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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás
pozdravil v tomto adventním
čase výjimečně já,
místostarosta obce. V letošním
roce připadlo hodnocení roku a
posledních tří měsíců tohoto
roku z důvodu pracovní
neschopnosti pana starosty na
mě. Pomalu končící rok 2021
byl opět velice poznamenán špatnou
epidemiologickou situací nejen u nás, v Oticích a
Rybníčkách, ale v celém světě. Jsem velice rád, že se
podařilo alespoň na chvíli obnovit v Oticích
společenský život, včetně Otických zelných
slavností a tradičního setkání vedení obce se
seniory. Jak se bude epidemiologická situace vyvíjet
v době, kdy budete číst tento zpravodaj, nemůžu
předvídat, ale všechny spolky jsou již připraveny na,
v Oticích tradiční, oslavy adventního času, včetně
adventního koncertu našeho ženského pěveckého
sboru, který se v letošním roce uskuteční v neděli
19.12.2021 v sále Zemědělského podniku. U
vánočního punče na paloučku u vánočního stromu
bychom se měli setkávat každou adventní neděli od
17:00. V plánu je i setkání u vánočního stromu na
Štědrý den.
Změnou místa konání koncertu jsem se dostal k
dalšímu tématu, a to k rekonstrukci Kulturního
domu. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci
deseti miliónů od Ministerstva pro místní rozvoj.
Dalších třicet miliónů máme přislíbeno jako půjčku
s minimálním úrokem z programu Jesica III, kterým
podporuje Moravskoslezský kraj rozvoj obcí v
našem regionu. Realizace stavby je plánovaná do
konce listopadu 2022, ale již dnes má stavba skluz z
důvodu špatného podloží stavby ze strany od koryta
Hvozdnice. Věřím, že akci budou přát další
okolnosti a stavební firma stavbu dokončí v
plánovaném termínu. Další investiční akce, na
kterou jsme získali dotaci, je rekonstrukce Hasičské
zbrojnice. Na tuto akci jsme získali dotaci od
Ministerstva vnitra ve výši čtyři a půl miliónu korun
a od Moravskoslezského kraje další dotaci ve výši
dva a čtvrť miliónu korun. Předpoklad realizace této
rekonstrukce je v průběhu následujícího roku 2022.
Při realizaci těchto rekonstrukcí dojde k omezení
parkování před obecním úřadem a to i kol. Kde bude
možno parkovat kola při návštěvě lékaře, bude včas
zveřejněno. Předem se Vám omlouvám za vzniklé

komplikace, ale musíme zajistit bezpečný vjezd
techniky na staveniště a také se nám jedná o
bezpečnost Vaši. Také prosím o obezřetnost při
vycházení z budovy Obecního úřadu po dobu těchto
rekonstrukcí.
V příštím roce budeme žádat o dotaci na komplexní
opravu jedné místní komunikace a vybudování
osvětleného přechodu pro chodce na ulici
Slavkovské, u hospůdky Tágo. Hledáme dotační
titul na opravu plochy před poštou. Dále probíhá
příprava projektu na intenzifikaci ČOV. Pracujeme
na projektu přechodu pro chodce mezi ulicemi Za
Tratí a K Hrázi, včetně souvisejícího chodníku k
této lokalitě. Vedení obce je připraveno získat i
další dotace, které budou jednotlivými
poskytovateli vyhlášeny.
V letošním roce byly dokončeny tyto investice:
vybudování přechodů pro chodce na ulici Hlavní u
Mateřské školy, kompletní rekonstrukce ulice
Domky a byl vybudován park u nádraží. Do finále se
blíží výstavba cyklostezky Otice – Hradec nad
Moravicí. Ta navazuje na již fungující cyklostezku
Otice - Opava. Pracuje se na úpravě plochy před
pekárnou, kde najdete nové Úřední desky obce. Byla
opravena střecha na márnici, včetně nové věžičky.
Před dokončením je zastřešení pódia na paloučku u
pekárny. Od 1.1.2021 platí nová legislativa ohledně
nakládání s odpady. Z tohoto důvodu musíme vydat
dvě nové, Obecně závazné vyhlášky. Tyto jsou
momentálně k připomínkování na Ministerstvu
vnitra, a po schválení budou zveřejněny obvyklým
způsobem.
Z důvodu růstu cen energií musíme od 1.1.2022
změnit i Ceník Obecního úřadu Otice, a to v položce
ceny stočného.
Vážení spoluobčané, snad jsem ve svém příspěvku
popsal vše, co je pro Vás důležité. Závěrem mi
dovolte, abych Vám popřál klidný adventní čas,
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v
nadcházejícím roce 2022.
S pozdravem Roman Janáček
místostarosta

