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Vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin utekl jako každoročně rychleji, než bychom chtěli a jak
s oblibou říkám, blíží se Vánoce. Protože jsem letos čerpal dovolenou jinak než obvykle,
bude mé dnešní úvodní slovo kratší.
Dodržím tradiční strukturu zpravodaje a hned v úvodní části se zmíním pár slovy o dotacích a projektech. Měli jsme podány dvě žádosti o dotace. První na parkoviště U dvora,
druhou na ulici Domky. Ani jedna žádost nebyla úspěšná, což bylo způsobeno dvacetinásobkem poptávky. Takže letošní příjem z dotací bude mimořádně malý.
Pokračují práce na projektových dokumentacích dalších místních komunikací, lokality
Slavkovská pro 6 rodinných domů, rekonstrukci kulturního domu a hasičárny, odkanalizování Rybníčků. Zahájíme práce na zpracování projektu pro rekonstrukci a rozšíření
hřbitova.
V posledním zpravodaji jsme Vás požádali o vyplnění anketního lístku týkajícího se třídění a odvozu odpadků pomocí popelnic. Rozdáno bylo asi 400 lístků, z nichž se vrátily
204 lístky. 194 rodiny požadují nějakou popelnici a jen 10 rodin nechce nic. Rada na základě ankety zadala vypracování žádosti o dotaci na pořízení popelnic, kterými bude
vybavena každá domácnost. Pokud uspějeme, bude ukončen systém s využitím pytlů.
Důvodů je více. Popelnice jsou komfortnější, nemusí se chodit na úřad pro pytle a zaměstnanci nemusí plnit funkci prodavačů pytlů, tedy svým způsobem ztrácet čas málo
produktivní prací.
Práce úřadu byla v poslední době ovlivněna řešením personálních potíží, které se nám,
pevně věřím, podařilo vyřešit. Je samozřejmé, že nepůjde vše úplně hladce do doby, než
se noví zaměstnanci seznámí s celou problematikou chodu úřadu. V rámci nastavování
procesů zjišťujeme i nová fakta. Například, že náš úřad využívají občané okolních obcí. To
proto, že jejich úřady jsou veřejnosti přístupné jen dva dny v týdnu. Činíme tedy opatření, abychom nepracovali pro jiné obce, ale jen pro Vás.
V posledním zpravodaji jsem psal o naší účasti v soutěži Vesnice roku 2019. Podařilo se,
v co jsme mnozí doufali a Otice se staly Vesnicí roku 2019 v Moravskoslezském kraji. Děkuji
všem, kteří se aktivně podílí na společenském životě v obci. Máme ambice uspět i v kole
celostátním, které se uskuteční 5.září 2019 a bude zahájeno v našem komunitním centru
od 15.hodiny. Věřím, že přijdete obec podpořit stejně jako v červnu na zahradu školy.
Děkuji také pořadatelům karmašového turnaje, letního kina a večerní zábavy.
Za pár týdnů nás čekají IX. Otické zelné slavnosti. Letos budou pod taktovkou Romana
Janáčka a komisí rady obce. To proto, že v Luhačovicích bude v tom samém termínu vyhodnocení Vesnice roku 2019, kterého se účastním a spolu s několika dalšími zde budeme reprezentovat Otice na Vesnickém jarmarku a při slavnostním vyhodnocení soutěže.
Věřím, že bude důvod k veselí v Oticích i Luhačovicích ……. 
Přeji Vám klidný zbytek léta. Dětem a mládeži přeji úspěšný začátek školního roku a je
jedno zda zahajují studie na základní, střední či vysoké škole.
Vladimír Tancík
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Pozvánka
obec Otice, komise rady obce a obecní spolky
pořádají

„IX. Otické zelné slavnosti 2019“
v sobotu 14. září 2019 v Oticích
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na naši tradiční akci pořádanou od roku 2011,
jako poděkování našim zemědělcům a zpracovatelům zelí.
Program:

11:00

Slavnostní zahájení
Proslovy
Zdravice hostů

od 12:00

Hudební kapela Šajtar
ŽPS Otice
Mužský pěvecký sbor z družební obce Čechynce (SK)
Vystoupení mažoretek

16:30

Diskotéka v zahradě kulturního domu

Po celé odpoledne bude otevřena Kaple Zvěstování Panny Marie, v kulturním domě
bude připravena tradiční výstava, pro děti budou k dispozici další atrakce a pro všechny
návštěvníky pak bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.

