali pružně?
- udělali jsme v podstatě nové parkoviště U Dvora
s dotací Státního fondu dopravní infrastruktury;

7. Nadále budeme usilovat, aby kvalita života
v obci vzrůstala a podpoříme kulturu, sport a
spolkový život. Budeme rozvíjet mezinárodní
spolupráci.
- podpořili jsme spolky finančně přímo, ale taky
nepřímo, vytvořením podmínek. Například zelné
slavnosti jsou příležitostí, kterou v yužili
kynologové, nohejbalisté i zahrádkáři tak, že jejich
peněžní příjem jen z této akce osciluje kolem
10 000,- Kč;
- na podporu obecních spolků jsme získali místní
podnikatele, kteří spolky podporují finančně i
materiálně;
- v rámci zjištění Vašich požadavků jsme udělali
několik anket. Pro připomenutí – k obsahu práce
komunitního centra, k v yužití plochy po
nevyužívaném minigolfu;
- pokračovala setkání se seniory, vítání občánků,
hojně bylo využíváno komunitní centrum. V
komunitním centru maminky s dětmi provozují
svou klubovou činnost, stejně jako zpěvačky,
myslivci, senioři a další spolky. Množství akcí jde do
desítek;

- vybudovali jsme dva nové úseky cyklostezky –
Otice-Opava a Otice-Branka-Hradec nad Moravicí;

- vybudovali jsme dva úplně nové osvětlené
přechody pro chodce na Hlavní a Slavkovské ulici
s Nadací ČEZu;

- po desítkách let nejasného vlastnictví kaple jsme
se dohodli s místními věřícími a zástupcem církve a
dnes obci patří nejen budova, ale také vnitřní
vybavení kaple;
- opravili jsme s dotací Moravskoslezského kraje
lávku přes Hvozdnici;
- zrealizovali jsme dva velké projekty mezinárodní
spolupráce, kterých se zúčastnili jak děti, tak hasiči,
myslivci, fotbalisté „Staří páni“ a senioři.
Co jsme udělali nad rámec plánů?

- máme nový, barevný a moderní zpravodaj, nové a
mimořádně poutavé webové stránky obce.

- napravujeme chyby v evidenci majetku;
- legalizujeme most na Sokolské ulici a řešíme
majetko-právní záležitosti;
- odkupujeme pozemky, které potřebujeme pro
rozvoj obce;

- vybudovali jsme novou plochu s kontejnerem u
hřbitova na odkládání hřbitovního odpadu;
- připravili jsme prostor pro rozšíření hřbitova a
čekáme na dotační výzvu;
- zabezpečili jsme novou střechu márnice;
vybudovali jsme nové úřední desky na
bezbariérové ploše s možností posezení a
odpočinku;

- prodáváme pozemky, které občané desítky let
užívali ve víře, že jsou jejich a podobně;
- máme připraven plán racionalizace dopravních
značek a provozu v obci;
- obnovili jsme obecní polní cesty a ve spolupráci
s myslivci je osazujeme porosty keřů a stromů;
- požádali jsme o dotaci 150 000,-Kč na výsadbu
stromů a keřů;
- otevřeli jsme s nadšenci Otické muzeum, které
jsme vybavili historickými předměty ze
soukromých i obecních sbírek;

- vykoupili jsme od státu plochu u nádraží za 0,5
miliónu korun, abychom zde mohli udělat park;
- zpracovali jsme projektovou dokumentaci na
rozšíření a modernizaci čističky odpadních vod do
stupně dokumentace pro realizaci stavby a výběr
zhotovitele, což je nejvyšší stupeň, který umožňuje
stavět;
- každoročně vychází kalendář, který obsahuje
všechny kulturní a sportovní akce, ale taky v něm
najdete informace o tom, kdy se vyváží tříděný
odpad a podobně;
- zavedením systému třídění zeleného odpadu se
podařilo udržet „na uzdě“ poplatky za likvidaci
tohoto odpadu;
- začali jsme hospodařit na Kamenné hoře tak, aby
nejen sloužila k rekreaci, ale přinášela obci
finanční zisk, který investujeme do životního
prostředí. Zisk 45 000,-Kč ročně!
- zakoupili jsme nový stroj na sekání trávy, který
ušetří práci 2 lidí v manipulaci s posekanou
trávou;

- dokončujeme projekt kamerového systému pro
obec za účelem ochrany majetku;
- včasným jednáním s vodaři a plynaři jsme získali
výměnu rozvodů plynu a vody předtím, než se
pustíme do rekonstrukce ulic. Tak například v roce
2023 bude nově položen vodovodní řád.
- společně jsme vyhráli soutěž Vesnice roku 2019
v Moravskoslezském kraji;
- získali 2 Ceny hejtmana MSK za společenskou
odpovědnost a několik ocenění za webové stránky
v soutěži Zlatý erb v našem kraji;
- změnili jsme systém plateb za popelnice a stočné
tak, aby byl pohodlnější a levnější pro nás všechny;
- podpořili jsme vznik Tenisového oddílu Otice a
opravu antukového i umělého kurtu v řádech
desítek tisíc korun;
- nově třídíme a odevzdáváme olej, abychom šetřili
čističku odpadních vod a tím i náklady na provoz,

které jsou našimi penězi.
Nepodařilo se nám:
- ani přes oslovování lékařských fakult, inzerci
v odborném tisku přesvědčit zubní lékaře, aby si
pronajali za korunu naši ordinaci;