Obecní úřad informuje
Zlatý erb 2021
Obec Otice se zúčastnila renomované
soutěži Zlatý erb 2021 o nejlepší
webové stránky a elektronické služby
měst a obcí. Cílem soutěže je
podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy
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prostřednictvím rozvoje informačních
služeb poskytovaných občanům s využitím
internetu a přispět tak k rozvoji kvality života
ve městech a obcích České republiky. Slavnostní
předání cen 23. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb 2021 o nejlepší webové stránky
proběhlo ve středu 1. září 2021 na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde ceny
soutěžícím předával při slavnostním ceremoniálu
hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo
Vondrák. Naše obec se v rámci kategorie nejlepší
webové stránky obcí umístila na druhém místě.

schránku, pomocí které můžete elektronicky
komunikovat s úřady. Z Portálu občana máte i
snadný přistup do portálů jiných úřadů, jejichž
služby si potřebujete vyřídit, ať už je to Finanční
správa, eRecept, Očkovací portál, ČSSZ, Úřad práce
nebo portál vaší obce. Abyste mohli začít využívat
služby na Portálu občana, musíte nejdříve v
přihlášení prokázat svou totožnost. Přihlásit se
můžete prostřednictvím eIdentity nebo datovou
schránkou. https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Úřední hodiny OÚ v závěru
roku
Oznamujeme občanům, že obecní úřad v Oticích
bude v letošním roce naposledy otevřen pro
veřejnost ve středu 22. prosince 2021, poté bude
uzavřen. Opětovně otevřen bude po Novém roce,
tedy v pondělí 3. ledna 2022.

Svoz komunálního odpadu
v roce 2022

Zelená úsporám
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o dotacích na výměnu
starých neekologických kotlů, které připravilo
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se
Státním fondem životního prostředí ČR. Zákaz
provozu starých neekologických kotlů, které
nedosahují alespoň 3. emisní třídy, začne platit 1.
září 2022, tedy za necelý rok. Cílem MŽP je
dosáhnout co nejrychlejšího stažení těchto starých
kotlů, které nám prokazatelně znečišťují ovzduší, a
občanům nabídnout pomocnou ruku při jejich
výměně. K dispozici jsou pro
Vás i další informační
materiály k nové etapě
programu Nová zelená
úsporám. https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/
tiskoviny/.

Svoz komunálního odpadu budou Opavské
technické služby provádět každé sudé úterý.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou
přistaveny v níže uvedených termínech:

Místo pro sběr uvedených odpadů bude upřesněn v
závislosti na realizaci rekonstrukce KD a zbrojnice.
Pytle s plasty a papírem se odvážejí vždy poslední
středu v měsíci, viz níže uvedeno:

Portál občana
Na webových stránkách obce
jsme zřídili odkaz na portál
veřejné správy. Portál občana
je bránou k elektronickým
službám státu. Na Portálu občana máte vlastní účet,
ke kterému máte přístup jen vy. V Portálu občana si
můžete spravovat svoje doklady a jiné údaje ze
státních registrů a databází nebo založit datovou

Velkoobjemový odpad a elektrozařízení budeme
odebírat 23.4.2022 a 22.10.2022 v čase od 08:00 do
11:00. Nebezpečný odpad bude možno odevzdat
21.4.2022 a 20.10.2022 v čase od 15:00 do 17:00.
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Otičtí oslavili 11. Zelné
slavnosti
Krásné teplé počasí, vůně dobrého jídla a prodej
regionálních produktů přilákal nebývalý počet
návštěvníků 11. ročníku Otických zelných slavností.
Oficiální program byl zahájen 11.září, příhodně v 11
hodin, kdy starosta obce Otice Mgr. Vladimír Tancík
přivítal všechny přítomné od místních občanů až po
nejvzdálenější účastníky. Mezi nejvzácnější hosty
slavností lze počítat Ministra kultury České
republiky Lubomíra Zaorálka, který rovněž