Roman Janáček

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Mgr. Soně Koběrské
Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych Vám jménem školské rady a jménem svým poděkoval za vše, co jste pro
nás za léta v naší škole udělala a nebylo toho málo. Do dalších let Vám přeji především
pevné zdraví, štěstí a pohodu! Je čas začít si užívat a plně vychutnávat život!
Radek Sukeník, předseda školské rady
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTICE

Rádi bychom touto cestou poděkovali odcházející ředitelce školy Mgr. Soni Koběrské
za dlouholetou práci, kterou pro naši školu a pro nás všechny vykonala a popřáli jí, aby zasloužený odpočinek trávila ve zdraví a pouze tím, co jí přináší radost.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Otice

Vážení rodiče, občané Otic,

dovolte mi, abych Vás pozdravila v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitelky školy.
V Základní škole a Mateřské škole Otice působím od roku 1991 a velmi si vážím toho, že jsem
od 1. 9. 2019 jmenována ředitelkou Vaší školy. Ráda bych ve své práci navázala na vše pozitivní, co škola nabízela a nabízí. Jsme škola rodinného typu, jejíž předností jsou málopočetné
třídy, individuální péče o žáky, kvalitní vzdělávání, tvůrčí atmosféra celého kolektivu, úzká
spolupráce základní a mateřské školy, spolupráce s rodiči a obcí. Není toho málo, co naše
škola nabízí, ale je potřeba se posunout dál a zapracovat na jejím dobrém jméně. Vidím mnoho příležitostí, jak školu dále rozvíjet, samozřejmě společně s ostatními zaměstnanci, rodiči
a naší obcí. Těším se na spolupráci.

Školní rok 2019/2020
Letní prázdniny utekly jako voda, je před námi nový školní rok a nám všem začíná společná
práce. Do mateřské školy zavítají nové děti. Také základní škola v pondělí 2. 9. 2019 slavnostně
přivítá do řad našich žáků nováčky. Naši milí prvňáčci poprvé oficiálně usednou do školních
lavic. Všichni se vynasnažíme, aby se dětem v základní škole a mateřské škole líbilo a těšily se
do ní.
V pedagogickém sboru dochází ke změnám. Nově se
v naší škole budeme setkávat
s Mgr. Janou Honkovou, která
bude třídní učitelkou v 2. ročníku a Mgr. Šárkou Holešovou,
která posílí výuku anglického
jazyka a bude třídní učitelkou
v 3. ročníku. V novém školním roce nás čeká mnoho příjemného. Těšit se můžeme na akce
tradiční, ale i akce nové. Je toho mnoho, ale určitě o sobě dáme vědět, až za námi budou
vidět výsledky práce. Jsem přesvědčena, že se nadcházející školní rok vydaří a budeme na něj
rádi vzpomínat, tak jako na roky předešlé. Pojďme na jeho slavnostní ukončení zavzpomínat
prostřednictvím fotografií.
Přeji nám všem krásný začátek a příjemné vykročení vstříc školnímu roku 2019/2020.
Ředitelka ZŠ a MŠ Otice Mgr. Romana Evjáková
4

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SDH OTICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych ve zkratce zrekapituloval prvních osm měsíců
roku 2019.
Mimo tradiční akce, jako je hasičský ples a pálení čarodějnic, jsme v letošním roce
zorganizovali tři hasičské soutěže. Dětskou soutěž mladších a starších žáků, okrskovou
soutěž Opavského okrsku a Memoriál Josefa Smoleně. V květnu navštívili naši členové
hasiče v polské družební obci, Borki Wielke. Společně jsme s polskými hasiči absolvovali
svatofloriánskou mši a exkurzi u profesionálních hasičů v Olesnu.
Stále aktivní jsou naši mladí hasiči. Před Velikonocemi absolvovali již tradiční soustředění na táborové základně v Kružberku. Letos opět přálo počasí a děti si pobyt v přírodě
užily. V průběhu jara jezdily každé páteční odpoledne na dětské soutěže, v rámci Mladecké ligy. V letě se většina dětí zúčastnila dětského tábora v Kružberku, kterého jsou
Otičtí hasiči spoluorganizátoři.
Toto není výčet všech aktivit našeho sboru, ale jen připomenutí těch asi nejvýznamnějších.
Za SDH Otice Roman Janáček, starosta SDH.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OTICE
Vážení občané, půl roku uběhlo jako voda a my vás chceme seznámit s naší činnosti
v minulých měsících.
Zúčastnili jsme se slavnostního otevření naší kapličky, a také se zapojili jako ostatní
složky naší obce do soutěže Vesnice roku 2019.
I naši moštárnu navštívila soutěžní komise. Předvedli jsme moštování a pohostili hosty žemlovkou, čerstvě vylisovaným moštem a kalvadosem. Jak už víte, za účasti starosty obce, ostatních pracovníků úřadu, členů zastupitelstva a zúčastněných složek jsme
krajské kolo vyhráli. Také jsme se objevili ve zpravodajství české televize. Celostátní kolo
proběhne v září, také znovu za naší účasti.

