ČERVEN 2016

2/2016

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je zde opět léto. Pro někoho, hlavně pro děti, toužebně
očekávaný čas prázdnin, dovolených, společně trávených dnů u vody, v přírodě
nebo u grilu.
Na jaře jsem Vás informoval o množství žádostí o dotace, o rozpracovaných
projektech a plánech na letošní rok. Víme téměř stoprocentně, že z dotací pořídíme hasičské auto. Aktuálně probíhá veřejná soutěž. Dotaci na rekonstrukci
chodníků na hřbitově nedostaneme, stejně jako nám kraj nepřispěje na Otické
zelné slavnosti. Máme ukončenu studii proveditelnosti rekonstrukce místních
komunikací. Z té vyplývá, že maximální cena za nové ulice bude 50 miliónů korun. Předpokládáme ale, že cenu srazíme v rámci projektu. Určitě ale není reálné
opravit všechny komunikace najednou v jednom roce. Bude záležet na vypsaných dotačních titulech. Právě zde jsme aktivní a snažíme se udělat maximum
na jednáních s poslanci, hejtmanem, ministerstvy a Svazem měst a obcí.
Nadějně vypadá dotace na digitální povodňový plán a nový obecní rozhlas.
Podali jsme novou, upravenou žádost, protože odstoupil Slavkov a vše jsme
museli dělat znova. Bohužel se nám nikdo nepřihlásil do soutěže na projekt
hasičárny, ale přesto jsme žádost o dotaci podali. Bodově se totiž zvýhodňují
v dalším roce i žádosti, které byly podány jako neúplné…..
Velké úsilí jsme také věnovali žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu. Vymysleli jsme takové aktivity v rámci projektu rekonstrukce, že nám z toho
šla hlava kolem, ale pro dobro věci je třeba občas tu hlavu sklonit, myslet si
své a udělat, co je nezbytné. Jednali jsme osobně na Radě pro začleňování ZTP
osob při úřadu vlády. Kdybych napsal o průběhu jednání, řada z Vás by nevěřila
(a hodili byste nejspíš Zpravodaj do koše), co je možné, a proto jsou detailně
informováni jen zastupitelé. Klidně se jich ptejte. V Integrovaném regionálním
operačním programu (IROP) není aktuálně žádná výzva na opravu kulturního
domu.
Před pár dny jsme se dozvěděli, že žádosti o peníze na rekonstrukci chodníků
bylo vyhověno a podle výsledků soutěže dostaneme až 2,1 miliónu korun. „Páteřních“ chodníků kolem hlavních cest už nám nezbývá rekonstruovat mnoho,
ale pořád jsou ve hře milióny. Takže letos budeme chodit po nových chodnících
i na ulici K Rybníčkům.
V těchto týdnech se dokončuje nový územní plán. Možná nebudou všichni
spokojeni, ale ze strany obce bylo vyvinuto maximální úsilí. Za zmínku stojí
fakt, že projednávání návrhu územního plánu se zúčastnilo pouze 8 občanů,
5 zastupitelů a 3 projektanti. Je takový malý zájem adekvátní klíčovému dokumentu obce na dalších mnoho let?
V uplynulém jarním období jsme vysadili na 40 stromů a 400 keřů. Děku2

ji všem spolkům a občanům, kteří v deštivou dubnovou sobotu přišli. Zvláště
si cením účasti menších dětí, mohou být příkladem řadě dospělých. Výsadba
bude pokračovat i na podzim.
Obec uspěla v soutěži Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.
Potřetí jsme zvítězili, byť ne po sobě, a všimli si nás lidé z Národní ceny. Byli
jsme vyzváni k účasti v celostátním kole a výzvu jsme přijali. Rada rozhodla se
soutěže zúčastnit. Vůbec nevadí, že s umístěním nesouvisí jiná pobídka, než
„jen“ papírový diplom. Jde o prestižní cenu, kterou má v okrese jedna firma.
Zatím…..?
Více než rok se snažíme zvýšit třídění odpadu v obci. Myslím, že jdeme správnou cestou, protože finanční náklady na likvidaci odpadu se budou zvyšovat.
Nelze předpokládat, že obec bude doplácet těm, kteří netřídí. Podpora se bude
naopak týkat zodpovědných. Těch naštěstí přibývá. V této souvislosti jsme se
rozhodli, že pokud bude vyhlášena výzva na kompostéry, opět se spolu s několika dalšími obcemi o dotaci přihlásíme. Proto najdete ve zpravodaji anketní
lístek.
Zaznamenal jsem jeden mimořádný studentský počin. Týkal se výzkumu spokojenosti občanů Otic se službami veřejné správy a sloužil pro potřeby závěrečné bakalářské práce. Občan - student spojil potřebné s užitečným a patří mu
poděkování. Výstupy práce jsou cenným podnětem pro radu i zastupitelstvo.
Dalibore, děkuji Ti a doufám, že v magisterské práci na obec nezapomeneš.
Do života obce vstupují dvě nové obecní normy a jedna je novelizována.
Dovolím si ke dvěma novinkám krátký komentář. Tou první je obecně závazná
vyhláška „o klidu.“ Omezuje produkci hluku na únosnou mez a jejím smyslem
je ochrana klidu v noci, o víkendech a státních svátcích. Není normální, aby někteří „pracanti“ startovali sekačky a pily v době, kdy má člověk právo si odpočinout, odpalovali ohňostroje v noci. Není normální, abychom měli reklamou
oblepeny autobusové zastávky a sloupy nebo ploty. Druhou normou je nařízení obce a vztahuje se k zákazu podomního a pochůzkového prodeje a nabízení
služeb. Chceme Vás ochránit před samozvanými „nabízeči“ čehokoli a především před živly, kteří se pokouší především starší lidi oklamat či okrást. Nejsme
zastánci regulací, ale je třeba slušné občany obce chránit. Věříme, že na dlouhou dobu nebudeme muset k zásahům v podobě přijímání nových obecních
norem přistupovat.
Vážení spoluobčané, milé děti, přeji Vám příjemné prožití léta, klidnou a pěknou dovolenou nebo prázdniny.
Vladimír Tancík
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NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE
Obecně závazná vyhláška obce Otice č. 1/2016
o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností
a vylepování a umísťování reklam a inzerce
Zastupitelstvo obce Otice se na svém zasedání dne 13. června 2016 usnesením
č. ZOO 8/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem
v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek
pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a přijetí opatření, směřujících k ochraně před následnými škodami
a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů (sekaček na trávu a křovinořezů, motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček, střelných zbraní) a zařízení a provozování zábavní pyrotechniky mimo dobu k tomu určenou,
c) produkce živé či reprodukované hudby během pořádání veřejnosti přístupných
sportovních, společenských a kulturních akcí, konaných na veřejných prostranstvích či jiných místech v době nočního klidu
d) vylepování a umisťování plakátů, reklam, inzerce, oznámení a jiných zpráv na jiná
místa, než jsou vymezené plochy určené k tomuto účelu.
Čl. 3
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy na míru únosnou
a neobtěžující okolí.
(2) Organizátoři veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a společenských
akcí, konaných na venkovních prostranstvích, jsou povinni ukončit hudební
produkci v podobě živé nebo reprodukované hudby do 22.00 hodin.
4