(foto: Ondřej Vrbický)

vystoupil se svou zdravicí a především pochvalou,
že tradiční otické zelí má v Oticích nejen staletou
minulost, ale především své domovské místo od
pěstování po hotový produkt. Dalšími hosty byli
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing.
Jaroslav Kania a pan Ing. Jiří Havlíček z
ministerstva zemědělství. Otickému zelí požehnali
bývalý děkan Římskokatolické farnosti Opava Jan
Czudek a farař P. MGR. Václav Koloničný, který

připomínalo. Otické „zpěvanky“ vystřídal ostravský
písničkář Roman Petr, ovšem ne tak docela. To,
když si spolu na pódiu zazpívali, jak jinak než o
šlapání zelí. Zlatým kulturním hřebem odpoledního
programu bylo duo Kamélie a večerní skupina
Kabát revival.
Bohatý program slavností nabídl gastronomické
zážitky, které si pro návštěvníky připravili obecní
spolky či firmy. Pro ty nejmenší zde byly soutěže ve
slalomu s hlávkou zelí na kolečkách, skákací hrad a
dětský kolotoč. Zvídaví návštěvníci mohli v teplém
dni babího léta dále shlédnout výstavu ovoce a
zeleniny otických zahrádkářů, výstavu drobného
zvířectva otických chovatelů, trofeje a představení
činnosti mysliveckého sdružení Hvozdnice,
techniku a výstroj Sboru dobrovolných hasičů Otice
či třeba výrobky dětí z místní Základní a Mateřské
školy, které v yrobily krásné věrné kopie
významných otických budov. Slova chvály sklidilo i
zcela nové Otické muzeum s v ystavenými
historickými exponáty, které zapůjčili místní
občané. Na místě nechyběly selky v kroji, prodej
buchet a všudypřítomná dobrá nálada. Ta se
ostatně nesla celým slavnostním dnem a byla
sladkou tečkou za dlouhými přípravami, na kterých
se podílelo více jak stopadesát lidí v drtivé většině z
řad místních občanů.
Ondřej Vrbický

Otické muzeum se
otevřelo
Myšlenka vytvořit v Oticích muzeum byla před pár
lety vypuštěna do světa starostou obce Otice Mgr.
Vladimírem Tancíkem. Vize, že by i malá obec v
těsné blízkosti slezské metropole mohla mít svůj
kulturní stánek zaměřený nejen na vlastní historii,
byla přijata spíše v tichosti, a proto o ní nebylo
oněch pár zmíněných let slyšet. Letos v roce 2021
se opět neškodně připomněla. Důvodem byla oslava

(foto: Ondřej Vrbický)

přebírá funkci děkana v opavské konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie. Po ocenění místních
občanů patřilo pódium již tradičně Ženskému
pěveckému sboru Otice, vedeného Mgr. Bohuslavou
Kvarčákovou. Zpěvačky ve svých autorských písních
nezapomněly, kromě tradiční Zelné hymny ani na
výročí 660 let obce Otice, které se toho dne také
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(foto: Ondřej Vrbický)

první písemné zmínky o Oticích z roku 1361.
Taková příležitost si jistě zasloužila více než jen
článek ve Zpravodaji. Realizace nápadu s názvem
„Otické muzeum“ se ujali Ondřej Vrbický a Marcela
Šímová a to v prostorách obecní budovy, současné

(foto: Ondřej Vrbický)

moštárny č.p.82. Prvotní práce vyklizených, ale
značně zaprášených prostor byly ve znamení
umývání oken, topení, podlah, dveří a podobně.
Pomáhaly členky Ženského pěveckého sboru Otice,
otičtí zahrádkáři a řada jednotlivců – dobrovolníků.
Až na viditelná poškození místy silně opadané
omítky se s dobrovolnickou pomocí podařilo
připravit prostory čekající na své exponáty. Ty
dodali místní občané, a že jich bylo! Jak občanů, tak
exponátů. Vyvrcholením příprav bylo otevření
muzea veřejnosti v době konání XI. Zelných
slavností obohacené prodejem buchet v dobových
krojích. Nejdůležitější však zůstává uvědomění, že
výstava občanů pro občany se podařila a Otické
muzeum existuje.
Podporovatelé muzea

Oslavy výročí vzniku ČSR
Ve čtvrtek 28. října 2021 jsme si připomenuli za
účasti zastupitelů a občanů 103. výročí vzniku
samostatného Československého státu. Touto
oslavou jsi připomínáme vydání zákona o zřízení
samostatného státu československého. Tento zákon
byl vydán jako úplně první zákon nově vzniklého
Československého státu, jakožto jednoho z
nástupnických státu Rakouska-Uherska. Proslovu se
ujal místostarosta obce Roman Janáček, který mimo
jiné připomněl historická fakta, které předcházeli
vzniku samotnému vyhlášení Československého
státu. Poté přítomní položili kytice k pomníku
Padlým vojákům ve válkách a oslava byla ukončená
státní hymnou ČR, kterou zazpíval Ženský pěvecký
sbor Otice. Dekujeme všem za účast.

