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Vážení spoluobčané,
po mrazivých týdnech února a března se
nám vrací krásné jarní období, obnoví se
aktivita lidí i firem a dokončíme úkoly, které jsme si vytýčili před čtyřmi roky.
Není mou zásluhou, že hned v prvním
odstavci musím vyvracet fámu. Není pravda, že se chystám opustit komunální politiku, odejít od rozpracované práce v Oticích.
Jenom Vy rozhodnete o tom, kdo bude
od podzimu pracovat v zastupitelstvu.
Za sebe konstatuji, že se budu ucházet
o Vaše hlasy. Na druhou stranu jsem nikdy
nevyloučil, že nebudu kandidovat i do jiného voleného sboru, abych mohl hájit zájmy občanů Otic, ale třeba i většího regionu. Pokud mi ale bude zdraví sloužit, budu
pracovat pro Otice!
V posledních třech měsících jsme významně pokročili s rekonstrukcí budovy
obecního úřadu. Museli jsme absolvovat
mimořádně složitou, několikaměsíční veřejnou soutěž, abychom zrealizovali několik
nových nápadů, kterými z budovy uděláme
moderní a pěkné sídlo úřadu a komunitního centra. Veřejnou soutěž „obohatily“
firmy, které nejednaly čestně, pokoušely se
házet klacky pod nohy například i podáním
námitek a vše skončily, až byla už jen možnost stížnosti k Úřadu pro hospodářskou
soutěž. My jsme postupovali zákonně a čistě. Předpokládám, že do poloviny června
bude rekonstrukce hotova a na počátku
července se vrátíme do svých kanceláří.
Jde o odhad, který se může změnit. Hned
po přestěhování bude zahájen provoz úřadu, ale taky Komunitního centra Otice. Zařízení bude poskytovat sociální služby všem

občanům, kteří projeví zájem. Už nyní jsou
uzavřeny smlouvy na poradenskou činnost. Dobrých rad se dostane od odborníků
mladým maminkám, rodičům, ale také seniorům. Abychom zjistili předběžný zájem,
uspořádáme společné setkání občanů-zájemců. Setkání povedou specialisté na sociální práci a pozvánku najdete na jiné straně
zpravodaje.
Pokračovat budou práce na kapli. Podali
jsme další žádost o dotaci na ministerstvo
kultury. Věřím, že uspějeme, a kapli se podaří letos otevřít. Zřejmě nebudou hotovy
obrazy a možná ani všechny detaily, ale
budeme se snažit, aby kaple mohla sloužit
svému účelu.
V letních měsících bude realizován projekt parkových úprav na louce u pekárny.
Louka by měla tvořit důstojné centrum
obce, které doposud nemáme. Výsadbou keřů a stromů, zhotovením chodníků
a náspu pro tribunu vznikne park s malým amfiteátrem. Do budoucna počítáme
i s minikašnou a hracím vodním prvkem.
Realizace úprav bude v postupných krocích. Nejen z finančních důvodů, ale taky
proto, aby nám život ukázal, jak co nejlépe
park dokončit, aby park sloužil nám, občanům obce a ne naopak.
V zimě jsme realizovali ojedinělou akci,
na kterou mnoho radnic odvahu nemá –
veřejné projednání podoby místních komunikací. Pozvání dostali jen občané z ulic
K Domkům, Domky, K Hrázi a Družstevní.
Projednávání bylo realizováno za přítomnosti zpracovatelů studie proveditelnosti
a jednalo se o podobě ulic ještě před za2

