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Vážení spoluobčané,
máme opět podzim, máme za sebou víc
jak polovinu roku. V pracovním kalendáři
obce se blížíme inventurám a především sestavování rozpočtu na rok 2018.
Než se budu věnovat současnému a budoucímu, rád bych poděkoval všem, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému zvládnutí letošního
karmaše a především zelných slavností. Přilákat v dešti a chladu do Otic 1000 návštěvníků slavností je výsledek poctivé sedmileté
práce. Při vzpomínce na první ročník, kdy přišlo asi 400 návštěvníků můžeme být spokojeni. Ale ne uspokojeni… To se týká i karmaše.
Neměli bychom rezignovat na neutěšený
vývoj, ale snažit se jej změnit. Při historicky
navedeném trendu „Otevřeného mistrovství
Otic v kopané“ se karmaš samotný, ani fotbalový turnaj nestanou atraktivnějšími.
Rád bych se v tomto čísle zaměřil na investiční akce, které letos realizujeme a trochu
podrobněji je popsal.
První je kaple. Rekonstrukce trvá dva roky
a objemem prací i peněz nemá ve své historii obdoby. Došlo ke statické stabilizaci celé
stavby od základů po střechu. Detailně byla
opravena klenba, resp. klenby ve stropě.
Stavba byla vysušena v rámci možného, jsou
vyztuženy stěny speciální technologií bránící rozšíření spár a prasklin. Byla kompletně
vyměněna elektroinstalace. Nyní pracujeme na rekonstrukci podlahy. Rekonstrukcí
prochází vybavení – oltář, oltářní obraz, kříž
ze střechy, socha sv. Jana Nepomuckého
a opraveny budou obrazy křížové cesty. Vše
dělají špičkové firmy a restaurátoři. Do kaple investujeme asi 3 500 000 Kč. Je třeba

zmínit, že nám pomáhá stát dotačně, něco
jsme vložili individuálně i z obecního rozpočtu a nově mám příslib finanční výpomoci
od Ostravsko-opavské diecéze. Práce nepokračují nikterak rychle. Někdy objektivně
díky technologiím, někdy se vše protahuje
zásahy památkářů. Trpělivost je však namístě, protože opravujeme kapli, naši jedinou
velkou kulturní památku, pro další generace,
na desítky či stovky let.
Veřejné osvětlení prochází opět mimořádnou rekonstrukcí. Kromě sloupů, které nejsou
naše by bylo možno vyměnit kabeláž. Podle
názoru odborníků by výměna byla dobrá, ale
neefektivní luxusem, který nepřinese úspory
a stávající stav bude ještě dlouho vyhovující.
Máme tedy nové všechny výložníky a osvětlovací tělesa jsou všechny vyměněna. Kromě
toho přibude asi 30 nových světel. Samozřejmě se zlepší světelné podmínky na komunikacích, ale zároveň také dojde k úspoře
spotřeby elektrické energie. Návratnost je asi
10-12 let, ale co je podstatné? Budeme mít
lepší osvětlení a především jsme na rekonstrukci dostali dotaci ve výši asi 600 000 Kč,
což je 50%. Drobné vady v délce výložníků
se pokusíme napravit. Úsměvné jsou řeči, že
je v obci moc světla. Těmto kritikům musím
vzkázat: „Ano, neděláme rekonstrukci proto,
abyste neviděli pod nohy.“ Navíc po dokončení bude zařízení v noční době automaticky
omezovat svícení na minimum dané technickou normou, což je 50% výkonu.
Obecní rozhlas. Ten je nebo bude měněn
každým dnem. Opět bude pořízen nový systém do všech částí obce. Tam, kde je neúčelné umísťovat amplióny, dostanou potenciál-
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ní uživatelé přístroje do budov, ale týká se to
jen firem. Rozhlas plní i úlohu při povodních
a krizových situacích, a proto jsme zvolili takovou technologii. V současnosti starý
rozhlas skomírá, mnohde není slyšet vůbec.
Náklady na opravy a výměny baterií byly už
neúnosné a proto se pouštíme do rekonstrukce a taky proto už stávající rozhlas neopravujeme. Ono by to ani nepřineslo očekávaný efekt. Pro toto rozhodnutí hovoří i to,
že když se dělá nový rozhlas, hýbe se s celou
technologií, všemi prvky, tedy i anténami
a bezvadný provoz nelze zabezpečit. Rozhlas
bude Otice stát asi 2 000 000 Kč, z toho dotace činí asi 75%. Žádná lepší dotace na rozhlasy není.
Čtvrtou velkou akcí je rekonstrukce budovy obecního úřadu a vybudování komunitního centra. Takto velká rekonstrukce byla
naposledy provedena, podle tehdy aktivních
realizátorů – pamětníků, před padesáti lety.
Na úvod pár čísel:
- rozpočtovaná celková cena na rekonstrukci činí 18 200 000 Kč vč. DPH
- z toho jsou stavební práce rozpočtovány
na 16 500 000 Kč včetně DPH
- nezpůsobilé výdaje celkové činí (dotačně
nepodpořeno) 6 200 000 Kč vč. DPH
- způsobilé výdaje 12 000 000 Kč
- dotace ze státního rozpočtu, resp. z Evropské unie 10 800 000 Kč
- dotace Moravskoslezského kraje
1 000 000 Kč
- vlastní zdroje (naše peníze) 200 000 Kč
podíl na způsobilých výdajích a 6 200 000
nezpůsobilých spojených s úpravami
přízemí a 1. patra.
Ve veřejné zakázce – to znamená
soutěží, se nám podařilo snížit cenu