Vánoční výstava v
Otickém muzeu
V adventním čase jsme pro vás
připravili Vánoční výstavu „Jak
si hrály naše babičky“, jakési
připomenutí pomíjivosti a
v ýznamu hraček. K vidění
budou nejrůznější dětské
předměty, hry, knížky a mnoho
dalšího nejen z minulých, ale i
nedávných dob. Protože
nemůžeme zajistit stálé
otevření muzea, bude expozice instalovaná
takzvaně „přes okno“. Tedy kdykoliv uvidíte, že se v
muzeu svítí, přijďte oknem nahlédnout. Výstava
bude k zhlédnutí každou adventní neděli od
odpoledne do večera a všichni jste na ni srdečně
zváni.
Podporovatelé muzea

Pozvánka
Ženský pěvecký sbor Otice ve spolupráci s Komisí
rady obce pro kulturu a sport a Komisí rady obce
pro rodinu a sociální věci Vás srdečně zvou na
Vánoční koncert a tradiční vánoční výstavku
perníků. Akce se uskuteční v neděli 19.12.2021 od
14:00 hodin v budově ZP Otice. Začátek koncertu v
15:00 hodin.

Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka se v celé naší zemi uskuteční od 1.
d o 1 6 . l e d n a 2 0 2 2 . Vz h l e d e m k v ý v o j i
epidemiologické situace se koledování klasickým
způsobem jeví jako varianta málo pravděpodobná.
Pokud jde o celostátní úroveň, počítá se opět s
možností on-line koledy – přes platební bránu na
webu TKS – přes PSČ jednotlivých obcí, které jsou
přiřazeny jednotlivým Charitám. Stejně jako vloni
bude také možné posílat bezhotovostní příspěvky
přes VS jednotlivých Charit. Charita Opava bude
mít možnost platby i přes QR kód. O dalších
možnostech Vás budeme včas informovat.

Lampionový průvod obcí
Navzdory zrušené akci "Slavnosti světel" se několik
místních rodičů rozhodlo vzít své ratolesti na malý
lampionov ý průvod obcí. Tajemná večerní
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procházka směřovala přes ulici Domky k opavské
Kolibě. Je až s podivem, jak se nevinná zpráva
Oticemi rychle rozšířila, neboť se z hrsty rodičů
nakonec stal dlouhý světélkující had několika
desítek občanů a zejména dětí, které si procházku
ve tmě užily dosytosti.
Ondřej Vrbický

Základní škola

Podzimní měsíce byly ve znamení projektového
vzdělávání, které žáky vede ke kooperaci, rozvoji
kritického myšlení a praktickému využití poznatků.
Na začátku září se naše škola zúčastnila soutěže
„Hod s Bárou“, kterou pořádal softbalový oddíl
Opava. Žáci házeli tenisovým míčkem do dálky. Do
této soutěže se zapojilo 9 základních škol z Opavy a
okolí. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a ti
nejúspěšnější získali diplom a medaili.

Nádherně zbarvená příroda nám ukazuje podzim v
celé své kráse a prázdniny už jsou pouze příjemnou
vzpomínkou. Školní rok 2021/2022 je již třetím
školním rokem, který je ovlivněn
protiepidemickými pravidly. Stále platí opatření,
která jsme nuceni dodržovat. Prioritou podzimní
výuky je především procvičení učiva z období
distanční výuky. Z tohoto důvodu probíhá v naší
škole podzimní doučování, které dětem pomáhá
doplnit případné nedostatky, nebo jen upevnit své
znalosti.

(foto:ZŠ Otice)

20. října proběhl celoškolní projekt DEN STROMŮ.
Stále více si uvědomujeme důležitost ochrany
životního prostředí a naše žáky
vedeme k
pozitivnímu vztahu k přírodě. Každoročně
pořádáme v tento den poznávací cestu na Otickou
sopku, během které děti plní zajímavé úkoly.
Děkujeme členům myslivecké sdružení, kteří pro

(foto:ZŠ Otice)

První den školního roku byl slavnostní především
pro naše nové žáčky. Po dlouhé odmlce z důvodu
COVID-19 jsme s velkou radostí v naší škole uvítali
i rodiče, kteří vzhledem k dané situaci přišli s
ochranou dýchacích cest. Věříme, že i pod rouškami
se jim při pohledu na své malé školáky rozzářily
úsměvy. Prvňáčky přivítala paní ředitelka Romana
Evjáková spolu s místostarostou obce Otice
Romanem Janáčkem, který paní ředitelce předal pro
každého prvňáčka finanční dar na nákup školních
pomůcek. Všem našim novým školáčkům přejeme
hodně malých i velkých úspěchů, spoustu nových
kamarádů a také radosti z poznávání.
Hned na začátku září se všichni žáci naší školy
zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené k příležitosti
660 let od založení obce Otice. Vítězové
jednotlivých tříd si 11. září převzali ocenění na
Zelných slavnostech.