- zřídit Zastupitelstvo dětí a mládeže, což jsme
kompenzovali alespoň pravidelnými návštěvami
vedení obce ve škole a zvýšenou komunikací
s vedením školy;
Co se podařilo a nepodařilo víte. V roce 2018 jsme
začínali s úsporami 28 miliónů. V září 2022 budeme
volební období končit s úsporou asi 40 miliónů a to
při zaplacení téměř poloviny částky (odhadem) za
práce realizované na kulturním domě a investicích,
o kterých jste už četli.
Čtyři roky služby byly náročné. Proto děkuji všem
zastupitelkám a zastupitelům za práci v uplynulém
volebním období a Vám, občanům, děkuji za
podporu a spolupráci. (foto: OÚ Otice)
starosta
Mgr. Vladimír Tancík

Obecní úřad informuje
Další oranžový přechod
Slavnostní zahájení provozu přechodu pro chodce
na ulici Slavkovská v Oticích proběhlo za účasti
občanů obce 26. července 2022 v dopoledních
hodinách. Navázali jsme tak na úspěšnou
spolupráci z loňského roku, kdy jsme otevřeli
přechod u školky. Za Nadaci ČEZ se akce zúčastnili
pánové Vladislav Sobol a Milan Šťastný. Výstavbu
realizovaly Technické služby Opava, které byly

zastoupeny panem ředitelem Janem Hazuchou
a jeho náměstkem Martinem Giráškem. Účastníci
slavnostního aktu obdrželi na památku malou
pozornost v podobě reklamního předmětu a děti
navíc sladkou odměnu. Přechod bude opět
osvětlený a bude sloužit občanům jako další
bezpečné místo k přechodu zmíněné frekventované

ulice. Budeme ještě usilovat o změnu dopravního
značení tak, aby byla dopravní značka na přechod
upozorňující na lepším místě a více viditelná.
Zvyšování bezpečnosti občanů obce je prioritou
stávajícího zastupitelstva. Rozpočet na vybudování
přechodu činil 236 000,-Kč. Nadace ČEZ nám
přispěla částkou 120 000,- Kč, tedy přibližně
polovinou.
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu
a dlouhodobou spolupráci.
(foto: OÚ Otice)

Tradiční setkání s občany
Vedení obce s obecním úřadem a kulturní komisí
Vás srdečně zve na trdaiční setkání s občany nad 63
let. Setkání se uskuteční dne 22. září 2022 od 16:00
hodin v sále Zemědělského podniku a.s. Otice. K
příjemnému prožitému odpoledni jsme si pro vás
připravili kulturní program a občerstvení.

Otevření cyklostezky
Otice-Branka u Opavy
Za velkého zájmu cyklistů byl slavnostně otevřen
nový úsek cyklostezky z Otic do Branky u Opavy.
Celková délka nově otevřené části cyklostezky
měřící 3,325 kilometru, je propojením stávající
cyklostezky z Opavy přes Otice a Branku u Opavy
s Hradcem nad Moravicí. Kompletní cyklostezka,
začínající u hradeckého koupaliště a pokračující
lokalitou Pod Hanuší, kolem zemědělského areálu
v Brance u Opavy a přes původní polní cesty
k zemědělskému areálu v Oticích, naváže
po stávajících místních komunikacích na už

dokončený úsek Otice – Opava vedoucí k Englišově
ulici v Opavě. Nová trasa pomůže odlehčit
oblíbenou, ale přetíženou cyklotrasu, vedoucí
z Opavy přes Kylešovice do Hradce nad Moravicí.
(foto: OÚ Otice)

Aplikace v obraze

do Slavkova u Brna, kde zavítaly i na místa střetu tří
císařů. Tato aktivita je rovněž finančně podpořena

Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být
informovaný o nejaktuálnějších zprávách z
naší obce. Už nějaký čas máme možnost
používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která
Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce
přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás
upozorní na nově vložené zprávy. Stačí si stáhnout
aplikaci podle postupu, který najdete na našich
obecních stránkách. Mobilní aplikace V OBRAZE je
pro všechny občany zcela zdarma. O mobilní
aplikaci V obraze, i o tom jak si aplikaci stáhnout do
svého mobilu se dozvíte více na
www.aplikacevobraze.cz.