cca o 3 000 000 Kč, čímž se sníží celková
cena stavby i všechny výše uvedené částky.
Je tedy zřejmé, že cena je i tak dost vysoká a to je třeba připočítat zhruba 1,2 milión
(v letech 2015-2018) na režie spojené se
zpracováním projektové dokumentace, projektové manažerství, dozory nad stavbou.
Ještě v rámci stavby se pokusíme udělat
změny, které se nedaly zařadit do projektu,
protože bychom jej znevýhodnili. Některé
chyby jsme neodhalili. Cílem je vybudovat
úřad hodný našich občanů, obce a 21.století.
Počítáme i s připlacením si za některé vymoženosti, aby další 2-3 generace nemusely nic
na budově řešit a pokud přeci, tak aby byly
zásahy co nejlépe realizovatelné.
Ne vše v projektu bylo a bude přivítáno
s velkým pochopením. Jsou však technické
normy a požadavky, které jsme neuměli řešit
jinak, lépe, pěkněji. Prostě bezpečí a pohodlí
bude vykoupeno ústupky na vzhledu.
V souvislosti s pracemi jsme byli nuceni
hledat nové prostory, kam bychom úřad přesunuli. Lepší a bližší místnosti pro úřad jsme
nenašli. Vedení ZP Otice, a. s. nám poskytlo
to nejlepší, co v dané chvíli bylo k dispozici
a o nájmu jsme jednali od počátku roku 2017.
Abyste nemuseli chodit daleko na úřad, abychom ulehčili starším a nemocným, provozujeme pracoviště v baru kulturního domu.
Nelze však provozovat úřad v baru každý den
a celou dobu rekonstrukce, tedy do května 2018. Proto po nás prosím, nechtějte službu spojenou s řadou rizik rozšiřovat. Na druhou stranu jsme schopni ve zvláště citlivých
sociálních případech pomoci jinak.
Pátou realizovanou akcí před dokončením je cyklostezka. Mnozí ji už využíváte
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a slyším, že dílo se podařilo, byť do otevření
zbývá pár týdnů. Musí se vysadit stromky
a stavbu zkolaudovat.
Na podzim dostanou ti, kteří se přihlásili
vyplněním dotazníku kompostéry. Pokračuje velká oprava na čističce odpadních vod.
Oprava byla samostatným bodem jednání
zastupitelstva. Vámi zvolení zástupci řešili
složité rozhodnutí jakou variantu vybrat, aby
byly finance vynaloženy účelně.
Před časem jste měli možnost vyplnit anketní lístky týkající se ploch v obci, které
jsou využívány sporadicky, nebo jsou ve stavu velmi neuspokojivém. Do každé rodiny
jsme doručili jeden lístek, což je celkem asi
350 lístků. Vrátilo se 15 lístků. To není dobrý výsledek. Je věcí každého jak k požadavku zapojit se do plánování v obci přistoupí,
jak využívá možnosti přispět k rozvoji obce.
Po rozhodnutí, které v daných případech přijme rada nebo zastupitelstvo se jistě najde
dost připomínek. Tak snad každý pozná svůj
anketní lístek…
Jaké jsou výsledky tohoto průzkumu
veřejného mínění?
Minigolf chce zrušit 6 respondentů. Dva
by zachovali současný stav a 7 občanů by
udělalo jiné sportoviště (2x dopravní hřiště,