dáním projektové dokumentace do výroby. Jsem potěšen zájmem občanů, kdy se
účastnilo setkání z jednotlivých ulic 22-69%
občanů starších 18-ti let. Přítomní občané
si vybrali variantu řešení, kterou zadáme
projektantům ke zpracování. Většinou byly
vybrány varianty jednoduché, funkční, které pokud to bylo možné, byly upraveny dle
potřeb občanů. Jednání to byla náročná, ale
velmi zajímavá, poučná, inspirativní a někdy i emotivní, to ale k věci patří. Po zpracování projektů budeme hledat dotační titul
a začneme rekonstrukce ulic. Vzhledem
ke skutečnosti, že náklady na jednu ulici
činí průměrně 5 miliónů a dotace jsou maximálně 1 milión pro jednu obec a jednu
ulici v jednom kalendářním roce, nebude
vše tak rychle. Začít ale musíme.
Stále pracujeme na projektu intenzifikace
čističky odpadních vod a rozšíření podtlakové kanalizace. S tempem nejsem spokojen,
ale narážíme na jeden problém za druhým
a to se pořád řeší odkanalizování Rybníček.
Máme potíže s vysokou hladinou spodních
vod, která neumožňuje obvyklé postupy
a tedy i levnější řešení. Vybudovat něco, co
zatíží kapsu občanů nebo obce nad únosnou mez nechceme. Hledání schůdné cesty
bude nějaký čas trvat.
Uspořádali jsme reprezentační ples
obce. Byl výborně připraven a v jeho průběhu nebyla jediná chyba. Kapela hrála
celý večer taneční skladby, tombola byla
pestrá a bohatá, obsluha vzorná. Chci proto poděkovat všem, kteří se na přípravě
a realizaci plesu podíleli - všem zaměstnancům obce, členům kulturní komise,
dobrovolníkům a sponzorům. Krásný ples
nenarušila ani chřipka.

V následujících měsících nás čeká hodně
práce i v oblasti kultury a sportu. Největší
akcí bude 3. Setkání občanů DSO Mikroregionu Hvozdnice v termínu 26.5.2018.
Hosty přiveze historický vlak od Opavy
i Jakartovic, ale jízdní řád zatím nemáme.
Půjde o přehlídku tvorby a umění občanů
členských obcí, ale program doplníme i vystoupeními profesionálnějších umělců. Vystoupí tedy naše děti, ale také spolky. Připravíme bohaté občerstvení a maximálně
příjemné prostředí. Předpokladem zatím
je, že se akcie uskuteční na ulici Hlavní, která bude spojena odstraněním plotu s areálem školy a školky. Mezi další velké akce
bude patřit Mezinárodní fotbalový turnaj
dětí a mládeže ve fotbale, Den dětí, Myslivecký den, ale třeba i cesta do družebních Čechyniec při příležitosti oslav vzniku
obce. Podrobný kalendář jste dostali v prosincovém zpravodaji.
V březnu tohoto roku jsme převzali ocenění za jedny z nejlepších webových stránek. V době psaní zpravodaje však netuším,
jak jsme se na žebříčku umístili, jen vím, že
budeme „na bedně,“ a to jen proto, že jsem
dostal pozvánku na slavnostní vyhodnocení. Věřím, že to letos nebude poslední pozvánka a podobné, radostné pozvánky budou končit ve schránkách řady z Vás, kteří
se snažíte v různých soutěžích uspět.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně
zdraví, veselé Velikonoce a příjemné jarní
chvíle. Srdečně Vás zvu na řadu společenských akcí jménem zastupitelů, pořadatelů
a svým jménem.
Za bezpečné a zdravé Otice!
Vladimír Tancík
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INFORAMACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Uskutečněné akce naší mateřské školy:
V letošním školním roce začaly naše nejstarší děti navštěvovat dopolední školu bruslení
„Bruslička“ na Zimním stadionu v Opavě. Děti
jsou velmi šikovné a zvládají základy bruslení.
Trenéři školy bruslení navštívili 23. ledna 2018
naši mateřskou školu a připravili si pro naše
děti besídku o hokeji. Děti si mohly nejenom
hokejovou výstroj prohlédnout, ale také vyzkoušet. A kdo ví, možná se mezi dětmi najde
budoucí nadějný hokejista či hokejistka.
Také v zimním období připravila naše mateřská škola tvoření pro rodiče a děti. Zimní
tvoření se uskutečnilo 25. ledna 2018 v odpoledních hodinách. Děti si mohly vytvořit
lapač snů a káču ze zažehlovacích korálků.
V únoru jsme si naplánovali tradiční vy-