Překračujeme hranice

Evropským fondem pro regionální rozvoj částkou
téměř 7 500,-Euro. (foto: ZŠ Otice)

Otické muzeum

Je čtvrtým velkým projektem
družebních obcí Jezdkovice, Otice,
Zbyslavice a obcí Borki Wielke,
Wojciechov a Wysoka (zastoupeny
městem Olesnem). Aktivity jsou plánovaný v
průběhu roku 2022 na území Borek Wielkich,
Olesna, Otic a dalších městech České i Polské
republiky, kde navštívené památky tvoří společnou
historii i současnost obou národů. V rámci projektu
družebních obcí Otice s polskou obcí Borki Wielke
(zastoupeny městem Olesnem) a slovenskými
Čechyncemi se ve dnech 21. – 22. června
uskutečnila další část této aktivity s názvem

Rok od slavnostního otevření
Otického muzea je dobré
připomenout, co vše se v
tomto, nyní snad jediném
kulturním stánku v obci odehrálo. Po zářijové
premiéře výstavy věnované první písemné zmínce o
Oticích a jejím krycím názvu: „co kdo našel v
chalupě“ jsme pro vás připravili na adventní čas
jinou, tentokrát už se srozumitelnějším a veřejným

„Společně po stopách evropských dějin“. Děti ze
základních škol těchto obcí navštívily Olomouc,
Velehrad, kde si děti prohlédly basiliku a její okolí.
Dalším programem byla návštěva Archeoskanzenu
a expozice „Živá voda“ v Modre. Děti zde čekala
prohlídka sladkovodního světa ryb ze skleněného
tubusu. Dále se všech 110 dětí přesunulo

pojmenováním: „Jak si hrály naše babičky“. Snad se
dá napsat – díky – Covidu ji bylo možné přes okno
shlédnout dlouhou dobu před Vánocemi, jako i po
nich. Jaro nás opět přívětivě sblížilo a společně s
otickými hasiči jsme po čtyři týdny fotografiemi,
dokumentem a mnoha exponáty představovali
jejich 130 let dlouhou tradici. Mimo výstav jsme za

rok stihli dvě tématické prezentace školních a
předškolních dětí na plotě muzea, setkání
důchodců uvnitř i vně budovy a společně s žáky
otické školy jsme slavnostně pokřtili logo Otického
muzea. Do konce roku nás čeká ještě důstojná
připomínka 120. výročí školní budovy výstavou „Jak
se v Oticích vyučovalo“ a adventní výstava
věnovaná výročí železniční trati Opava – (Otice) –
Horní Benešov. Rádi vám touto cestou děkujeme, že
společně s námi sdílíte bohatou historii naší obce.
Velmi se těšíme na společná setkání.
(foto: Ondřej Vrbický)
Podporovatelé muzea

Otická mistryně
Julie Eva Cipková se letos stala už trojnásobnou
mistryní ČR ve
velkých formacích
v kategorii disco
dance. Že se bude
Julinka věnovat
tanci, bylo zřejmé,
už když se
postavila na nohy.
Jakmile slyšela
hudbu, začala se
vrtět do rytmu. Do
taneční školy
Dance4Life Opava
nastoupila již ve
čtyřech letech a od
pěti let tančí
závodně. První mistrovský titul si spolu s dalšími
děvčaty a kluky vytancovala v šesti letech. Od

sedmi let se věnovala i sólovému tanci, duu a tanci
v malých skupinkách, kde se ji rovněž velice daří.
V roce 2020 se s malou skupinkou umístila děvčata

na senzačním třetím místě a v sóle skončila Julie na
úžasném šestém místě na mistrovství ČR. Po skoro
dvouleté pauze, kdy se kvůli Covidu-19 soutěže
nekonaly, se vrátila na scénu se stejnými úspěchy
(zlato v malé skupince a sedmé místo v sóle na
MČR) a rozšířila tak svou sbírku medailí, která už
čítá desítky kusů. Julie trénuje třikrát týdně a
v době, kdy se intenzivně připravuje na soutěže, má
i náročné víkendové tréninky. Každý rok v létě pak
jezdí na týdenní taneční soustředění, které pořádá
taneční škola Dance4Life a na které se vždy velice
těší. I když ji tanec zabírá většinu volného času, i
tak si najde chvilku na jiné koníčky, jako je četba,
kreslení či starání se o početný zvěřinec doma.
Výborně si vede také ve škole, kde sbírá ocenění
z různých soutěží!
Za Školskou radu Radek Sukeník

Poradna
Jak pomáhá raná péče
Raná péče je skvělá služba pro
rodiny, do kterých se narodí
dítě s vážným postižením.
Poradkyně ze Společnosti pro
ranou péči, pobočka Ostrava, dojíždějí za rodinami
s dětmi se zrakovým hendikepem nebo
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání
přímo domů a v bezpečném prostředí pomáhají
rodinám náročnou situaci zvládnout. Služba rané

péče je pro rodiny zdarma. „Když se člověk vyhrabe
ze všech praktických věcí, pořád mu zůstanou tíživé
a bolestivé myšlenky, které není čas probrat
s lékaři, není chuť probírat s přáteli a není síla
probírat s nejbližšími (ano, i je to bolí). Tady je pak
skvělé, když k vám domů přijede poradkyně rané
péče, která vaše dítě zná, ví, o čem mluvíte, nebude
před vámi mávat diagnózami a tabulkovými
prognózami jako lékař, ale ani nebude předstírat, že
žádný problém vlastně neexistuje, že dítko je přece

šikovné, jako jeho babička. A i za tu možnost
chápajícího a upřímného sdílení patří dík
poradkyním rané péče,“shrnuje jedna z klientských
maminek.
Včasná pomoc rodinám, do kterých se narodí dítě
s postižením, má obrovský smysl a má zásadní
dopad na to, jaký bude život dítěte v dospělosti.
V poradkyních rané péče dojíždějících za rodinami
přímo domů získávají rodiče průvodce, který jim
pomůže vyrovnat se s těžkou situací a předejít
jejich přetížení a krizím v rodině.