V červenci jsme uspořádali setkání naších starších zahrádkářů s posezením za kulturním domem. Tito členové si ze zdravotních důvodů na zájezd, nebo náročnější akce netroufají. Pro ně jsme připravili pohoštění s bohatou a zajímavou tombolou, všem zúčastněným se tato akce líbila.
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Dne 27.7.2019 jsme vyrazili na zájezd do Buchlovic na česnekové slavnosti. Zájezdu se
zúčastnili i občané naší obce. Někteří z nás byli i na zahájení slavnosti na zámku, zazpívali si s ostatními česnekovou hymnu, okusili vynikající podmáslí s česnekem, česnekové
koláčky, buchtičky, zmrzlinu a pálenku. Vše nabízely hostesky mezi účastníky, kteří sledovali jejich bohatý kulturní program. Ostatní účastníci se rozprchli mezi stánky s různými odrůdami česneku. Každý si tam našel, to co hledal. Někteří se zúčastnili prohlídky
zámku a překrásné zahrady s velkým množstvím fuksií. Poseděli jsme u dobrého vína,
nebo kávy a vyhlášeného černého piva. Vraceli jsme se domů obtěžkání novými odrůdami česneku a v autobuse s jeho pronikavou vůni. Všem se tento zájezd líbil. Věříme, že
přibude u nás více zahrádek a zahrádkářů.
Přejeme všem pevné zdraví a chuť do života
Zdenka Mikošková zahrádkářka

NOHEJBALISTI OTICE
Vážení spoluobčané, sportovci,
již tradičně poslední sobotu v měsíci červnu letos 29. 6. 2019 jsme uspořádali již 25.
ročník tradičního turnaje trojic, neregistrovaných hráčů, v nohejbalu na tři dopady.
V krásném počasí, které panovalo po celý turnaj, se zúčastnilo osm mužstev, které se
utkaly dvoukolově - každý s každým o hodnotné ceny. Startovné činilo 100,- Kč/osoba
v této ceně bylo zahrnuto 1x káva + koláč, 1x 150 g vepřový steak, zeleninová obloha
a chléb a 0,5 l pití (kofola, pivo ).
Celý turnaj se uskutečnil ve výborné přátelské atmosféře a klání jednotlivých družstev
nepostrádaly velké sportovní nasazení, bojovnost jednotlivců, hecování soupeřů, ale vše
vedené ve fair play duchu pro hru. Po všech odehraných zápasech turnaj skončil takto:
1, místo

Štáblovice I.

2, místo

Heřmánky u Oder

3, místo

Branka u Opavy

4, místo

Štáblovice II.

5, místo

Otice I.
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6, místo

Čahouni Opava

7, místo

Otice II.

8, místo

Otice III.

Umístění nohejbalistů Otic nedopadlo podle našich představ, ale o všech umístěních
rozhodovaly né ani získané body (stejný počet), ale vzájemné zápasy a více uhraných
vítězných bodů v jednotlivých zápasech.
Mrzí nás ale, slabá účast jiných sportovních složek obce i přes velkou propagaci konané akce (rozhlas, plakáty)
Touto cestou děkuji Všem sponzorům turnaje: OÚ Otice, pila Hertice s.r.o., pekárna
Knappe, reklama Martínkovi, voda, plyn, topení Jiří Kunc, hasiči Otice, hospůdka Tago,
za jejich podporu pro uspořádání turnaje.
Děkujeme Všem příznivcům, fandům a divákům za účast na tomto turnaji a těšíme se
na Vás v příštím 26. ročníku.
S pozdravem sportu zdar a nohejbalu zvlášť
nohejbalisti Otice
prezident klubu František Borový

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
Pomoc a podpora pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. poskytuje na Opavsku sociální služby určené osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám o ně
pečujícím.
Naši poradenští pracovníci v rámci PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vám mohou bezplatně pomoci se zorientovat v systému sociálního zabezpečení,
s vyřízením potřebných dávek, příspěvků a slev či vybrat vhodnou kompenzační pomůcku. Jsme tady také pro Vás v případě, že potřebujete pomoci v péči o svou osobu
(pomoc při oblékání, přemisťování, osobní hygieně, …) či aktivně vyplnit svůj volný čas
– k tomu slouží služba OSOBNÍ ASISTENCE. V rámci služby INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ
DOPRAVY pak zajišťujeme dopravu a to jak klasickými vozidly, tak vozidlem speciálně
upraveným pro vozíčkáře. V rámci PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK si pak můžete zapůjčit například mechanický vozík, toaletní nástavec, schodolez a další.
Kontaktní údaje
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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