(foto:ZŠ Otice)

žáky připravili přednášku o jejich činnosti a životě v
lese. V rámci tohoto projektu jsme také na školním
hřišti vysadili strom – Ořešák královský (vlašský),
do jehož kořenů p. ředitelka uložila poselství pro
příští generace. Na školní zahradě jsme uspořádali
v ýstavku ovoce a zeleniny. Většinu z 33
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vystavených plodů děti poznaly. V rámci slohu pak
žáci napsali celou řadu receptů na zdravá jídla z
ovoce a zeleniny.
Je nám líto, že některé připravované akce a projekty
musely být z důvodu zhoršující se epidemické
situace zrušeny nebo přeloženy. Také SLAVNOST
SVĚTEL, která měla proběhnout 11.11., musela být
odložena na „lepší časy“. Připravený program k
tomuto projektu tak děti zhlédly alespoň v
prostorách školní družiny.
V letošním školním roce jsme se zapojili do
výtvarné soutěže s dopravní tématikou „Zebra se za
tebe nerozhlédne“, kterou organizuje obecně
prospěšná společnost Tým silniční bezpečnosti ve
spolupráci s Policií ČR. V krajském kole se umístili
na 1. místě Alžběta Bílovská a na 2. místě Filip
Němčík. Obě v ýtvarné práce postupují do
celostátního kola. Srdečně gratulujeme za skvělou
reprezentaci školy.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili Bobříka
informatiky. Soutěžili jsme v kategorii Mini, kdy
žáci prostřednictvím on-line testu na počítači
odpovídali na otázky s oblasti informatického
myšlení. Úspěšní řešitelé v národním kole v
kategorii Mini: Lukáš Vajda, Lilien Dudysová,
Michaela Zezulková a Nikol Dostálová.
Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku
hlavně hodně zdraví, pohodu a život v době
„necovidové“.
Kolektiv ZŠ Otice

Mateřská škola
1. 9. 2021 začal nový školní rok a paní učitelky
přivítaly ve školce 62 zapsaných dětí, které se
nadšeně vítaly s kamarády a sdílely si navzájem
zážitky z prázdnin. Poprvé se do školky také
podívalo 18 nejmladších dětí, kterým slzičky po
mamince zvládly překonat paní učitelky s
chůvičkou.
Využívali jsme za teplého podzimního počasí co
nejvíce školní zahradu, kde děti rozvíjely své
tvořivé schopnosti a fantazii v pískovištích,
námětové hry v domečcích, zdolávaly průlezky,
soutěžily a dováděly na čerstvém vzduchu.
První velkou akcí bylo vystoupení starších dětí 12.
9. 2021 na Otických zelných slavnostech. Děti
pobavily občany tanečky a zpěvem o zelenině.
Kulturní dům byl vyzdoben výrobky z hlávek zelí,
které vyráběli malí školkáčci s rodiči a potěšili
vtipnými výtvory návštěvníky Zelných slavností.
Každý měsíc máme zařazené do akcí pro děti
návštěvu divadla. Hned v září to bylo divadlo

Smíšek s pohádkou Veselá školička. Předškoláci se
vydali do opavského divadla na pohádku Popelka a
30. 11. 2021 nás navštíví divadlo Beruška s
pohádkou O čertíkovi, který se učil lyžovat.

(foto: MŠ Otice)

Na konci září proběhla drakiáda s rodiči na Otické
sopce. Akce se vydařila, vítr foukal a draci létali
vysoko. Za odměnu si děti s rodiči společně opekli
párky, poseděli a popovídali si. Děti si domů
odnesly medaile s dráčky a také zážitky, o které se
další den podělily s kamarády, kteří se akce nemohli
účastnit. Rádi bychom poděkovali paní Havránkové
za přípravu ohniště a uvaření čaje.
V letošním školním roce se naše MŠ zapojila do
projektu České obce sokolské: „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. Hlavním cílem je
rozvíjení pohybových schopností. Za správně
provedený cvik či pohybový úkol si děti přilepí
nálepku do deníčku. Tento projekt je celoroční. V
říjnu proběhl také projekt Zdraví dětem, ve kterém
bylo dětem hravou formou vysvětleno, jak zdravě
žít. Od října probíhá zájmový kroužek pro děti Hra
na flétnu. V rámci
vzdělávací didaktické
činnosti ve třídě
nejstarších dětí probíhá
Angličtina, Předškoláček
a Keramika. Rodiče se
zapojují do výtvarných
soutěží.
První měla
název Podzimní
strašidélko, které se
zúčastnila většina rodičů s dětmi. Za krásné výtvory
dostaly děti domů větrníčky. Druhá soutěž s
názvem Hvězdička, ozdobí školku před vánočními
svátky. Nezapomněli jsme také na Mikuláše, který
dětem přinese do školky sladkou nadílku. V rámci
Adventu nejstarší děti obohatí nedělní programy u
stromečku v obci krátkým vystoupením. V mateřské
školce se vánočně naladíme 17. 12. 2021, a to
zhlédnutím pohádky divadla Smíšek o vánoční
hvězdičce a budeme čekat, zda na nás Ježíšek
nezapomněl s dárečky.