zpráv, pronásledování v kyberprostoru, vyloučení
z určité skupiny na sociálních sítích, manipulace
s citlivým materiálem, urážení a ponižování ve
veřejných diskuzích, vydírání… Poměrně novým
typem kyberšikany je pak tzv. happy slapping,

Máte-li pochybnosti o správném vývoji vašeho
dítěte, můžete kontaktovat Společnost pro ranou
péči: ostrava@ranapece.cz; tel. 774 567 236;
Projekt rané péče podporuje také obec Otice,
v roce 2022 podpořila službu rané péče částkou
5 000 Kč.

Rodinná poradna
Centrum sociálních služeb poskytuje v prostorech
komunitního centra v Oticích 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 vždy od 15:00-17:00 hodin v těchto
termínech:
5.9.2022, 3.10.2022, 7.11.2022, 5.12.2022
V případě, že by Vám z žádných uvedených terminů
nev yhovoval, můžete se také informovat
telefonicky na telefonním čísle 605 292 252, nebo
emailem poradnaostrava@css-ostrava.cz Pro více
informací o poskytované pomoci se můžete dočíst
na webových stránkách www.css-ostrava.cz

Psychický teror bez
hranic? KYBERŠIKANA
Internet je bezesporu dobrým
sluhou, ale může být také velice
zlým pánem. Kromě toho, že se na
brouzdání po internetu můžete
stát velice rychle závislými, je to také živná půda
pro šíření dezinformací a pomluv. Každé sdělení se
na internetu šíří rychlostí blesku, a tak i třeba
v první chvíli nevinný vtípek může napáchat mnoho
škod. A co teprve, když jde o promyšlený plán.
Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to
dlouhodobé a opakované zasílání obtěžujících

který se těší „oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde o
velmi nebezpečný „koníček“, který často končí
vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne
svou oběť, setká se s ní a fyzicky ji napadne. Často
je útok opravdu brutální. Podstatou je, celý útok
natočit a později (nebo v živém vysílání) jej veřejně
sdílet pro „pobavení“ okolí.
Jaká jsou rizika?
Stejně jako u jiných tipů šikany i zde je rizikovost
opravdu veliká. Zásadním problémem je to, že
agresor se často skrývá pod rouškou anonymity,
čímž oproti oběti získá opravdu velkou výhodu a
jeho chování tak není omezeno jakoukoliv hranicí.
Dokonce, i když je agresor odhalen, nemusí být
šikaně konec. A to z jednoho prostého důvodu –
materiály jsou na internetu stále uloženy, velmi
rychle se šíří, kdokoli si je může uložit… Doslova si
tak žijí vlastním životem a je otázkou času, zda se
znovu někde nevynoří. Oběť kyberšikany je tak pod
dlouhodobým a neustávajícím psychickým tlakem,
který může vyústit až v paranoiu, úzkosti a deprese.
V nejvážnějších případech vše může vést
k sebevražedným pokusům.
Co z toho plyne?
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé
informace. Citlivá videa a intimní fotky patří do
soukromého archivu a ne veřejně na internet. Tak,
jako chcete, aby ostatní vnímali a respektovali vás a
vaše soukromí, i vy respektujte je. Pokud jste se
stali obětí kyberšikany, je důležité začít se včas
bránit. Nenechávejte si problém jen pro sebe, svěřte
se někomu blízkému, někomu, komu bezmezně
věříte, případně vyhledejte odbornou pomoc. Aby
byl váš boj úspěšný, musíte ukončit veškerou

komunikaci s agresorem, zablokujte a odstraňte
všechny své účty na sociálních sítích, změňte si
virtuální identitu. Rozhodně si ale uschovejte
všechny důkazy, jako jsou kopie emailů, stránek s
obtěžujícími příspěvky apod. V žádném případě se
nesnažte agresorovi oplácet stejnou mincí,
takováto forma pomsty není řešením, naopak může
vaši situaci ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také
v různých organizacích, které se touto
problematikou zabývají, kontaktujte linku důvěry,
psychologa, obraťte se na policii.

hasičskou cisternu a vyzkoušely si hasičskou
výzbroj.
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří
výlety. Tentokrát si děti 3., 4. a 5. ročníku užily
dvoudenní výlet společně s dětmi z družební školy

Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz

Komunitní centrum
Vážení občané,
rád bych vás prostřednictvím Otického zpravodaje
pozval na přednášky, které v měsíci září proběhnou
v prostorách Komunitního centra na Obecním
úřadě v Otících. První přednášku na současné téma
zvyšování cen energií s názvem Jak se bránit
energetickým aukcím, si pro vás připravila
pracovnice Občanské poradny Charity Opava a
poslechnout si jí můžete ve středu 7. září od 16 hod.
Druhá přednáška „domácí“ bylinkářky Markéty
Svobodové „Bylinky pro děti a maminky“ se bude
konat ve čtvrtek 15. září od 16 hod.
Bližší informace k plánovaným akcím naleznete
na webových stránkách obce, na plakátech či
prostřednictvím obecního rozhlasu.
Všichni jste srdečně zváni
Mgr. Jan Svačina

z Polska a Slovenska, který byl provšechny určitě
velkým zážitkem. Žáci navštívili několik
významných míst na Moravě, např. historické
centrum města Olomouc, Velehrad, Archeoskanzen
a Živou vodu v Modré, památník Mohyla míru u
Slavkova.
Děti z 1. a 2. ročníku se vydaly na společný výlet
na zámek v Hradci nad Moravicí. Zajímavá byla
nejen prohlídka zámku, ale také procházka po