(3) Provozovatelé restauračních předzahrádek a zahrádek, které jsou součástí restauračního zařízení, jsou povinni ukončit hudební produkci v podobě živé nebo reprodukované hudby na těchto zahrádkách a předzahrádkách do 22:00 hodin.
(4) Každý je povinen zdržet se:
a) o nedělích, státních a ostatních svátcích1,
b) od pondělí do pátku v době od 20:00 hodin do 22:00 hodin,
c) v sobotu od 18.00 hodin do 21:00 hodin.
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, které jsou blíže vymezeny v čl. 2 této vyhlášky, např. sekaček na trávu, křovinořezů,
kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv,
kompresorů, vrtaček, střelných zbraní (pokud jsou používány k rekreačním, sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům) a provozování zábavní pyrotechniky.
(5) Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 se nevztahuje na činnosti vykonávané
v rámci výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti v uzavřených objektech,
nebo objektech zabezpečených proti šíření hluku. Toto omezení se rovněž nevztahuje na složky IZS.
(6) Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 a 4 se dále nevztahuje na používání zábavní pyrotechniky ve dnech 31. 12. a 1. 1. každého roku a na oficiální oslavy obce
věnované státním svátkům, obecním výročím nebo obecním oslavám – Otické zelné slavnosti, stavění a kácení májky, výročí spolků a právnických osob.
(7) Omezení činností uvedených v čl. 4 odst. 1 se dále nevztahuje na používání střelných zbraní, pokud jsou používány ke sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům v případě, že k jejich používání dochází ve vzdálenosti větší než 200 metrů
od nejbližší stavby určené k bydlení na území obce, za dodržení speciálních zákonů.
(8) Je zakázáno vylepovat a umisťovat plakáty, reklamy, inzerci, oznámení a jiné zprávy
na majetek obce Otice s výjimkou plochy k tomu určené a označené, Příloha č.1.
Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Působnost této vyhlášky se týká území obce, viz. Příloha č.2.
(2) Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Policie ČR a obecní policie.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Vladimír Tancík, v.r.
starosta obce

Ing. Pavel Lesák, v.r.
místostarosta

Příloha č. 1
Plochou pro vylepení reklamních sdělení je určena vývěsní plakátovací plocha na ulici Hlavní, p.č. 126, která je označena tabulkou s nápisem: „Plocha pro výlep reklamních sdělení.“
1
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů
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Příloha č.2
1. Seznam ulic v Oticích
Hlavní, K hrázi, Za tratí, Domky, K Domkům, Holčovická, Slavkovská, Sokolská, Opavská, Kylešovská, Družstevní, Zahradní, Na kopec, K Rybníčkům, U dvora, Rybníčky,
U lávky, U školky, Nádražní
2. Seznam ostatních veřejných prostranství v Oticích
- dětská hřiště a přilehlé plochy v areálu Základní školy a Mateřské školy Otice – p.o.,
- sportovně – restaurační areál Kuželna, včetně minigolfového hřiště a tenisových kurtů
- fotbalové hřiště a přilehlé plochy, včetně cvičného hřiště,
- areál označený jako přírodní památka Otická sopka včetně ochranného pásma.

Nařízení obce Otice č. 1/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, nabízení služeb
a stanovení míst pro prodej mimo stálé provozovny
Rada obce Otice se na svém zasedání dne 30. května 2016 zápisem č. ROO 19/2016,
usnesení k bodu č. 6 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst.3 zákona č.
455/1991 SB., o živnostenském podnikání v souladu s ustanoveními § 10, § 11 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto Nařízení obce Otice č.1/2016 (dále jen „nařízení“):
Čl. 1
Cíl a účel obecně závazné vyhlášky
(3) Cílem tohoto nařízení je stanovení podmínek pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, jakož i zakázat podomní a pochůzkový prodej,
včetně nabízení služeb na území obce, s výjimkami stanovenými tímto nařízením.
(4) Účelem tohoto nařízení je omezit rizika spojená s podomním a pochůzkovým
prodejem, především zabezpečení obecního pořádku, zabránění šíření nemocí
a ochrana kupujících.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) Prodejním místem – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním či více prodejci na prodejním zařízení.
b) Prodejním zařízením – jakékoli zařízení sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství.
c) Podomním prodejem – nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky kupujícího nabízeno či prodáváno zboží a nabízeny či poskytovány služby osobami potencionálním kupujícím, zejména
obcházení a návštěvy bytů, domů a sídel právnických osob, tedy v bydlišti
fyzické osoby nebo sídle právnické osoby.
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d) Pochůzkovým prodejem – nabídka prodeje zboží či poskytování služeb, u kterých
nedochází k umístění prodejního zařízení, případně samotného zboží nebo služby, kdy tento je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální kupující
(uživatel) zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob vyskytujících
se na veřejném prostranství, v bydlišti fyzických osob nebo v sídle právnických
osob. Je lhostejno, zda se prodávající přemísťuje nebo stojí na místě.
e) Předzahrádkou – místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby nebo prodáváno zboží
v rámci živostí: „hostinské, nebo pekařství a cukrářství,“ je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného provozovatele jako provozovna.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Na území obce Otice se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej, s výjimkou stanovenou článkem č.4 a 5 tohoto nařízení,
b) podomní prodej,
c) nabízení a prodej služeb.
Čl. 4
Prodejní místa
(1) Na území obce Otice lze provozovat prodej mimo provozovny pouze na níže stanovených prodejních místech a po předchozím oznámení na Obecním úřadu v Oticích:
a) pozemek p.č. 127/5 – zelená plocha mezi zastávkou autobusu a chodníkem, viz.
Příloha č. 1.*
Čl. 5
Prodej zboží a poskytování služeb, jež jsou vyjmuty z působnosti nařízení
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb, k němuž dochází mimo provozovnu při slavnostních, sportovních, kulturních nebo obdobných
společenských akcích pořádaných obcí Otice, jejími příspěvkovými organizacemi
a místními registrovanými spolky.
(2) Toto nařízení se rovněž nevztahuje na předem řádně ohlášené veřejné sbírky humanitárního a charitativního charakteru.
Čl. 6
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Policie ČR, obecní policie, případně
obecní policie obce, se kterou má obec Otice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu.
(2) Právnické nebo fyzické osobě, jež je podnikatelem podle zvláštního zákona, která
při výkonu své podnikatelské činnosti poruší povinnosti stanovené touto vyhláškou
může být dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o uložena pokuta.
(3) Fyzické osobě, která poruší povinnosti stanovené touto vyhláškou, může být v souladu s ustanovením zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uložena pokuta.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.
Mgr. Vladimír Tancík, v.r.