-7
! -

Hned zpočátku roku bylo důležité dodržovat
epidemiologická opatření kvůli onemocnění
Covid-19. Rodiče
jsou informováni
vývěskami na
dveřích
MŠ.
Děkujeme za
respektování
těchto pravidel.
Ani nám se
nevyhnulo toto
onemocnění, a
proto děti ze
střední třídy
musely na konci října do karantény. Kvůli zhoršené
epidemiologické situaci nemůžou probíhat
připravované akce s rodiči. Děti si je prožijí v
dopoledních hodinách ve svých třídách. Fotografie
z těchto akcí si můžete prohlédnout na webových
stránkách školky.
MŠ bude uzavřena od čtvrtka 23. 12. 2021 a opět se
uvidíme v novém roce v pondělí 3. 1. 2022.
Pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku
2022 přeje kolektiv MŠ.
Kolektiv MŠ

Ze života spolků

Klub deskových her
Nový klub deskových her
pod záštitou SDH Otice
zahajuje svou činnost.
Přijďte si oddechnout
u různých deskových
a karetních her. Sebou si
můžete vzít i svou
oblíbenou deskovou,
nebo karetní hru. Vítány jsou všechny věkové
kategorie hráčů, hráček a hračiček.

Nohejbalový klub Otice

plánovaná akce. V posledním měsíci tohoto roku
máme v plánu se podílet na zavedené Zlaté neděli,
kde bychom Vám rádi zpestřili blížící se
předvánoční čas prodejem adventního punče. Přeju
Vám i Vaším blízkým klidné a pohodové vánoční
svátky.
Nohejbalový klub Otice

Spolek chovatelů
10. a 11. srpna 2021 se v prostorech areálu ČSCH
Hradec nad Moravicí konala okresní soutěžní
výstava drobného zvířectva-králíků, holubů,
drůbeže a exotického ptactva. Této výstavy se
zúčastnili i členové naší organizace a nevedli si
vůbec špatně. V soutěži holubů představil pan B.
Váleček plemena Český stavák červený rovný, Český
stavák červený bělokosý, Český stavák červený tygr
a pan A. Gilík plemeno Prácheňský káník. Se svými
krasavci obsadili 3. místo. V soutěži drůbeže jsme
měli rovněž svého zástupce, kterým byl pan A.
Gilík. Jeho plemena Zakrslá rousná černá bíle
tečkovaná, Zakrslá rousná modrá bíle tečkovaná,
Zakrslá rousná žíhaná získala celkové 4. místo. O
zastoupení v kategorii králíci se postaral pan I.
Gorčica. Představil králíky plemen Saténový
kalifornský, Saténový rys, Bílopesíkatý černý a
Havana. Bodovým hodnocením získal druhé místo.
Tato umístění vynesla zástupcům naší organizace
celkové krásné 1. místo se třemi čestnými cenami.
Tímto se ČSCH Otice stal nejlepší organizací v
okrese pro rok 2021. Vítězným pohárem uctili
členové památku bývalého předsedy pana V. Gilíka,
který za léta své aktivní činnosti vykonal pro naši
organizaci spoustu prospěšného. Čest jeho
památce.
Ivo Gorčica
Český svaz chovatelů, Základní organizace Otice

Zahrádkářský svaz Otice
Dobrý den vážení spoluobčané.

Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s činností
nohejbalového spolku v letošním roku, který byl tak
jako v předchozím roku silně poznamenán
COVIDEM - 19. Z důvodů opatření vydaných k boji
proti šíření této nemoci byla zrušena většina
plánovaných aktivit Nohejbalového spolku v
Oticích. Kromě sportovního soustředění
nohejbalového spolku a Otických zelných slavností
se v tomto roce neuskutečnila žádná námi

Základní organizace zahrádkářského svazu Otice v
srpnu uspořádala zájezd na letní Floru do
Olomouce. Zájezdu se zúčastnilo 42 osob a z toho
10 členů naší organizace. Zájezd se vydařil, krásně
nám vyšlo počasí a všichni zúčastnění se vraceli s
nákupy rostlin a s dobrou náladou příjemně
stráveného dne. Jako každoročně jsme se zúčastnili
Otických zelných slavností. V letošním roce jsme
pro návštěvníky připravili bramboráky ze 75 kg
brambor. Bylo vidět, že bramboráky všem chutnaly,
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protože fronta zájemců před stánkem nikdy
nekončila. V pozdním odpoledni jsme již museli
zákazníky odmítat, že bohužel jsme všechny
bramboráky vyprodali. K tomu jsme prodávali ještě

Další činnost naších hasičů v podzimních měsících
byla pravidelná kontrola čerpadel a různá odborná
školení velitelů a strojníků jednotky.
Závěrem si touto cestou dovolím Vám všem popřát
klidný závěr roku a maximální opatrnost při
manipulaci s adventními věnci s hořícími svíčkami,
ať tzv. ohnivý kohout nelítá po střeše.
A do Nového roku 2022? Hlavně zdraví. To ostatní
přijde samo.
Jan Potepa
Velitel JSDH Otice

Okénko do historie
Otický perník a otické
perníkářky

(foto: Eliška Šulová)

čerstvý jablečný mošt a pro dospělé taky něco
ostřejšího. Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě.
Naší tradiční podzimní akcí je taky moštování
ovoce. Letos jsme začali moštovat 30. srpna a
poslední moštování se uskutečnilo 27. října. Za tuto
dobu moštaři pan Laš a Škarda zmoštovali 6.251 kg
ovoce, za což jim patří velké díky. No a poslední
akcí tohoto roku bude příprava a prodej
štědrovečerního punče. Doufám, že se s vámi se
všemi tradičně potkáme na štědrý den odpoledne u
vánočního stromu pokud nám to hygienická
opatření dovolí.
Nyní mi dovolte, abych vám všem popřála hodně
zdraví, krásně prožité adventní období a taky
mnoho štěstí do nového roku 2022.
Miroslava Horňáková

JSDH Otice

K tradičním českým Vánocům patří mnoho
tradičních pokrmů. K těm Otickým patří
jednoznačně Otický perník. Otický kulturní dům od
roku 1994 pravidelně provonělo perníkové aroma
na Vánoční výstavě perníku, za jejímž zrodem stály
Vladimíra Pospíšilová a Ludmila Šindlerová. Pokud

(foto: Vánoční výstava v kulturním domě v Oticích)

Milí spoluobčané.
Naše jednotka v roce 2021 vyjížděla celkem k sedmi
nahlášeným událostem o kterých jsem již
informoval v minulých zpravodajích. O čem jsem
jistě neinformoval je to, že dva členové naší
jednotky odvezli hasičským vozidlem ještě další
materiální pomoc do Moravské Nové Vsi, postižené
červnovým tornádem.
Členové jednotky spolu s dalšími hasiči
spolupracovali při Otických zelných slavnostech a
to mimo jiné při převádění přes přechody, dovozu
potravin a prodeji občerstvení při večerním
programu.
V říjnu proběhla kontrola hasičského záchranného
sboru územního odboru Opava na akceschopnost
místní jednotky. Kontrola dopadla na výbornou.

bychom se chtěli dovědět více o přípravě této
slavnosti, musíme začít už v září, které svým babím
létem jen stěží připomíná svátky zimy. A přece to
byl měsíc, kdy měly otické perníkářky plné ruce
práce. Motivy a předlohy už byly vymyšlené a
pracovalo se na tom hlavním, na testě. A že ho bylo
stále víc! I více jak 500 kilo. Rozválené těsto se pak
ručně za pomocí na míru vyrobených forem či jen
tak nožem vykrajovalo, až bylo nakonec všechno
upečeno v pekárenských pecích. Ať už to zní
sebevíc jednoduše, zas tak jednoduché to nebylo.
Několikadennímu shonu asistovaly desítky rukou,
každý měl svůj úkol, své místo a bylo by velmi
těžké, kdyby se na poslední chvíli rozhodl nepřijít.
Panovala zde disciplína, řád a pořádek stejně jako
přátelství, radost a nadšení pro věc. Nejiná
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atmosféra byla u následného zdobení, s kterým
pomáhaly maminky dětí z otické základní a
mateřské školy, učitelky, členové kulturní komise a
mnoho dalších. To vše se dělo na úkor volného
času, po večerech a nezřídka kdy i po nocích, aby
bylo vše včas připraveno. Nejen zdobení a balení
perníků, také příprava místa konání výstavy zabrala
mnoho času. Každá výstava měla své téma, ta před
dvaceti lety byla například ve znamení čtyř ročních
období. Když byla celá „čtvrtletní honička“ u konce,
přišla zasloužená odměna v podobě příchodu hostů,
kteří nad krásnou a precizností výstavy nešetřili
chválou. Celé zájezdy se sjížděly z dalekého okolí a
každý si chtěl domů na štědrovečerní stůl odnést
alespoň jeden voňavý medový poklad. Chaloupky,
koníci, ryby, čerti, andělé, zvonky a zvonečky a

