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Vážení spoluobčané,
poměrně bez větších potíží jsme zvládli letošní zimu; snad nás počasí nepřekvapí nenadálými mrazy či přísunem sněhu na počátku jara. S potěšením i úlevou
jsme do údržby nasadili nový stroj, s jehož využitím v zimě zatím nemáme mnoho zkušeností. Potvrdilo se, že mokrý a těžký sníh může přinést komplikace a tak
rada rozhodla pořídit ještě sněhovou radlici. Snad ji vyzkoušíme až v další zimě.
Při vzpomínce na zimní čas rád děkuji všem spolkům a kulturní komisi za přípravu
adventu a později obecního plesu. Obě akce byly velice zdařilé.
Vrátím se, ač nerad, k výstavbě smuteční síně. Ani únorový pokus stavbu převzít
nebyl úspěšný, protože chyběly základní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a hotova nebyla ani stavební část. Vedeme s realizační firmou
zatím papírový souboj, který zřejmě přeroste v soudní spor. Přes tyto potíže si
troufám tvrdit, že smuteční síň bude pěkná i důstojná. V současné době je ve výrobě vnitřní vybavení – lavice, katafalk a řada doplňků. Na podobě vybavení jsme
se shodli s opavským děkanem, který podpoří konání církevních obřadů ve smuteční síni. Až to dovolí podmínky, provedeme parkové práce. Máme představu, že
projekt nám připraví odborná firma a samotnou úpravu terénu a sázení i setí si
provedeme my, občané Otic. V roce 2015 končí platnost nájemních smluv na hrobová místa. Budeme Vás zvát k podpisu nové smlouvy. Zájemci k nájemní smlouvě dostanou čip pro vstup na veřejné WC.
Informoval jsem Vás, že dochází v prostoru u ČOVky k ukládání odpadu, který
tam být ukládán nesmí. Došlo k umístění kamer a k neukázněným osobám, které
nás všechny vystavují riziku finančního postihu se budeme chovat tvrdě a přestupky pokutovat. Od dubna obec zabezpečí realizaci nové vyhlášky o likvidaci odpadů
a je pravděpodobné, že budeme v tomto roce schvalovat i novou obecně závaznou
vyhlášku o odpadech. Připravujeme několik opatření, která by měla usnadnit jejich
třídění a likvidaci. Jsem informován, že tlak na obce bude v tomto směru narůstat
a porostou i ceny služeb. Jediným řešením je třídit, protože bude drahý odvoz a likvidace odpadu netříděného. Proto obec podá žádost o dotaci na techniku, která nám
pomůže. Kdo pochopí, že třídit odpad se vyplatí značně uspoří. Obec bude vytvářet
podmínky pro ekologické chování, je ale na každém občanovi, jak šanci využije.
Stran dotací jsme v období příprav a očekávání, jaké výzvy budou vyhlášeny.
Z úrovně našeho kraje bude letos na podporu obnovy venkova uvolněno 8 miliónů korun. To je částka, kterou bychom pro Otice potřebovali. Z národních a evropských fondů zatím výzvy nejsou. My jsme už požádali o dotaci na rekonstrukci
autobusových zastávek, výstavbu a osvětlení přechodů, rekonstrukci tenisového
kurtu u Kuželny a na V. Otické zelné slavnosti. Dál budeme žádat o peníze na rekonstrukci kapličky, techniku na svoz a likvidaci odpadu, částečnou rekonstrukci
střechy budovy obecního úřadu, rekonstrukci kulturního domu, vybavení dalších
hřišť pro –náctileté i seniory, intenzifikaci kanalizace a čističky odpadních vod.
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Aktuálně jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci osvětlení zahrady a okolí kulturního domu. Smlouva s realizační firmou na zateplení školky je již uzavřena.
O všech výzvách k podání žádostí jsou cíleně informovány naše spolky, podnikatelé a živnostníci, škola, členové zastupitelstva a to již více roků. Je však věcí
každého, jak s informací naloží a dotace využije. Mrzí mě, že především sportovně
orientované spolky, na jejichž činnost jsou vyčleněny velké dotační peníze, ani
nepodají žádost. Dotace z obce ale žádají, a velké.
Naše péče o zaměstnance v režimu veřejně prospěšných prací a celková politika podpory zaměstnanosti sklidila úspěch. Na obci takto působí aktuálně 3 osoby, z toho 2 naši spoluobčané. Velice si tohoto přístupu váží rada i já osobně. Snahou je naše občany, kteří se osvědčili na obci, zaměstnat v rámci stávajícího počtu
funkčních míst. Tato filosofie bude platit i nadále. Jsem rád, že se k nám po několikáté vrátil i pan Kirschner, který mnohé z Vás zaujal svými pracovními výkony.
Vážení spoluobčané, nastala doba, kdy se musíme rozhodnout, jak dál naložit
s loukou u pekárny, plochou podél nádraží a Kuželnou. Jedná se o důležitá rozhodnutí a Váš hlas potřebujeme slyšet, je pro nás důležitý. Aby měl šanci každý
občan, uveřejníme anketní lístky, na nichž vám navrhneme možná řešení, ale
umožníme i předložení návrhů z řad občanů. Budete-li chtít, zdarma Vám je nakopírujeme. Anketa nemůže být zcela anonymní, abychom měli data potřebná
pro co nejlepší vyhodnocení a rozhodnutí. V případě, že o anketu nebude zájem,
rozhodne o další podobě zastupitelstvo obce na základě konzultací s odborníky.
Názor, že dění na druhém konci obci mě nezajímá není správný. V rámci každé
ankety budou vylosováni výherci pěkných věcných cen. Ankety Vám budou doručeny společně se zpravodajem v obálce.
Je veřejně známo, že dotačních peněz je čím dál méně a především se pro malé
obce hůř získávají. Když šanci nevyužijeme, byť za cenu částečného zadlužení,
přijdeme o peníze jednou provždy. Proto budeme činit i kroky, které se mohou
zdát nelogické. Musíme dělat rekonstrukce po etapách, něco za vlastní peníze,
jinde se pokusit dostat dotaci. Doba 80-95% podpory je pryč a budeme se muset
spokojit s podporou do 50%.
Jistě mnohým neuniklo pořízení nového vozidla. Bylo načase, neboť Felicie z roku
1995 už nebyla bezpečná, nedělala obci dobré jméno a potkat se s policejní hlídkou
také nechtěla. Ve své době stála téměř 267 000,-Kč a najezdila 141 000 kilometrů. Sloužila 3 starostům a bylo to na ní znát, takže zastupitelstvo obce doporučilo nákup nového vozu v roce 2013. Dlouhý výběr a zvažování bylo ukončeno pořízením vozu, který
je bezpečný a pohodlný. Jeho cena činila 387 000,-Kč. Pro výběr byla důležitá délka
záruky 7 let a 7 let servisu zdarma. Nová Kia je označena obecními symboly a požehnal jí i pasažérům děkan Czudek. V obměně vozového parku budeme pokračovat, aby
zaměstnanci obce jezdili v bezpečných vozech a náklady na opravy byly minimální.
3