Základní škola
Letní dny jsou stále kratší a prázdniny se pomalu
chýlí ke konci. Školní rok 2021/2022 byl po dlouhé
době „normální“, a tak si děti mohly užít spoustu
akcí a projektových dnů, o kterých jsme vás
informovali v minulých číslech obecního
zpravodaje.
Den dětí jsme oslavili návštěvou kina Cinestar
Opava. Děti zhlédly pohádku „Tajemství staré
bambitky 2“, která se všem moc líbila.
V pondělí 20. června proběhl v naší škole cvičný
požární poplach. Během poplachu hasiči našli a
zachránili uvězněného žáka, ukázali dětem, jak se
chovat v této situaci a jak poskytnout základní
první pomoc. Na závěr si děti mohly prohlédnout

Mariánských loukách. Děti si užily také cestu
vlakem, která byla pro některé premiérou.
V pondělí 27. 6. se naši budoucí prvňáčci společně
s rodiči seznámili s paní učitelkou, která je po
prázdninách přivítá v první třídě. Děti si prohlédly
třídu a dostaly klíč, kterým v září společně otevřou
školu.

V rámci ŠABLON jsme na konci června realizovali
dva projektové dny. Preventivně výchovná akce
„BESIP“, které se v červnu zúčastnili všichni žáci,
byla zaměřena na osvětu bezpečnosti a chování
v silničním provozu. Pravidla silničního provozu se
probírají napříč všemi ročníky, děti tak bez
problému dokázaly správně odpovědět na otázky
školitele. Tyto preventivní činnosti jsou velmi
důležité především před letními prázdninami.
Druhý projektový den byl zaměřen na komunikaci
v anglickém jazyce. Žáci 3.-5. ročníku si tak mohli
vyzkoušet anglickou konverzaci přímo s rodilým
mluvčím.

prázdninových měsíců probíhá v naší škole
generální úklid všech vnějších a vnitřních prostorů
na nadcházející školní rok. Větší rekonstrukce se
týká přízemí, kde vznikne nová účelová tělocvična,
na kterou už se všichni těšíme. Věříme, že
nacházející školní rok prožijeme bez omezení a
budeme se tak moci věnovat vzdělávání, zajímavým
projektům a aktivitám. Přejeme Vám všem krásný
zbytek léta, mnoho pozitivních chvil a pevné
zdraví. (foto: ZŠ Otice)
Kolektiv ZŠ Otice

Mateřská škola
Poslední měsíc ve školním roce nám rozsvítilo
sluníčko úsměv na tvářích. Děti si mohly užít
poslední akce v tomto školním roce bez omezení.
Počasí nám umožnilo co nejvíce využít školní
zahradu ke společným hrám.

V pátek 24. června jsme si připomněli 120. výročí
založení Základní školy v Oticích. Pro rodiče a
veřejnost jsme připravili slavnostní vystoupení,
které proběhlo na školním hřišti, a v prostorách
školní budovy byla připravena výstava
připomínající život otické školy od jejich počátků
po současnost. Pro pamětníky, ale nejen pro ně,
jsme také připravili ALMANACH naší školy. Velké
poděkování patří panu Vrbickému, který výstavu
obohatil o dobové fotografie. I přes velmi horké
počasí se akce vydařila a všechny děti si za
nádherné vystoupení zaslouží jedničku
s hvězdičkou.

Oslava Dne dětí u našich nejmenších proběhla na
školní zahradě. Paní učitelky přichystaly veselé

dopoledne plné her, tance, které bylo zakončeno
prohlídkou hasičského auta. Střední a předškolní
třída spojila oslavu dětského dne s výletem do
Planetária, kde se děti díky kouzelným efektům
přenesly s pohádkou do vesmíru a mohly rozvíjet
svou fantazii a dozvědět se, jak to vypadá v tomto
tajuplném světě. Po návratu do MŠ čekala i starší
děti prohlídka hasičského auta. Děkujeme panu
Potepovi, který se podílel i na zkoušce evakuace
dětí při požáru v MŠ. Děti si formou hry vyzkoušely,
jak by se musely zachovat, vyzkoušely si obleky
hasičů, stříkání hadicí s vodou, dozvěděly se, jak je
oheň nebezpečný.
Do školky přijelo divadélko Letadlo s pohádkou a
také Mini Zoo se zvířátky.

Slavnostní rozloučení s našimi páťáky proběhlo
již tradičně na Obecním úřadě v Oticích za účasti
pana starosty. Přejeme našim odcházejícím žákům
hodně úspěchů v dalším vzdělávání. Během

Předškolní třída byla zapojená do projektu, ve
kterém děti získávaly zkušenosti z polytechnické
výchovy, vyzkoušely si práci stavitelů, architektů,
prováděly pokusy s vodou, rozvíjely zručnost,
fantazii, estetické cítění.