Ing. Pavel Lesák, v.r.

*

pozemek před pekárnou
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Číslo: 2 /2016
Garant: starosta obce
Účinnost od: 1.7.2016

Název: Obecně závazná vyhláška
o oceněních a poctách obce Otice
nahrazuje: Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2011.

Obecně závazná vyhláška o oceněních a poctách obce Otice
Zastupitelstvo obce Otice svým usnesením ze dne 13.6.2016 vydává v souladu
s §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví systém ocenění a poct obce Otice ( dále
také jen „obec“ ) a podmínky pro jejich udělování.
Tato obecně závazná vyhláška nahrazuje v plném rozsahu Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2011.
Čl. 2
Systém ocenění a poct
1. Obec uděluje tato ocenění:
(1) Čestné občanství obce Otice
(2) Cenu rady obce Otice
(3) Cenu starosty obce Otice
(4) Děkovný list, čestné uznání, diplom
2. Obec poskytuje tyto pocty:
(1) Záštitu obce Otice
(2) Záštitu starosty obce Otice
Čl. 3
Čestné občanství obce Otice
1. Obec uděluje čestné občanství obce jako nejvyšší čestné osobní ocenění (dále jen
„čestné občanství“).
2. Čestné občanství je udělováno jako:
a) výraz ocenění mimořádných zásluh o obec
b) zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého,
uměleckého a sportovního života, popř. jiných oblastí
c) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů obce či záchranu vysokých majetkových hodnot
obce.
3. Čestné občanství je udělováno občanům České republiky i cizím státním příslušníkům. Čestné občanství nelze udělit in memoriam.
4. Čestné občanství v podobě listiny o udělení čestného občanství opatřené symboly obce a věcného daru je předáváno starostou obce při slavnostním ceremoniálu
v rámci významných událostí obce.
5. Návrhy na udělení čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva obce,
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občané jejich prostřednictvím. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo obce na základě písemného návrhu již projednaného radou obce.
6. Zastupitelstvo obce rozhodne o odnětí čestného občanství, pokud osoba, které bylo
čestné občanství uděleno, se stala nehodnou tohoto uznání nebo pokud vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.
Čl. 4
Cena Rady obce Otice
1. Obec uděluje Cenu rady obce Otice (dále jen „cenu rady“) jako výraz ocenění za mimořádné celoživotní či dlouhodobé zásluhy o rozvoj obce či za mimořádný čin
v těchto oblastech:
- vzdělání a výchova,
- kultura
- společenské vědy,
- přírodní vědy,
- architektura a urbanismus,
- hospodářský rozvoj,
- sport,
- žurnalistika a publicistika,
- rozvoj obce či jiné.
2. Cena rady obce je udělována jednotlivým osobám, kolektivům či institucím. Ve výjimečných případech lze udělit medaili in memoriam.
3. Součástí tohoto ocenění může být finanční odměna.
4. Cena rady může být doplněna přiznanou finanční odměnou a předává ji starosta
obce či jeho zástupce při slavnostním ceremoniálu v rámci významných událostí
obce, popř. zasedání zastupitelstva obce, při významném životním jubileu oceněné
osoby nebo jiné významné události.
5. Návrhy na udělení ceny rady mohou podávat občané obce, kolektivy či instituce
na území obce, popř. jiné osoby, a to prostřednictvím Obecního úřadu v Oticích.
O udělení ceny rady a výši finanční odměny rozhoduje rada obce nebo zastupitelstvo
obce na základě písemného návrhu podaného starostou obce nebo radou obce.
Čl. 5
Cena starosty obce Otice
1. Cena starosty obce ‚Otice (dále jen „cena starosty“) je udělována:
a) v rámci soutěží s doložkou v názvu „O cenu (pohár) starosty obce“ vyhlašovaných
v oblastech školství, kultury, sportu,
b) za spolupráci se starostou nebo obecním úřadem a to významný přínos do života
obce a jejich občanů.
2. Cena starosty má podobu diplomu, plakety, případně i věcného daru.
3. Cena starosty je předávána starostou obce či jeho zástupcem při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže nebo při jiné slavnostní příležitosti.
4. Návrhy na vyhlášení soutěže s doložkou v názvu „O cenu (pohár) starosty obce“ mohou podávat fyzické osoby, kolektivy či instituce působící na území obce.
5. Návrhy na udělení ceny starosta mohou podávat občané obce, kolektivy, zaměstnanci obce a to prostřednictvím Obecního úřadu v Oticích. O udělení ceny rozhoduje
starosta obce, o výši finanční odměny rozhoduje rada obce na základě písemného
návrhu podaného starostou obce nebo radou obce.
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Čl. 6
Děkovný list, čestné uznání, diplom
1. Děkovný list, četné uznání nebo diplom (dále jen „diplom“) je udělován zastupitelstvem obce nebo radou obce za aktivní práci ve prospěch obce a jejich občanů například při vyhodnocení práce, životním výročí, pracovního úspěchu a podobně.
2. Diplom má podobu písemného, zdobeného dokumentu se symboly obce.
3. Diplom je předáván členy rady obce slavnostním způsobem.
4. Návrh na udělení diplomu předkládá kterýkoli občan obce, předseda spolku, statutární orgán právnické osoby starostovi obce v písemné podobě.
Čl. 7
Záštita obce Otice a záštita starosty obce Otice
1. Obec může poskytnout záštitu nad akcemi, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy obce
či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže obce. Tato záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity
rozhoduje rada obce.
2. Starosta obce může poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními,
vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území obce. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či krátkodobé akce. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje starosta obce.
3. Pořadatelům akcí, nad kterými převzala záštitu obec či starosta obce, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním znaku či loga obce v souvislosti
s konanou akcí. Poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční
či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.
Čl. 8
Návrh na udělení ocenění
1. Formální návrh na udělení ocenění uvedených podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky je podáván podle čl. 8. .
2. Písemný návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště (případně funkci) osoby návrh podávající
b) jméno, příjmení, případně název subjektu, kterému má být ocenění uděleno. V případě volného uskupení občanů, které není spolkem ve smyslu zákona i jmenovitý
seznam členů uskupení.
c) jaké ocenění předkladatel navrhuje udělit.
d) odůvodnění návrhu – co konkrétně významného, užitečného navrhovaný vykonal
ve smyslu této vyhlášky včetně časového rozsahu ve prospěch obce.
3. Písemné návrhy jsou předkládány každoročně k 1.červenci kalendářního roku starostovi obce cestou obecního úřadu.
Čl. 9
Poradní orgán starosty pro udílení ocenění a poct obce
1. Starosta obce může ustanovit poradní komisi starosty (dále jen „komisi“) jako poradní
orgán ve věcech udílení ocenění a poct dle této vyhlášky. Poradní komise je složena
z minimálně 5 a maximálně 11 osob reprezentujících různé oblasti společenského života obce.
2. Úkolem poradního orgánu je seznámit se s předloženými návrhy na udělení ocenění
a vyjádřit se k těmto návrhům před jejich předložením radě obce.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 den ode dne vyvěšení na úřední
desce Obecního úřadu v Oticích.
Mgr. Vladimír Tancík, v.r.
starosta