Vážení spoluobčané, následující dny a měsíce nebudeme trávit jen řešením materiálních statků. Pozornost budeme věnovat společenskému životu. Chystáme setkání před Velikonocemi na louce, začneme se připravovat na soutěž Vesnice roku 2015.
Budeme se soustředit i na podporu našich individuálních úspěchů. Děkuji za reprezentaci hokejistovi Janu Štenclovi na MS „20“, který nezklamal a byl dobře hodnocen.
V březnu se zúčastní celostátního kola soutěže krásy Česká miss 2015 Karolína Mališová. Přeji Karolíně, jistě jménem nás všech, hodně úspěchů a věřím, že nejpěknější
z nejpěknějších dívek bude z Otic. Blíží se hodnocení sportovců v našem okrese, kde
nás zastupuje Eva Havranková. Také Evě přeji, aby byla úspěšná a to nejen v anketě,
ale především v šermu samotném. Rovněž samotná obec se účastní celé řady soutěží. Byl bych rád, abychom se vzájemně podpořili a proto uvedu několik odkazů.
Obec můžete podpořit na jejich webových stránkách www.otice.cz , kde najdete vždy odkaz na aktuální soutěž – nyní Zlatý erb.
Naše občanky můžete podpořit na následujících stránkách:
Evu Havrankovu podpořte na odkazu - http://opavsky.denik.cz/ostatni_region/
sportovec- roku25022015.html
Karolínu Mališovou na odkazu: http://www.iprima.cz/miss2015
Vážení spoluobčané, věřím, že naše předsevzetí i úkoly se nám podaří
společnými silami splnit a budou v náš prospěch. Přeji Vám všem klidné
velikonoční svátky, krásné, teplé a osvěžující jarní dny doprovázené hojností zdraví a pohody.
Vladimír Tancík
Srdečně Vás zdravím, vážení spoluobčané!
Možná už víte, že jsem se probojovala do finále soutěže krásy Česká miss 2015. Jsem jediná z Otic, z Opavska
i všech krajů Slezska a Moravy, která měla takové štěstí.
Chci Vás požádat, abyste mě v soutěži podpořili.
Možná ještě nevíte jak.
Právě probíhá hlasovací soutěž po internetu
na stránkách www.iprima.cz/miss2015. Od 16.
března 2015 na těchto stránkách získáte telefonní
číslo pro posílání smsek. Číslo bude i na webových
stránkách obce.
Současně budou všechny informace na stránkách obce Otice a Moravskoslezského kraje.
Děkuji Vám za podporu a věřím, že Vám budu
moci zamávat 28.března z obrazovky TV Prima některou z vítězných kytic.
Vaše Karolína Mališová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZE PSŮ
Upozorňujeme majitele psů, kteří doposud neuhradili roční poplatek ze psů dle
platné OZV č. 1/2012 o místních poplatcích, že splatnost tohoto poplatku je nejpozději do 31. 3. 2015. Poplatek můžete zaslat přímo na účet obce vedený u České
spořitelny a.s., pobočka Opava, č.ú. 1851576379/0800, vs: číslo popisné, do zprávy
od příjemce napište: pes 2015 nebo jej můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu.
Připomínáme majitelům psů, že po obci jsou rozmístěny koše na psí exkrementy,
které jsou neustále doplňovány sáčky. Uklízejte po svých „miláčcích“, množí se opět
stížnosti na neukázněné majitele psů.