Po s l e d n í v e l k o u a k c í b y l o „ R o z l o u č e n í
s předškoláky“, které je vždy velmi emotivní jak pro
děti, rodiče i paní učitelky. Předávání a pasování na
školáčky se účastnila i paní ředitelka základní školy
Mgr. Romana Evjáková a za obec pan Sukeník.
Nechyběl krátký program, který proběhl za
vydatného deště a bouřky. Poté se děti a rodiče
přesunuli do ZŠ, kde se seznámili s paní učitelkou,
která děti přivítá v 1. třídě.

Dále nás čeká v nejbližší době účast na Otických
zelných slavnostech, kde jako každoročně budeme
v našem stánku prodávat bramborové placky
s otickým zelím a čerstvě vylisovaný jablečný mošt.

Prázdninový provoz využili rodiče dle potřeby
v prvních dvou červencových týdnech. Poté se
školka uzavřela a dětem i paním učitelkám začaly
prázdniny.
22. 8. 2022 se školka otevřela do přípravných
týdnů, které využili někteří rodiče. Učitelky a
personál zveleboval prostory MŠ k zářijovému
provozu. Přivítali jsme zde i nové děti s rodiči.
Seznámili se s prostory školní zahrady, navázali
kontakty s paními učitelkami, které budou o děti
pečovat. Pevně věříme, že školní rok 2022-23 bude
plný radosti bez zakrytých úst a omezení a děti se
budou moci zapojit do všech chystaných akcí.
(foto: MŠ Otice)
Kolektiv MŠ Otice

Ze života spolků
Zahrádkáři

V srpnu chceme opět obnovit provoz moštárny
ovoce. Naše moštárna je jedna z posledních v
okrese Opava. I my máme problém zajistit
pracovníky pro moštování ovoce. Proto pokud by
někdo měl zájem o tuto brigádu přihlaste se u p.
Šulové tel.: 737344281 nebo u p. Horňákové tel.:
607689157, které vám poskytnou podrobnější
informace. Pomozte nám zachránit moštování v
naši obci.
No a čas tak letí, polovina roku už je pryč a my se
do konce roku ještě budeme těšit na společné
setkání u vánočního stromu, pokud nám to
nepokazí hygienické nařízení.
Všem vám přeji krásný zbytek léta a příjemně
prožité podzimní dny. (foto: Miroslava Horňáková)
Miroslava Horňáková

Vážení spoluobčané,
opět jsem tady s krátkou informaci o činnosti
zahrádkářské organizace v Oticích. Každoroční
výroční schůzi organizace jsme uspořádali dne
24.2.2022 v prostorách jídelny v administrativní
budově zemědělského podniku Otice. Na této
schůzi jsme přijali do našich řad 3 nové členy a
jeden člen požádal o ukončení členství. V současné
době má naše organizace 39 členů s věkovým
průměrem hodně přes 70 let. Ale i tak jsme schopni
dle svých možností se podílet na akcích pořádaných
obcí a taky pořádáme své vlastní. Takovou bylo
uspořádání zájezdu na výstavu květin v Kroměříži
dne 1.5.2022. Tohoto zájezdu se zúčastnili i rodinní
příslušníci a taky další občané Otic a přilehlých
obcí. Zájezd se vydařil, přálo nám počasí a všichni
účastníci zájezdu byli velmi spokojeni. O
spokojenosti hovoří mnoho nakoupených květin,
které jsme autobusem dovezli domů.

JSDH Otice
Vážení spoluobčané,
začátek léta patřil z pohledu místních

dobrovolných hasičů obce Otice především našim
dětem. Po domluvě s paní ředitelkou jsem zpracoval
Plán taktického cvičení na Základní školu a
Mateřskou školu dle řádné metodiky pro evakuaci

většího množství osob. U základní školy jsem se
rozhodl pro téma požár v půdních prostorech
s nutností vyhledávání pohřešovaných osob.
Cvičení se zúčastnili jak místní dobrovolní hasiči,
tak hasiči z vedlejší obce Štáblovice s cisternovou
automobilovou stříkačkou značky Tatra 148,
zvanou také jako CAS. V Den dětí, čekalo na žáky
otické školy dvaadvaceti tunové překvapení
v podobě velkokapacitní cisternové automobilové
stříkačky z vybavení Hasičského záchranného
sboru, která jim byla ve zkratce předvedena. 20.
června v 9 hodin paní ředitelka pod mým dohledem
zatelefonovala na linku 150 a vyzkoušela si tak na
vlastní kůži komunikaci s operačním střediskem.
Děti byly evakuovány na školní hřiště po ohlášení
požáru hlasitým voláním paní ředitelky „HOŘÍ“.