stoupení pro babičky a dědečky našich dětí.
Z důvodu větší nemocnosti dětí se uskutečnilo vystoupení pouze ve 2. třídě. Na vystoupení, které proběhlo 22. února 2018, zazněly
krásné zimní písničky a básničky. Děti si připravily také taneček a na závěr předaly svým
prarodičům vlastnoručně vyrobený dárek
z keramiky.
Vystoupení ostatních tříd naší mateřské
školy se uskuteční v náhradním termínu.
A co připravujeme v nejbližší době?
Poslední lekce školy bruslení „Bruslička“ se
uskuteční v pátek 16. března 2018.
Od 23. března 2018 začnou naše nejstarší
děti navštěvovat kurz plavání.
Kolektiv MŠ Otice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prosinec je už dávnou minulostí, ale my
na něj zavzpomínáme především kvůli tradiční Mikulášské nadílce, kterou pro své
spolužáky i děti v MŠ připravují vždy páťáci.
Hned poté měly starší děti možnost procvičit
si angličtinu při interaktivní pohádce Winnie
the Witch, kterou přijely zahrát a zároveň
zapojit děti do děje studentky vysoké školy.
V prosinci se děvčata 5. třídy také zúčastnila
pěvecké a výtvarné soutěže firmy Eurotopia,
kde v různých kategoriích získala dvě krásná

2. místa. Před Vánoci nás ve škole navštívil
psycholog, zabývající se šikanou a kyberšikanou, o níž s ním besedovaly děti 4. a 5. třídy,
poté přijel opět, tentokrát hovořil o tomtéž
s rodiči.
První pololetí nám uteklo jako voda, nejvíce se na své první vysvědčení těšili samozřejmě prvňáčci. Jako každý rok, ihned po rozdání vysvědčení, i letos odjely děti od 1. po 5.
třídu na lyžařský výcvik do Staré Vsi u Rýmařova, kde si užily pěkného zimního počasí
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a lyžování. Ještě předtím proběhlo školní
kolo recitační soutěže, kde opět zazněly básničky a texty v podání vítězů třídních kol.
Do okrskového kola v Loutkovém divadle
pak postoupili S. Hanáková, M. Pavelek, D.
Kořistka, A. Gebauerová a J. Krušberská.
Leden v družině patřil především práci
na výtvarných dílech do soutěže s tématem
„Zima“, povídání o prevenci nemocí a jak
být zdravý, na což navázal „ovocný den“
s ochutnávkou domácího i cizokrajného
ovoce a vše završí v březnu ukázka práce
děvčat zdravotnického kroužku. V únoru si
děti užily karnevalový rej masek, kde ne-

směla chybět soutěž o nejnápaditější masky. Jak starší, tak i mladší děti celou zimu
pilně tvořily a pod jejich rukama vznikala
například zimní města, vánoční andílci, adventní kalendáře, přáníčka a spousta dalšího tvoření. Samozřejmě děti využily i sněhové nadílky a užily si ji na školním hřišti.
Ani únorové mrazy je neodradily od veselého skotačení, děti si vyjely s p. vychovatelkami užít zábavné odpoledne do Ostravy
do zábavného parku Žirafka.
Nyní se už pomalu připravujeme na Velikonoce a Vítání jara, přejeme Vám tedy co nejpříjemnější prožití těchto jarních svátků.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Mladí otičtí kynologové v roce 2017 opět slavili úspěchy se svými svěřenci
Závodní sezóna nám začala již v dubnu,
kdy 3 naše členky (Nela Kavanová, Markéta
Latalová a Alžběta Švandová) odjely do Plzně-Nýřan bojovat o kvalifikaci na Mistrovství