STOČNÉ
Výše ceny stočného činí v roce 2015 30,-Kč/m3 odebrané vody, v případě kombinace odběru se studnou Vám bude spotřeba upravena dle prováděcí vyhlášky
428/2001 Sb.. Úhrada je možná v kanceláři obecního úřadu po předložení výpisu od SmVaK a.s. nebo převodem na účet obce vedený u České spořitelny a.s.,
č.ú.:1851576379/0800, variabilní symbol: číslo popisné. Občané, kteří nepodepsali souhlas poskytováním údajů od SmVak musí současně zaslat na e-mail obce
urad@otice.cz scan výpisu od SmVaK.
Úhrada ceny je splatná v jednotlivých kalendářních čtvrtletích takto:
za 1. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce měsíce dubna.
za 2. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce měsíce
července.
za 3. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce měsíce října.
za 4. čtvrtletí kalendářního roku – splatnost nejpozději do konce ledna
následujícího roku

PRŮKAZKY NA ZAHRADNÍ ODPAD 2015
Vážení občané, oznamujeme Vám, že průkazky na sběr zahradního odpadu jsou
pro Vás již připraveny v kanceláři obecního úřadu. Cena průkazky je 300,-Kč. Bez
této průkazky není možné vyvážet větve k ČOV Otice. Upozorňujeme Vás, že skládka větví u ČOV je zabezpečena nahrávacím kamerovým systémem.

TERMÍNY SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2015
březen
duben
květen
červen

25. 3.
29. 4.
27. 5.
24. 6.

červenec
srpen
září
říjen

29. 7.
26. 8.
30. 9.
28. 10.
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listopad
prosinec

25. 11.
30. 12.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dne 18. dubna 2015 budou za obecním úřadem přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Sběr do kontejnerů bude probíhat od 07:00 do 12:00 hodin.
Do kontejneru patří např. nábytek, koberce, elektro odpad (ledničky, pračky, počítače).
Do kontejneru nepatří:
- separovaný odpad (sklo, papír a plast),
- nebezpečný odpad,
- stavební suť.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Oznamujeme Vám, že sběr nebezpečného odpadu na odstavné ploše ul. K Rybníčkům se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 od 15:00 do 17:00 hodin.