Ing. Pavel Lesák, v.r.
místostarosta

Informace Komise rady obce pro životní prostředí a zdraví
Vážení spoluobčané, milé děti!
Děkujeme Vám, že jste přišli na výsadbu stromů a keřů 9. dubna 2016. Další výsadbu
připravujeme na podzimní měsíce letošního roku, ale termín jsme schopni sdělit až podle počasí. V suchém a teplém období se stromy sadit nedají.
Také členové komise jsou rádi, že se v naší obci třídí druhotné suroviny. Je to jediná
možná cesta, protože od roku 2024 budou nastaveny podmínky tak, že netříděný odpad bude problém vyvézt a bude to velmi drahé. Pro zajímavost a přehled uveřejňujeme oficiální statistiku obce věnovanou třídění. V letošním roce máme nový systém
likvidace zeleného odpadu a jsme v očekávání, jaká budou výsledná čísla.
Graf – vývoj třídění odpadů.

Jan Weiss, předseda komise
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INFORMACE Z MINISTERSTVA VNITRA
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
CESTOVNÍ PAS I OBČANSKÝ PRŮKAZ JSOU PRO DĚTI LEVNĚJŠÍ
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
CESTOVNÍ DOKLADY JSOU HOTOVÉ DO 30 DNŮ
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
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Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

V měsíci dubnu jsme se věnovali hlavně zvířátkům. Děti navštívily „Den mláďat“
na Školním statku v Opavě. Udělali jsme si pěkný výlet, děti si prohlédly mláďata domácích zvířat, zasoutěžily si a pochlubily se společnou prací ve výtvarné soutěži.
Pravidelně zveme do školky divadélko „ Beruška“ a „ Šikulka“, které nás vždy potěší
pěknou pohádkou.
V květnu jsme pro děti připravili „Čarodějnický rej“, který jsme původně plánovali
na Otické sopce společně s rodiči, ale vzhledem k nestálému počasí jsme akci uskutečnili na školní zahradě. Děti měly moc pěkné masky a akce se vydařila.
Také jsme nemohli zapomenout na naše maminky a jejich „Den matek“. Děti si připravily pěkný program plný písniček, básniček, tanečků, předvedly se také děti z kroužku flétny. Květiny maminkám věnovala p. Vičíková, které tímto moc děkujeme.
V červnu jsme pro děti
připravili oslavu Dne dětí.
Zábavné dopoledne s názvem „Cestujeme po světě“
si pro děti připravila Střední soukromá škola podnikatelská z Opavy.
2. června čekaly na děti
„ Zpívánky “ na zahradě
školky a 8. června opět přijelo divadlo „Beruška“. Slav13