Tak zvaný „zakuřovač“ umělým kouřem dodal
celému cvičení na vážnosti, opravdovosti a
respektu. Netrvalo dlouho a otická jednotka
dorazila na místo události. Její členové, na pokyn
velitele zásahu začali ihned prohledávat budovu
školy. Vzápětí dorazila také již zmíněná hasičská
cisterna ze Štáblovic. Tato jednotka, kromě jiného
vybavení, disponuje páteřovou deskou a vakuovými
nosítky. Pohřešovaná osoba byla společnými silami
nalezena a transportována ve výše zmíněných
vakuových nosítkách ven za budovu školy. Kromě
nácviku evakuace, bylo dětem představeno
profesionální vybavení místních i přespolních
hasičů. Jako velitel jednotky jsem v závěru krátce
proškolil učitelský sbor jak se v takové situaci
nejlépe zachovat. Po zdárném ukončení akce se děti
opět vrátily bezpečně do svých tříd na výuku
obohaceny omnoho nových zážitků. Cvičení se

zúčastnili: velitel Jan Potepa, strojník Lukáš Potepa,
hasiči: Dalibor Potepa, Miroslav Potepa, Pavel
Mikošek, Roman Janáček, Tomáš Mička a členové
JSDH Štáblovice.Jinou formu evakuace jsme zvolili
v místní mateřské škole. Protože se evakuovala celá
škola, včetně oddělení nejmenších dětí, pojali jsme
celou akci formou hry. Coby velitel zásahu a
vedoucí cvičení jsem se byl dětem nejdříve ukázat,

představit a s pomocí učitelského sboru jsme takto
postupně, v klidu a bezpečně evakuovali celou
mateřskou školku. Za odvahu a poslušnost, čekalo
naděti venku malé překvapení. Ve spolupráci s Ivou
Poštulkovou, Radkou Bonniati, Janou Poštulkovou,
Romanem Janáčkem a mnou si děti mohly
vyzkoušet tříkat z hasičské „džberovky“, proskákat
oka na zemi položeného nastavovacího žebříku
nebo vyzkoušet si hasičskou výstroj s
bezpečnostními prvky. Společně s maskotem
drakem Hasíkem bylo dětem vysvětleno, který oheň
je dobrý a který zlý, jaká jsou tísňová telefonní čísla
a jak se mají chovat když vidí houkající hasičské,
sanitní či policejní auto. Jsem nesmírně rád, že po
covidové pauze jsme opět mohli prezentovat
hasičský sbor v této podobě, děkuji všem, kteří se
na práci s dětmi podíleli a těším se na další
spolupráci. Do konce prázdnin jsme ještě stihli
hasičským vozidlem doprovodit karmášový průvod
od „hasičárny“ k fotbalovému hřišti a zapsat se,
společně s myslivci, třetím místem do nultého
ročníku otického Gulášfestu. Nyní už netrpělivě
čekám na pokyny vedení obce o dalším dění ve věci
rekonstrukce místní hasičské zbrojnice. Pevně
doufám, že se projekt uskuteční, byť to nebude
lehké. Musí. Věřím tomu. Už nyní se na novou
„hasičárnu“ těším a spolu se mnou celý hasičský
sbor. (foto: JSDH Otice)
S úctou
Jan Potepa, velitel JSDH Otice

Okénko do historie

či většími škodami druhé světové válce, ovšem svou
původní architektonickou podobu začala ztrácet
čím dál více. Různými přístavbami, z nichž největší
byla výstavba sociálního zařízení se v období vlády

120 let otické školy
Stodvacáté výročí od svého otevření slaví budova
otické školy na ulici Hlavní, historicky však nebyla
školou první. Pokud bychom pátrali hlouběji v
minulosti, nalezli bychom ještě jednu o sto let
starší. První vyučování se odehrávalo v soukromých
domech otických občanů, teprve až po stavbě školní
budovy v roce 1796 bylo započato s plnohodnotnou
školní výukou. První otická škola se nacházela v
místech dnešního parkoviště na ulici K Rybníčkům.
Zajímavostí může být, že patřila Řádu německých
rytířů až do roku 1894, kdy byla velmistrem
arcivévodou Vilémem darována obci Otické. Už v té
době přestávala vyhovovat stále se rozrůstající obci
a pomýšlelo se na výstavbu budovy nové, větší, což
se podařilo o několik let později.
Stavbu nové dvoutřídní školy realizovala firma
Josefa Kremsera z Kateřinek a už 14. září 1902 byla
školní budova slavnostně posvěcena. Kronika se o
události zmiňuje takto: „Den svěcení byl pro obec
velikým svátkem, neboť to trvalo mnoho let, než ke

stavbě nové školy došlo. Obec se stavbě všemožně
bránila. Až když byl schválen nový slezský zákon
školní, kterým se platy učitelské přejímají na
zemský fond, rozhodla se obec školu na dvoutřídní
rozšířiti a novou budovu postaviti.“*1 Střídavě se
vyučovalo ve dvou třídách a kromě nich zde byl i
byt učitele. Těch se v oticích od založení školy
vystřídalo mnoho, ze všech největších jmen lze
vyzdvihnout Františka Madera, Leopolda Hilla či
Valentina Valečka. Otická škola odolala s menšími