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Leden a únor se ve škole nesl
především v duchu těšení se
na vysvědčení, pro prvňáčky premiérově, dále přípravy
na soutěže a zápisu dětí do 1.
třídy. Budoucí prvňáčky přivítali
ve škole žáci páté třídy v kostýmech, které si sami připravili.
V druhém únorovém týdnu se
děti dočkaly jarních prázdnin,
kdy proběhl lyžařský kurz, kterého se zúčastnily děti od první
po pátou třídu.
Od ledna probíhá opět plavecký výcvik, nyní pod vedením nové plavecké školy LEANDROS a děti se do bazénu
většinou těší. Po ukončení výcviku opět tradičně uspořádáme plaveckou štafetu
a vyhodnotíme nejlepší plavce školy.
Ani ve školní družině děti nezahálejí a společně s p. vychovatelkami uspořádaly
Masopustní karneval, kde se to krásnými maskami jen hemžilo. Měly připravený
masopustní program, který představily také mladším dětem 1. oddělení. Samozřejmě nechyběly ani masopustní koblížky. Děti 3. oddělení si pod vedením p. vychovatelky zkoušejí různé techniky tvoření, např. batikování, sádrové odlitky apod. Jaro
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přivítají v družině děti akcí Vítání jara
a Vynášení Mařeny a všechny nás čekají
přípravy a nacvičování programu ke Dni
matek.
Blíží se také tradiční školní kolo recitační soutěže a soutěže ve zpěvu slezských
lidových písní známou jako Otický skřivánek. Všechny další naše aktivity můžete sledovat na webových stránkách
školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
LEDEN
Naše mateřská škola vyhlásila začátkem
ledna výtvarnou soutěž pro rodiče a děti.
Tématem zimní výtvarné soutěže byl „Sněhulák“. Sněhuláci z nejrůznějších materiálů
byli pěknou součástí zimní výzdoby naší
mateřské školy.
ÚNOR
5. 2. 2015 proběhl v Základní škole Otice
zápis dětí do 1. třídy.
V únoru se uskutečnil „Den pro babičku
a dědečka“. Děti si připravily pro své babičky a dědečky nejenom pásmo písniček,
básní a tanečků, ale také malý dáreček.
Koncem února navštívilo mateřskou školu Divadélko Beruška a zahrálo dětem pěknou pohádku.
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BŘEZEN
5. 3. 2015 nás pohádkou potěšilo Divadélko Šikulka.
V neděli 8. 3. 2015 se uskutečnil v Kulturním domě v Oticích „Maškarní ples“.
Krásný program si pro naše děti připravila paní Andrea Vajdová, které moc děkujeme.
A co připravujeme v nejbližší době?
- Plavání pro nejstarší děti – od 20.3.
- Jarní tvoření pro rodiče a děti – 31.3.
Kolektiv MŠ Otice