nostní rozloučení s našimi „předškoláky“ se uskutečnílo 14. června v mateřské škole.
Mateřská škola bude uzavřena o letních prázdninách od 18. 7. – 26. 8. 2016. Provoz
bude zahájen 29. 8. 2016.
Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a zážitků.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro na naší škole patří především přípravám vystoupení ke Dni matek, výrobě dárečků pro maminky, soutěžím a v neposlední řadě těšení se na letní prázdniny.
Vystoupení pro maminky k jejich svátku 11. května
bylo inspirováno různými povoláními. Maminky mohly
tedy obdivovat malé kuchaře, tanečnice, hasiče, zdravotní sestřičky, lékaře, inženýry či prodavače…Své
symbolické rozloučení s naší školou zde uskutečnili
páťáci s písní Pátá. Také maminky v Uhlířově nepřišly
zkrátka, tam se vystoupení ke Dni matek konalo 5.
května. Děti měly úspěch s pásmem básniček a písní,
s tanečním vystoupením Děti ráje.
Ještě v březnu proběhlo třídní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“ a na základě výsledků postoupilo z 5. třídy 6 žáků do okresního kola. Byli to: Nikol Sukeníková,
Michaela Prejdová, Natálie Kurková, Sára Vašková, David Pravda, Anastázie Winklerová.
M. Prejdové se podařilo získat 3. místo. Okresní kolo proběhlo v prostorách katedry
matematiky na Slezské univerzitě v Opavě.
Jako každý rok i letošní vystoupení provázelo hlasování o nejzdařilejší výtvarné práce, tentokrát na téma „Můj strom“. Vítězové soutěže jsou: A. Šamarová (1.tř.), O. Veleba
(2.tř.), A. Melecká (3. tř.), N. Mičková (4.tř.) a L. Gebauerová (5.tř.) Podrobnosti najdete
také na webových stránkách www.otice.cz.
V neděli 15.
května
přivítali žáci naší školy
krátkým programem nové občánky Otic. V pondělí
16. května si páťáci udělali výlet
do Velkého světa
techniky v Ostravě
Vítkovicích, kde si užili opravdu pěkný den. Děti 1. – 4. třídy se chystají na školní výlet
21. května do Rožnova pod Radhoštěm.
Ve všech odděleních družiny se 18 dětí připravovalo na tradičního Otického skřivánka,
který se po několika odkladech kvůli nemocnosti dětí mohl uskutečnit 4. dubna. Zazněly
opět slezské písně a první místa obsadili: M. Pavlincová (1.tř.), N.Havlová (2.tř.), J. Šteyerová (3.tř.), A. Winklerová (5.tř.). Pěkný úvod soutěže nám připravili chlapci a děvčata
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2. oddělení družiny s vystoupením Tři tamboři.
Ve výtvarné soutěži pořádané pro školní družiny se umístil M. Špiřík, který se stal vítězem v 1.
kategorii. Děti navštívily i letos výstavu mláďat
na Školním statku v Opavě a prostorová práce
dětí 3. oddělení družiny získala krásné 2. místo.
Dalším úspěchem bylo 2. a 3. místo v Dopravní
soutěži školních družin, kde zabodovaly K. Hanáková (2.tř.) a M. Pavlincová (1.tř.).
V lehkoatletickém čtyřboji šk.družin se umístila také děvčata, a to B. Andrlová, A. Šamarová
a A. Baronová. Velká pochvala patří samozřejmě všem
účastníkům soutěží, neboť reprezentují naši školu.
Gratulujeme k umístění!
Ve škole nás nyní čeká zařizování nové školní knihovny, jelikož jsme byli úspěšní v projektu Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, získali jsme peníze na pořízení nových knížek a chceme
pokračovat v podpoře čtenářství u dětí. Nové knížky
budou tedy zanedlouho čekat na své čtenáře v nové
knihovně.
Děti oslavily svůj svátek (Mezinárodní den dětí 1. 6.)
a dárečkem pro ně byla pohádka, kterou jim přijeli zahrát studenti Střední podnikatelské
školy ve čtvrtek 2. 6. Hned v pátek pak děti jely do Cinestaru Opava na film Kniha džunglí.
V úterý 31.5. si děti školní družiny s p. vychovatelkami udělaly májovou smaženici a také
se zúčastnily sobotní akce 11. 6., kdy zahájil svůj provoz vlak na trase Opava- Jakartovice, Sv.
Heřmanice, také by se chtěly jet podívat do opavského útulku pro psy.
Konec školního roku a začátek letních prázdnin se blíží, přejeme všem dětem tedy co nejpěknější vysvědčení a krásné léto plné zážitků!
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLAVKOV
Před čtyřmi roky se část rodičů z Otic rozhodla navázat na dlouholetou tradici
před rokem 2000 a poslat své děti na Základní školu Slavkov. Koncem června se
tedy první skupina děvčat a chlapců postaví na pódium Kulturního domu ve Slavkově, aby se rozloučila za přítomnosti svých nejbližších a představitelů obcí se
svými pedagogy. Chvíle je to velmi slavnostní, mladé slečny si na sebe berou společenské šaty, většina jinochů přichází ve svém prvním obleku. Ředitel školy mívá
projev, ve kterém bilancuje roky školní docházky ve Slavkově. V případě obou
letošních devátých tříd bude bilancování obzvlášť radostné. A právě bývalí žáci
otické základky na této atmosféře budou mít nemalý podíl. Žeň úspěchů letošních
slavkovských deváťáků v okresních a krajských olympiádách a soutěžích je nebývalá především ve fyzice, chemii a matematice, ale kupříkladu i v jazycích včetně
toho mateřského.
Čím nám však naši svěřenci doslova vyrazili dech, to jsou výsledky přijímacího
řízení na střední školy. Ty se v případě Slavkova naprosto vymykají a jsou za hranicemi racionálního vysvětlení. Konání písemných testu považujeme za silnou
a dlouhodobou motivaci pro vstup na střední školu. Žáci, kteří se hlásí na SŠ s maturitou, mají na naší škole rozšířený učební plán o matematiku a češtinu. Už v září
jsou oni i jejich rodiče seznámeni s podmínkami plnění náročné přípravy. Celkové
opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost veškerého učiva, chuť
na sobě pracovat, systematičnost v učení a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky a poradit si s problémy. Největšího úspěchu jsme dosáhli na Mendelově gymnáziu /178 přihlášených/, kde naši žáci obsadili celé čelo žebříčku – tedy
první druhé i třetí místo /Marek Lipka/; na Slezském gymnáziu /216 přihlášených/
4. místo Iva Štantejská. Jsme držiteli prvního i druhého místa na gymnáziu v Ostravě, na SPŠ strojnické Opava jak oboru strojírenství, tak v oboru informační
technologie, ale také přírodovědného /2.místo / i pedagogického /1. místo //lycea. A dalších míst v první, resp. druhé desítce seznamu přijatých. Prakticky všichni
žáci se dostali na obě zvolené školy /každý žák podává dvě přihlášky/, mohli si
tedy vybrat. Umístění žáků v přijímacím řízení je jedinečným srovnáním, ze kterého škola může odvodit svou úroveň – snad kromě umístění v soutěžích, týkajících
se však jen úzké špičky. Je rovněž pravděpodobně nejdůležitějším sdělením rodičům na konci docházky do ZŠ Slavkov. Pro všechny přijaté jsou tyto výsledky nejen
skvělou vstupenkou na střední školu a zdrojem sebevědomí, ale určitě i pevným
základem pro další středoškolské studium. Naši úspěšní deváťáci jsou také inspirací a vzorem pro žáky mladší, které povinné přijímačky na SŠ teprve čekají.
Radost tedy zavládla nejen v obou devítkách, ale také ve sborovně. Společnou
hrdost v prvním májovém týdnu prožívali proto s žáky také jejich učitelé Mgr. Chovancová, Mgr. Stárečková a Mgr. Mička, kteří je na zkoušky z matematiky a češtiny
po celý rok připravovali, i celý učitelský sbor včetně vyučujících nižšího stupně.
K nim počítáme i paní učitelky v Oticích, které k nám posílají děti na druhý stupeň
dobře připravené, samostatné i vedené k sebekázni a zodpovědnosti.
Mgr. František Hodný, ředitel školy
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OTICE
Zahrádkářská organizace v Oticích má již dlouhou tradici. Ale jako všichni a všechno i naše organizace stárne a proto již naše náplň akcí není taková jako před 10 lety.
Uvědomujeme si tuto situaci a snažíme se o nábor nových mladších členů. Snažíme se
zaujmout svou činností jak mladší členy tak i ty dříve narozené.
Například v březnu jsme uspořádali zájezd na evropskou výstavu orchideí v Drážďanech.