Socialismu měnila tvář školy, jakož i celé obce. Své
o proměně školy věděla i její bývalá ředitelka
Zdeňka Dušková, která se v rozhovoru z roku 2012
dlouze pozastavila nad plánovaným projektem
adaptace školní budovy: „Plány na rekonstrukci
školní budovy vypracoval v sedmdesátých letech
inženýr Hrubý. Byl to velice chytrý chlap,
perspektivní. Spolu s inženýrkou Poledníkovou
udělali přenádherné plány školy, která by byla ještě
dnes super moderní. No jo, ale tehdy za Komunistů
rozhodovali jiní, kteří to neuměli domyslet. Takže
to oklestili tak, že to dopadlo jak to dopadlo a proto
se teď (2012) bude škola opět opravovat“*2 Jiný
názor na rekonstrukci měla vládnoucí politická
strana: „Jako novou budou mít už od 1. září 1982
otické děti svou školu. Dodavatelsky prováděnou
modernizací se zlepšilo sociální zařízení, vznikly
další učebny a celkově se zlepšil vzhled i funkčnost
školní budovy.“*3
Ať už se v proudu století někomu podoba či
dispozice školy líbila či ne, svou tradici si udržela
dodnes. Není samozřejmostí mít na vesnici
fungující školu. Tedy oslavte s námi onu milou
skutečnost, že se v ní učí otické děti už celých 120
let. Srdečně vás všechny zveme na výstavu do
Otického muzea, která bude věnována tomuto
krásnému výročí.
Ondřej Vrbický

*1 zdroj: Státní okresní archiv Opava, archiv obce
Otice, NAD 789, inv.č.22, kronika obce Otice pro
období 1908 – 1938
*2 zdroj: Otické paměti, Ondřej Vrbický, 2014
*3 zdroj: Státní okresní archiv Opava, souborný
záznam periodika Nové Opavsko v časovém období
1959-1989

lantkraběnkou dorazil i železniční vagón plný
zámecké výbavy.
Díky pilné badatelské práci kastelána kunínského
zámku, doktora Jaroslava Zezulčíka se podařilo
zachránit nejen samotný příběh lantkraběnky Marie
Zdražilové, ale také mnoho cenných exponátů,
které jsou zde k vidění. Nalezneme mezi nimi

Otická lantkraběnka
Letní slunce ztrácí na své síle a s blížícím se
podzimem a jeho sychravým počasím přijde vhod
procházka pod střechou. Jednu takovou můžete
uskutečnit v nedalekém Kuníně na jehož zámku se
snadno dozvíte příběh, který se k Oticím váže
pevněji, než byste si mohli myslet.
Je jím příběh o tom, jak se Josef Bedřich Arnošt
lantkrabě z Fürstenberka, zvaný „Fric“, syn majitele
zámku v Kuníně, zamiloval do dvorní dámy své
maminky, neurozené Marie Zdražilové. Jako
mávnutím kouzelného proutku se z prosté dcery
kováře Antona Zdražily z Kateřinek u Opavy stala
roku 1895 Marie lantkraběnka z Fürstenberku. Pro
svůj chudobný původ to ale neměla lehké, což bylo
umocněno skutečností, že širší urozená rodina
jejich sňatku nepřála. Společně se svým mužem se
po prodeji rodinného sídla v Kuníně po smrti
zámožného strýce, olomouckého arcibiskupa
Bedřicha Egona z Fürstenberku, přestěhovali,

například jídelní stůl s židlemi, skříň, stříbrné
příbory, ubrousky s monogramy a korunkami
lantkrabat a také mnoho osobních věcí manželů z
Fürstenberku. Nejvíce drobných cenností si lze
prohlédnout v komnatě lantkraběnky, které
dominuje obrovský zlacený lustr a podobizny Marie
Zdražilové a to zejména ty, na kterých má
rozpuštěné vlasy. Jaká že se to pojí legenda k jejím
předlouhým vlasům si zajděte poslechnout už na
místo samotné.
Otická lantkraběnka zemřela v roce 1941 ve svých
téměř osmdesáti letech. V Oticích byla pohřbena do
rodinného hrobu bez jakéhokoliv nápisu či zmínky
o svém jméně či urozenosti. Nutno podotknout,
byla to doba, kdy zuřila druhá světová válka a
rodina se obávala zlých následků. Bohužel ani dnes,
kdy si připomínáme zářijové 160. výročí od
narození Marie Zdražilové, nenajdeme v Oticích
jedinou zmínku o této velké osobnosti.
Ondřej Vrbický

tentokrát do Vídně, a později do nedalekého
Giesshüblu, kde Josef Bedřich předčasně umírá. Po
manželově smrti se začaly Mariiny finance ještě
více ztenčovat. Ačkoliv ji byl několikrát nabídnut
sňatek, vždy odmítla. Nakonec ji na počátku 2.
světové války zachránily její neteře, když si jí z
Vídně přivezli k sobě domů do Otic. Společně s

Vězeňská služba České republiky

Vážení spoluobčané,

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence
Opava hledá nové kolegy do svého týmu na pozici

moštování ovoce bude zahájeno 22.8.2022 každé
pondělí 14,00 - 17,00 hod.

„STRÁŽNÝ“ podrobnější informace získáte na
kontaktu: mpavlikova@vez.opa.justice.cz

Množství 100 kg. a více bude zmoštováno
po domluvě na tel. 737 344 281 p. Šulová
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