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SLEDOVÁNÍ
SOUTĚŽE MISS ČR 2015
Vážení spoluobčané,
vedení obce Otice a Komise rady obce pro kulturu sport a rodinu Vás zvou
na společné sledování přímého přenosu soutěže Miss ČR dne 28. 3. 2015 do
Kulturního domu v Oticích od 20.00 hodin.
Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení a na místě si budete moci
zakoupit alkoholické a nealkoholické nápoje.
Kontaktní pracovnice pro rezervaci míst:
Jana Jašková
734 263 092
Pavla Mikošková 606 711 031
Rezervace míst je možná také e-mailem, kontaktní e- mail: urad@otice.cz,
nebo přímo v kanceláři obecního úřadu.
Uzávěrka rezervace míst je pondělí 23. 3. 2015, 12:00 hodin.
Přijďte podpořit naši účastnici soutěže Miss ČR Karolínu Mališovou.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SRUŽENÍ
Plán činnosti Klubu seniorů na rok 2015
Tak jako v předešlých dvou letech se naši senioři opět budou setkávat u kávy a koláčků díky podpoře a finanční dotaci Obce Otice v přísálí kulturního domu každou
poslední středu v měsíci kromě prázdninových měsíců července a srpna.
Zde je nabídka programu s tím, že změna není vyloučena.
Již proběhla dvě setkání:
28.1. Fotoprezentace paní Evy Časarové
25.2. I. Seniorský ples v Kulturním domě v Oticích
Dále chystáme:
25.3. Jarní lidové zvyky a tradice – přednášku s ukázkami připraví a předvedepaní ředitelka SVČ Opava Mgr. Jarmila Poláková
29.4. Přednáška pana MVDr. Hynara – o zvířatech
27.5. Aranžování květin – Jan Weiss
24.6. Opékání špekáčků za kulturním domem – zábavné odpoledne
1.10. (čtvrtek) Mezinárodní den seniorů – setkání seniorů s radou obce Otice
+ kulturní program
28.10. Přednáška o historii Otic – nad kronikou obce
25.11. Setkání s písničkou – muzikantské trio z Litultovic
Prosincové setkání seniorů u kávy a koláčků vychází na středu 30.12. – pokud
bude zájem ze strany seniorů, mohlo by se uskutečnit předsilvestrovské loučení
se starým rokem….
Po úspěšném prvním plese seniorů je už dnes objednán sál Kulturního domu
v Oticích na II. seniorský ples 27.ledna 2016 – (poslední středa v měsíci), kterého se mohou zúčastnit po předběžné domluvě a objednání i senioři, kteří nechodí
na pravidelná středeční setkání.
Rada obce a organizační tým děkuje sponzorovi akcí seniorů panu Lukáši Gebauerovi, který přispěl svými výrobky na pohoštění.
Plán roku 2015 se bude snažit naplnit jako v předcházejících dvou letech s radostí
a srdečnou péčí organizační tým ve složení: Božena Fuchsigová, Marie Kolomazníková, Jiřina Muroňová a Bohuslava Kvarčáková. Příležitostnou pomoc přislíbily také
Hana Tobíková a Jana Gebauerová, které se osvědčily již na I. seniorském plese.
Bohuslava Kvarčáková,
členka rady obce Otice
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JEDINEČNÝ ZÁŽITEK ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU OTICE
NA PRAHU NOVÉHO ROKU
Pěveckou sezónu roku 2015 zahájil 23 členný pěvecký sbor 18. ledna
2015 na pozvání pana faráře Mgr. Jana Kučery a pana starosty Jaroslava Vaňka
Novoročním koncertem v kostele Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích.
Pro většinu zpěvaček to bylo první vystoupení v duchovním prostředí s docela kvalitativně jinou akustikou než bývá v kulturních domech.
Přestože byl sbor kvůli nemocnosti oslaben o výborné zpěvačky, podal skvělý výkon před asi stovkou převážně místních posluchačů, kteří velmi pozitivně
komentovali jak skladbu programu, tak celkový dojem z koncertu, jenž byl opět
okrášlen trubačským uměním Jiřího Kepy a jeho dcer Jany a Marie.
Kromě duchovních písní zazněly v překrásném prostředí kostela i současné
skladby a na závěr si se sborem zazpívali všichni přítomní koledy za doprovodu
trubačského tria.
Obdiv a poděkování si proto zaslouží celý sbor, který zpíval s velkým nadšením a radostí, ale také sólistky Monika Hahnová, Jana Vajdová, Svatava Helebrandová, Naďa Andrlová a Světlana Ilíková, za skvělého doprovodu Michaely
Uvírové na elektrické varhany. Sbor si také cení hezkého průvodního slova moderátorky koncertu paní Hany Tobíkové.
Potěšující pro sbor bylo, že při loučení nezněla jen slova uznání , ale zároveň
bylo vyřčeno pozvání na vystoupení v příštím roce nejen v Dolních Životicích,
ale také v Kružberku osobním pozváním pana starosty Vratislava Rýznara.
Od února se ŽPS připravuje na tradiční 3. Jarní koncert, na kterém zazní kromě lidových písní také současné moderní písně a nebudou chybět ani skvosty
s děl českých skladatelů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Petra Ebena.
Srdečně proto zveme v neděli 3.května 2015 v 16 hodin do Kulturního
domu Otice nejen naše rodinné příslušníky a dosavadní příznivce, ale také
naše sponzory a všechny hudbymilovné občany obce i okolních vesnic.
Bohuslava Kvarčáková
vedoucí a dirigentka sboru