Zájezdu se zúčastnilo celkem 37 osob z toho 11 zahrádkářů. Všichni účastníci zájezdu
byli maximálně spokojeni, veškerá organizace zájezdu byla naplánována dobře a dík
patří všem zúčastněným za odpovědnost a dochvilnost. Ubytování jsme měli v Děčíně
v Hotelu FAUST včetně večeře a snídaně. Dopravu zajistila firma Sanitrans Opava – s jejími službami jsme byli opět velmi spokojeni. Samotná výstava byla famózní – orchideí
všech možných druhů a barev, že nám oči přecházely. Na výstavě jsme se potěšili pohledem a rovněž jsme si i přivezli krásné květiny.
Celkový dojem ze zájezdu byl vynikající, byli jsme spokojeni, organizačně nám všechno vyšlo a ohlasy od účastníků byly takové, že nás nečlenové žádají o zaslání informací
o našich dalších akcích.
Protože víme, že těchto dvoudenních delších zájezdů se nemohou zúčastnit všichni členové tak chceme připravit ještě jednodenní, jednotématický zájezd na Podzimní
Floru Olomouc 2016.
Co se týká zájezdů tak výbor pracuje na dalších návrzích už na rok 2017, a to třeba
do Holandska na tulipány, alegorické vozy, dřeváky, sýry, burza květin.
Další návrh je zahrádkářská výstava v Lysé nad Labem.
Chceme zapracovat na větší informovanosti o naší činnosti, aby se zahrádkářská organizace dostala do povědomí všech občanů Otic.
Naše zahrádkářská organizace úzce spolupracuje s obcí Otice a dle svých možností
se zúčastňuje všech akcí pořádaných obcí.
Na brigádě při sázení stromů a keřů v Oticích se i přes nepříznivé počasí zúčastnili zahrádkáři, jejich manželé nebo taky mladší rodinní příslušníci. Byla to úspěšná společná
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akce všech složek obce. S odstupem doby je vidět, že akce měla úspěch a asi všechny,
kteří se zúčastnili, zahřeje na srdci, když vidí, že stromy a keře se ujaly, zazelenaly a zlepšují životní prostředí obce.
Jako každý rok se stalo moštování ovoce tradicí, tak i letos budeme pokračovat
v moštování ovoce na podzim. Tak doufejme, že bude dostatek ovoce k moštování,
a že tradice bude pokračovat.
Eliška Šulová, Miroslava Horňáková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HVOZDNICE OTICE
ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI A OTIČTÍ MYSLIVCI
Vážení spoluobčané, jsme na sklonku měsíce června, který je od roku 1959 měsícem myslivosti. Není tomu náhodou, zpravidla na konci května a v červnu nás příroda obdarovává svým novým bohatstvím – jsou kladena (rozena) mláďata. My myslivci máme svůj měsíc, ale není to měsíc oslav, jen nám začíná nový koloběh péče
o zvěř.
Svou činnost za uplynulý rok
jsme vyhodnotili už v březnu
na výročním jednání, kde jsme
svou činnost nejen vyhodnotili
kriticky, ale ocenili jsme i nejaktivnější členy. Přijali jsme nový název,
už nejsme sdružením, ale spolkem.
Pořád však hospodaříme na 814
hektarech převážně zemědělsky
využívané plochy. V roce 2015
odpracovalo našich 15 členů 345
brigádnických hodin, které byly
směřovány do péče o zlepšování podmínek zvěře, ochraně životního prostředí a budování nových mysliveckých zařízení. Konkrétně jsme se podíleli na každé výsadbě
stromů a keřů, kterou organizovala obec, ale také jsme sadili samy. V honitbě jsme
rozmístili 4 nové krmelce a 4 zásypy pro drobnou (zaječí, bažantí a koroptví) zvěř,
2 samokrmítka pro zvěř srnčí. V posledním roce nás i zvěř trápí velká sucha. Možná
jste zaznamenali i televizní reportáž, která byla natáčena v Oticích k této problematice. Bylo to také proto, že jsme začali v okolí obce budovat místa s napáječkami.
Máme už dva prototypy, na kterých jsme si potřebovali vyzkoušet, jakou cestou
máme jít a letos, do prázdnin, přibyde dalších šest takových zařízení. Poté samozřejmě nastane těžký úkol, každý týden minimálně 2x vodu v napáječkách vyměnit
a přitom zařízení udržovat ve výborném hygienickém stavu. Přikrmování zvěře, dodávání soli a vody je úkol celoroční. Změnil se charakter krajiny, ubylo mezí, remízků
a sucho je už i v Oticích, proto musíme přiměřeně reagovat a o zvěř se postarat.
Abychom snížili ztráty na zvěři způsobené střetem s motorovými vozidly, provádíme už čtyři roky aplikaci pachových ohradníků podél silnice na Uhlířov. Jsou to
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kopečky pěny nastříkané na dřevěné kůly nebo do kmenů stromů.
Současně se snažíme spolupracovat v této oblasti i s naším, po obci,
největším partnerem, kterým je
Zemědělský podnik Otice a.s. dohodli jsme se na umístění některých nových zařízení, předložili
jsme svůj pohled na osevní plán,
kdy bychom rádi viděli menší lány
jedné plodiny a když už, tak rozdělené jinou plodinou. Je to proto, že
například zajíc poli s řepkou nebo
kukuřicí trpí hlady. Je nucen zvětšovat okruh pohybu, na což není vybaven od přírody, a končí pod koly aut. Naši zemědělci nám významně pomáhají s obstaráváním potravy. Ještě nás čeká zlepšení
výměny informací před sklizněmi, abychom byli schopni zvěř účinně vyhánět z porostů. Přesto našim zemědělcům děkuji za celý spolek.
V úvodu jsem napsal, že v červnu jsou kladena mláďata. Může se stát, že uvidíte
„opuštěné“ mládě. Není opuštěné, zvěř své potomky nikdy neopouští. To jen matka ze strachu odskočila, aby odpoutala pozornost člověka nebo psa. Až nebezpečí
pomine, zase se vrátí. Zásadní chybou je vzít mládě do náručí a přenášet. Když toto
uděláte, zanecháte na něm pachovou stopu člověka a matka se k němu nevrátí. Moc
bych chtěl požádat o příznivější přístup i majitele psů. Nenechte své psy, zvláště
v této době, volně pobíhat. Nejvíce případů plašení zvěře máme kolem železniční
trati směr Opava, podél Otické příkopy a Hvozdnice. Kromě srnčat jsou čerstvě vylíhnuta kuřata bažantů, koroptví a narozeni zajíci. Dopřejte, prosím, volně žijící zvěři
potřebný klid alespoň v tomto čase.
Náš spolek nežije jen myslivostí samotnou. Podílíme se na spolkovém a společenském životě obce. Vedle tradičního plesu, jsme se zúčastnili loňského kola Vesnice
roku, prezentovali jsme spolek na Otických zelných slavnostech, uspořádali jsme
úspěšný lov zajíce, myslivecký ples. Letos na jaře jsme reprezentovali obec v rámci Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko. Samozřejmě se aktivně zapojíme
do práce pro obec i v roce letošním.
Naše členská základna stárne - hodně stárne. Také proto se budeme více věnovat
práci s mládeží. Dveře jsou ale otevřené všem zájemcům, nemyslete si, nikdy není
pozdě.
Ve spolupráci s naší základní školou vyhlašujeme výtvarnou soutěž. Paní učitelky
dětem sdělí téma, vysvětlí pravidla. My myslivci se postaráme o pěkné ceny a vyhodnocení soutěže provedeme v rámci VI. Otických zelných slavností v září.
Přeji Vám všem klidné prázdniny, pěknou dovolenou a hodně zdraví.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Pavel Pater
předseda
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SDH OTICE
SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO MUŽŮ
Soutěžní družstvo Otických hasičů se zúčastnilo dne 5.5.2016 okrskové soutěže prvního okrsku v požárním sportu, která proběhla v areálu hasičů u Slavkovské školy. Naši
muži předvedli dva krásné výkony a skoro až do konce soutěže figurovali na prvním
místě. Až závěrečné dva požární útoky byly v lepším čase a naši muži obsadili ve kvalitní konkurenci krásné 3. místo, za což jim děkujeme.