spadalo celé fojtství. Nejznámějším rodem otického
fojtství byl rod Andrlů. V roce 1749 bylo otické
fojtství spojeno s městským dvorem a tím došlo i k
rozšíření obdělávané půdy. Zvyšující se daně se
stávaly neúnosné. Nejednalo se pouze o peníze,
odvádělo se takřka vše od obilí po dobytek, nehledě

(Foto: Otický dvůr v roce 1932 – obytná budova č.p.18,
ve které sídlila kancelář šafáře a část stájí)

(foto: Vánoční výstava v kulturním domě v Oticích)

mnoho dalších včetně repliky betlému či celé
vesnice byly tak žádané, že byly záhy vyprodány.
Zájem byl tak velký, že se kolikrát muselo sáhnout i
na perníkové ozdoby, které pro prodej vůbec nebyly
určeny. Kromě otického perníku byly k vidění
dobové tradice, k poslechu zpívaly pěvecké sbory a
nechybělo ani vystoupení dětí místní školy. A co za
to? Snad text dobového novinového článku
prozradí vše: „Vždyť poděkování je jejich jediná
odměna. Ze zisku se budou těšit děti ve škole a
školce.“ Takové jsou otické perníkářky.
Ondřej Vrbický

90 let od rozparcelování
Otického dvora
Otický dvůr byl zřízen městskou radou Opavy roku
1637. Vznikl sloučením pěti selských usedlostí a stal
se centrem zemědělského dění v obci. Otičtí museli
na těchto polích robotovat. Předním představitelem
zemědělské obce byl rychtář, do jehož správy

na nevolnickou práci vykonávanou za nepatrnou
mzdu a za stravu. Částečná úleva přišla roku 1848
zrušením nevolnictví a rozdělením polí do
soukromého pronájmu. Zbylý velkostatek měl
počátkem dvacátého století rozlohu 135 ha. V roce
1924 bylo v Oticích založeno Družstvo pro chov
dobytka, které hojně využívalo pronajatých
městských pozemků. Doménou Družstva byl chov
plemenných býků.
Ke konečnému rozparcelování dvora Státním
pozemkovým úřadem došlo na přelomu let 1930 a
1931. Jeden z jeho objektů prošel velkou
přestavbou, kdy z obytných a hospodářských budov
byly zřízeny deputátní byty. Tento dům se po
několika proměnách dochoval do dnešní doby.
Ondřej Vrbický

60 let od socializace
vesnice
Socializace vesnice se stala symbolem šedesátých
let. Oslavována byla zemědělská a průmyslová
velkovýroba a stranická hesla upoutávala zrak, kam
jen oko dohlédlo. Název našeho státu se přiléhavě
změnil na Československou socialistickou
republiku. Vliv KSČ na fungování družstevního
zemědělství v obci byl v roce 1961 podpořen
zřízením Základní organizace KŠC a jejímu vedení
podléhaly menší organizace v jednotlivých obcích –
tedy v Oticích, Uhlířově a Štáblovicích, které se
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později sloučily v jednu. Toho roku došlo v Oticích
k úplné kolektivizaci (zestátnění soukromého
zemědělství) převodem posledních 2 ha
malorolníka Rabinského pod správu JZD Otice.
Nelze nevzpomenout, že i ostatní malí či velcí
zemědělci při podobných akcích v padesátých
letech podepisovali přihlášky do JZD pod nemalým
nátlakem a v nejednom případě je rovnou čekalo
vězení či vyhnáním na druhý konec republiky.
Ondřej Vrbický

(propagační pohlednice JZD Pokrok Otice ze 70.let)
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Plán kulturních a sportovních akcí 2022

Plánované akce se budou konat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v
souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 na území ČR.
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