republiky mládeže a juniorů. Všechny 3 dívky
podmínky kvalifikace splnily, Markéta Látalová se svou fenkou německého ovčáka Xanni
si odvezla krásné 3.místo v kategorii ZVV1
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a Alžběta Švandová 2.místo v juniorské kategorii.				
Druhý kvalifikační závod byl tradičně v Havířově-Bludovicích, kde děvčata startovala
již s menší nervozitou, což se odrazilo na celkových výsledcích. Markéta Látalová ve své
kategorii zvítězila a Markéta Galuszková
s fenkou belgického ovčáka Fergie vyhrála
s vynikajícím výsledkem nejvyšší kategorii
ZVV3, která se vyznačuje velice náročnými
cviky a uspět v ní je oříškem i pro řadu zkušených dospělých psovodů.
Na Mistrovství republiky mládeže a juniorů, které se konalo v srpnu ve Zlíně, Moravskoslezský kraj reprezentovali 4 psovodi,
z nichž 3 jsou členky ZKO Otice. Umístění
bylo následující:
• Nela Kavanová+Loren Venušina sopka
2.místo
• Markéta Látalová+Xanni Majorův Háj
4.místo
• Alžběta Švandová+Emmi Vikar 3.místo
• Moravskoslezský kraj v soutěží krajů zvítězil.
Podzim již tradičně patřil závodům ve stopách. Náš kraj má v této disciplíně vynikající
výsledky, za což patří velký dík panu Karlu
Kováčovi (Vícemistr světa stopařů), který

s naší mládeží již několik let pravidelně pracuje a pořádá pro ně semináře. Na výsledcích z posledních let je znát velký posun,
a i na Mistrovství republiky stopařů, které
se konalo v Žatci naše družstvo zabodovalo
a Moravskoslezský kraj opět zvítězil v opravdu velké konkurenci.
Tento výčet těch nejdůležitějších akcí našich mladých členů klubu a máme velkou
radost, že se k nám přidává stále více dětí se
svými čtyřnohými kamarády. Kromě uvedených vysokých soutěží se naši členové (nejen
mládež) zúčastňují závodů v rámci kraje, kde
také sbírají řadu ocenění. Naše organizace
se ale nezabývá jen závody a zkouškami.
Každoročně pořádáme vystoupení na dětských dnech v Opavě a okolí, snažíme se
kynologický sport více přiblížit veřejnosti.
V loňském roce jsme zorganizovali ukázky
různých kynologických disciplín pro ZŠ Englišova, které mělo velký úspěch. Naši psovodi
také vystupovali na akci v Podvihově a v dalších okolních vesnicích.
Pokud vás naše činnost zaujala a chcete
zkusit se svým psím parťákem něco nového,
na našem kynologickém cvičišti jsme vám
k dispozici každou neděli dopoledne.

INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
Milí spoluobčané,
ve dnech 4.1.- 9.1.2018 proběhla v naši
obci tradiční „Tříkrálová sbírka“.
Chci vám všem poděkovat za vstřícnost
a štědrost. Vždyť na dobrou věc jste přispěli
celkovou částkou 42 829,- Kč.
Občanům na ulici Za Tratí se velice omlouvám, že k nim koledníci nezavítali, v příštím
roce to napravíme.
Moje velké poděkování patří vedoucím
skupinek : paní L. Borové, J. Gebauerové, R.

Kepové. Poděkování patří i koledníkům za jejich krásné prozpěvování a koledování: M.
Kepové, J. Šteyerové, A. Filušové, V. Šromové,
P. Hubené, O. Žilkovi, Š. Štantejskému a sourozencům Pavelkovým.
Děkuji paní Smějové za ušití tří plášťů pro
koledníky.
Koordinátorka TKS pro obec Otice
Zuzana Sobková
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