MLADÍ HASIČI
Schůzky kroužku mladých hasičů probíhají každé úterý ve zbrojnici od 16:30. Máme
šikovné hasiče v kategorii mladších hasičů, kteří trénují a soutěží již od loňského podzimu, a na jaře se nám podařilo doplnit i družstvo mladých hasičů pro kategorii starších,
kteří absolvovali pouze jarní část letošního ročníku Mladecké ligy. Soutěže této ligy se
konají vždy v pátek v podvečer. Registrovaných bylo v uplynulém ročníku devatenáct
družstev v kategorii mladších a sedmnáct v kategorii starších. Otičtí mladší hasiči skončili celkově na desátém místě a starší na třináctém místě.
Letošní ročník mají naši malí hasiči již za sebou, schůzky začnou v nové sezóně v půli
srpna a my stále hledáme další děti se zájmem o hasičský sport, a to do obou kategorií.
Kontakt na vedoucího mládeže je tel. číslo 602 736 286.

ČARODĚJKY
V sobotu 30.4.2016 jsme organizovali „slet čarodějnic“ na zahradě Kulturního domu
v Oticích. Počasí této akci přálo, pro děti byly připraveny soutěže, každé dítě v masce
dostalo zdarma špekáček k opečení a chleba, v podvečer jsme postavili MÁJKU a následně byla upálena čarodějnice. Večer pak pro zájemce probíhala diskotéka do nočních hodin.

SVATOFLORIANSKÉ OKRESNÍ SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PRAPORŮ A OSLAVY
125. LET ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OTICÍCH
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V letošním roce uplynulo již 125. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Oticích. Vedení sboru rozhodlo spojit oslavu tohoto výročí s tradičním okresním setkáním hasičů s jejich prapory. Příprava a organizace tohoto již 21. Svatoflorianského
setkání byla sice náročná, ale výsledek stál za to. Všichni, kdo se přišli 12. května
na průvod hasičů podívat, to jistě potvrdí. V kulturním domě pak následoval církevní
obřad spojený s vysvěcením sošky sv. Floriana, která bude umístěna na budově hasičské zbrojnice. Průvod hasičů se pak přesunul na louku za pekárnou, kde proběhl
slavnostní nástup účastníků a ocenění několika Otických hasičů. Pro veřejnost pak
následoval kulturní program na zahradě kulturního domu. Večerní plánovaná diskotéka byla pro malý zájem zrušena.