ČINNOST OTICKÝCH KYNOLOGŮ V ROCE 2014
Výcvikový rok jsme dne 13.4.2014 začali trojbojem Město Albrechtice, Budišov
nad Budišovkou a Otice. První závod se konal v Městě Albrechtice.
Dne 27.4.2014 proběhly na cvičišti zkoušky dle národního zkušebního řádu (NZŘ).
Z našich splnilo šest psovodů a jeden neuspěl.
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Dne 1.5.2014 se uskutečnily zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu (IPO).
Čtyři naši psovodi splnili, jeden nesplnil. Dne 4.5.2014 se naši členové zúčastnili
závodu v Kylešovicích.
Dne 10.5.2014 jsme na cvičišti provedli ukázku vyhledávání drog, práce psa
záchranáře a obranu na ringový oblek, tak jak to cvičí ozbrojené složky. Vše se
uskutečnilo v rámci prezentace obce.
Pro děti našich členů jsme uspořádali dětský den 31.5.2014. Dne 7.6. jsme zajeli
provést ukázku výcviku do obce Kružberk.
Dne 16.6. při prezentaci obce roku jsme provedli krátkou ukázku obrany.
Dne 22.6. jsme vystavovali své německé ovčáky (NO) na výstavě v Kylešovicích.
Dne 6.7. proběhlo druhé kolo trojboje v Budišově nad Budišovkou.
Dne 12.9. jsme v rámci zelných slavností pomáhali s výzdobou obce a následně
dne 13.9. prodávali u kulturního domu občerstvení.
Dne 20.9. se uskutečnilo třetí kolo trojboje, tentokrát v Oticích. Po třech kolech
jsme obsadili druhé místo.
Dne 2.10. byla na cvičáku drakiáda. Účast byla hojná.
Dne 4.10. opět proběhly zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu – z našich uspěl jeden a pět neuspělo. Z toho je jasné, že zkoušky u nás nejsou procházka.
Poslední zkoušky proběhly dne 12.10. dle NZŘ. Z našich uspěli tři psovodi.
Vzhledem k tomu, že zkoušky jsou republikové, může se přihlásit každý a nejen
od nás.
Dne 21.10. se konal lampionový průvod, zamykání lesa a stezka odvahy, která
vedla před cvičák.
Dne 25.10. se uskutečnila bonitace německých ovčáků u nás na cvičišti. Zúčastnilo se 22 psovodů. Z našich členů uchovnili psy dva kynologové.
Poslední akcií, co se týká výcviku, byla akce dne 8.11., je to jednak závěr výcvikové sezony a taky zúčtování, co kdo za rok psa naučil. Této akci říkáme klubový
přebor a je to nejen výcviková ale i společenská akce. Kdo z Otických kynologů
vyhrál – nebudu psát, všichni se snažili!
Závěrem bych se zmínil taky o tom, že stále pracujeme a vylepšujeme nejen
cvičák, ale i klubovnu. Na tomto poli jsme v roce 2014 odpracovali více než 412
hodin. Vzhledem k této skutečnosti doufám, že se v letošním roce se u nás zase
bude líbit školce, škole, hasičům, myslivcům a všem, kdo klubovnu a cvičák využívají.
Josef Havránek, předseda ZKO Otice
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PLÁN AKCÍ OBCE, SPOLKŮ, SDRUŽENÍ,
OBČANŮ A KOMISÍ V ROCE 2015
28. 3.

ČESKÁ MISS

5. 4.

VELIKONOCE

30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

3. 5.

JARNÍ KONCERT ŽPS OTICE

16. 5.

DEN IZS

30. 5.

KÁCENÍ MÁJE

13. 6.

FLORBALOVÝ TURNAJ

13. 6.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HVOZDNICE
OTICE

21. 6.

CYKLOČASOVKA DĚTÍ

ČERVEN

MEMORIÁL JOSEFA SMOLENĚ

ČERVEN

VESNICE ROKU

27. 6.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

15. 8.

KARMAŠ

12. 9.

ZELNÉ SLAVNOSTI

19. – 20. 9.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

1. 10.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

28. – 29. 11 ADVENT ZAHÁJENÍ S ZAPÁLENÍM 1. SVÍCE
6. 12.

ADVENT ZAPÁLENÍ 2. SVÍCE

13. 12.

ADVENT ZAPÁLENÍ 3. SVÍCE

13. 12 .

VÁNOČNÍ KONCERT ŽPS OTICE

20. 12.

ADVENT ZAPÁLENÍ 4. SVÍCE

24. 12.

ŠTĚDRODENNÍ KONCERTOVÁNÍ

27. 12.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Plán akcí může být během roku doplněn nebo může dojít ke změně termínu akcí.
Na změny termínu akcí budete včas upozorněni.
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