MEMORIÁL JOSEFA SMOLENĚ
Další ročník Memoriálu Josefa Smoleně v požárním sportu se uskutečnil 12.6.2016
na Otické sopce. Jako každoročně byla soutěž zařazena do okresní ligy v požárním sportu v kategorii mužů, žen a dorostu. Na Otickou sopku nám přijelo celkem
26 soutěžních družstev, z Otic se zúčastnily soutěžní družstva mužů a žen. V soutěži
dorostenců zvítězili dorostenci ze Štěpánkovic, v mužích zvítězili Komárovští hasiči, před Těškovicemi a HSZ Opava. V kategorii žen zvítězily ženy z Těškovic, na krásném druhém místě se umístilo naše soutěžní družstvo a na třetím místě skončily
hasičky z Dolních Životic. Muži obsadili ve své kategorii jedenácté místo. Soutěž
byla dobře organizačně zajištěna a přálo nám i počasí. Děkujeme všem naším soutěžícím za předvedené výkony a ostatním zúčastněným hasičům za přístup k organizaci této tradiční akce.

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 28.5.2016 se uskutečnil u kulturního domu dětský den spojený s kácením
Máje. Akce byla připravena na podstatně větší zájem Otických občanů, asi ale pro nejisté počasí a následnou jarní bouřku byla účast občanů malá. V rámci dětského dne byla
paní S. Koběrské, ředitelce ZŠ v Oticích předána finanční hotovost vybrána na dobrovolném vstupném na předchozích dvou hasičských akcích.

ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
ÚSPĚŠNÍ MINITENISTÉ Z OTIC - KARIN KALAVSKÁ A TOMÁŠ HAVEL
Dne 26. března 2016 se Karinka
Kalavská a Tomášek Havel z Otic, reprezentující opavský tenisový klub
JC Sport Opava, zúčastnili severomoravského oblastního přeboru
družstev minitenisu ve Valašském
Meziříčí. Na tomto turnaji opavský
tým došel do finále poté, co vyhrál
svou skupinku, a ve finále naprosto jednoznačně porazil družstvo VD
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Start OSTRAVA poměrem 4:0. Získaný pohár za celkové prvenství v turnaji byl pro
děti velkou odměnou za píli a bojovnost, kterou se na celém turnaji prezentovali.
Oběma předškolákům k úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí a dalších tenisových úspěchů.

TOMÁŠ HAVEL NA TURNAJÍCH
JEDNOTLIVCŮ V MINITENISE
Od prosince 2015 se účastní Tomáš i turnajů jednotlivců. V této kategorii dětí do 7 let se téměř vždy
umísťuje do 10. místa, a to i přesto,
že teprve sbírá tenisové zkušenosti
a hraje v kategorii s o rok staršíma
dětma. Největším úspěchem Tomáška je pohár získaný za 3. místo
na turnaji ve Vendryni (viz foto),
5. místo na silně obsazeném turnaji
v Ostravě a zejména celkové 6. místo v Babolat tour v zimní části sezóny v minitenise (2. místo ve svém
ročníku).

NELA HAVLOVÁ NA TURNAJÍCH
JEDNOTLIVCŮ V BABYTENISE
Sestra Tomáška, Nelinka v letošní sezóně
přechází do kategorie babytenisu, tj. dětí
do 9 let, kdy se tenis hraje již na velký tenisový kurt. Tento přechod Nelinka zvládla
výborně a i nadále si drží pěkné 3. místo
ve svém ročníku na severní Moravě. Na tenisových turnajích se jí daří umísťovat většinou do 8. místa, když nejlepšího umístění
dosáhla na turnaji ve Frýdlantu,kde skončila
na krásném 5. místě. Oběma úspěšným sourozencům k pěkným výsledkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalších
let.
Elisabeth Havlová

ÚSPĚCH FLERETISTEK
Ve dnech 4. - 5.6.2016 se v Brně konalo Mistrovství České republiky v šermu, kterého
se zúčastnili členky a členové oddílu šermu TJ Slezan Opava.
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V kategorii družstev získalo trio mladých fleretistek z Opavy ve složení Elen Hasíková,
Barbora Zezulová a Markéta Volovská pod výborným vedením Evy Havránkové druhé
místo, když ve finále těsně prohrály 30:36 s pořádajícím oddílem Sokol Brno 1.
Helena a Tomáš Volovští

MUDr. VAŠÍKOVÁ EVA, PRAKTICKÁ LÉKAŘKA, s.r.o.
- ordinační hodiny v červenci a srpnu
IČ: 01659782

Po

Otice
tel.: 553 79 10 14

Slavkov
tel.: 553 65 30 80

7.00 - 10.00

11.00 - 13.00

Út

Štáblovice
tel.: 553 66 90 41

7.00 - 10.00
11.00 - 13.00
První středa v měsíci
13. 7. a 3. 8. 2016

St

7.00 - 10.00

Čt

12.30 - 16.00

9.00 - 12.00
Seniorcentrum Slavkov

Pá

7.00 - 9.00

10.00 - 12.00

Provozní doba se shoduje s dobou ordinační.
MUDr. Vašíková oznamuje občanům, že od 4.7.2016 do 8.7.2016 neordinuje.
Zastupuje ji MUDr. Šváb Jiří ve svých ordinačních hodinách, tel.: 553668222.
Po
10.00 – 16.00
Litultovice
Út
08.00 – 10.00
Litultovice
12.00 – 15.00
Jakartovice
St
08.00 – 13.00
Litultovice (11.30 – 13.00 na objednávku)
Čt
08.00 – 10.00
Jakartovice
13.00 – 18.00
Litultovice (15 – 18 na objednávku)
Pá
8.00 – 11.00
Litultovice
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OBEC OTICE
ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma
do každého domu v obci.
Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace.
Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme
se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér,
který bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit
Váš zájem o tyto kompostéry.
KOMPOSTÉR
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí,
posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě
psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.




VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR
NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér ZDARMA:
 Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového
kompostéru
O Vás
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................
Ulice:.......................................................................................... Číslo popisné: ....................................
V obci Otice dne:................................................................... Podpis: .................................................
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 15. 7. 2016 na obecní
úřad, je to z důvodu splnění termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.
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