2x kluziště, 1x U rampa, 2x kluziště).
Hřiště u kuželny vedle tenisového kurtu.
10 respondentů chce změnu využití v podobě – dopravní hřiště, lesopark, prodejní
plocha, park, hřiště + 6x plocha na opékání,
současný stav, resp. prodej prosazují 2 občané, jiné sportoviště- fitness park chtějí 3
občané.
Louka u kuželny by měla být zachována
v současné podobě podle 8 občanů, ostatní
by chtěli lesopark, posezení, dopravní hřiště,
bikrosové a dětské hřiště, lanovou dráhu.
Plocha za pekárnou by podle 13 občanů
měla být upravena v dětské centrum vodních hrátek, ostatní by ponechali současný
stav nebo plochu vydláždili.
Z 15respondentů našel jeden odvahu se
podepsat. Vážím si všech odevzdaných lístků
a děkuji občanům, kteří rozvoj a vzhled obce
neberou na lehkou váhu a Otice jim stojí
za pár minut času a trochu zamyšlení.
Blíží se pomalu adventní čas. Vím, že kulturní komise už sbírá síly, aby zvládla nápor
adventního času a to si ještě pořádně její členové neodpočinuli po zelných slavnostech.
Určitě se do příprav můžete jakkoli zapojit.
Předsedu komise Jirku Tobíka znáte, tak jej
neváhejte oslovit.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem hodně zdraví a pěkný podzim. Přeji
Vám, abyste v maximální míře využili své volební právo a abychom zastavili vlnu populismu, rozhazování peněz kupováním si voličů a mnoha dalších nezodpovědností, kterých jsme v poslední době svědky. Vzpomeňme
si na ty, kdož snížili v návrhu rozpočtu na rok 2018 dotace pro obce o šest
miliard korun.
Vladimír Tancík
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
oznamujeme Vám, že z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu je
od 25. září 2017 obecní úřad otevřen v ná-

hradních prostorách v budově ZP Otice, a. s.,
Hlavní 266, 747 81 Otice, III. nadzemní podlaží.

Po dobu rekonstrukce nebudou v provozu telefonní linky 553 791 122 a 553 791 940!!!
Kontakty na pracovníky úřadu:
Ing. Pavel Lesák, místostarosta

602 719 700

Jana Jašková, referent

734 263 092

Pavla Mikošková, účetní

606 711 031

Vlastislav Kupec, provozář

606 712 429

Mgr. Vladimír Tancík, starosta

739 166 666

SBĚR NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
Sběr nebezpečných odpadů se bude konat
v úterý 31. 10. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin
na odstavné ploše ul. K Rybníčkům.

SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH
ODPADŮ
Sběr velkoobjemových odpadů se bude konat v sobotu 4. 11. 2017 od 07:00 do 12:00 hodin
za obecním úřadem.
Do odpadů nepatří: stavební suť, zahradní odpad, separovaný odpad (plast a papír), sklo, nebezpečný odpad a pneumatiky.
Do kontejnerů patří: nábytek, koberce, elektro
odpad.

PSÍ EXKREMENTY
Připomínáme majitelům psů, že po obci
jsou rozmístěny koše na psí exkrementy, které jsou neustále doplňovány sáčky. Sáčky si
také můžete vyzvednout v kanceláři obec-

ního úřadu. Uklízejte po svých „miláčcích“,
množí se opět stížnosti na neukázněné majitele psů.
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Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letní prázdniny jsou pryč a začal nový
školní rok. Mateřská škola byla v době letních
prázdnin uzavřena šest týdnů, od 17. července do 27. srpna. Provoz mateřské školy začal
v pondělí 28. srpna, společně s posledními
přípravami na nový školní rok.
Ve školním roce 2017 – 2018 bude mateřskou školu navštěvovat celkem 65 dětí. Pro
děti připravujeme denně rozmanitý a podnětný program. Vzdělávání dětí orientujeme
na vnímání světa v jeho přirozených souvislostech, na reálné životní situace a změny
v přírodě. V programu mateřské školy nebudou chybět jazykové chvilky, jejímž obsahem
budou specifické aktivity podporující rozvoj
řeči dětí.

Také letos budou program mateřské školy zpestřovat pohádky známých divadélek
či jiné programy. První kulturní zážitek v letošním školním roce přinesl dětem hudební
program „Já nic, já muzikant“, který byl pro
nejstarší děti připraven 26. září v Kulturním
domě v Oticích. První poučnou pohádku dětem připravilo Divadlo Beruška dne 4. října.
V letošním školním roce jsou pro děti připraveny opět odpolední zájmové aktivity
- Flétnička a Hrátky s angličtinou. Novinkou letošního školního roku je škola bruslení „Bruslička“. Nejstarší děti mají možnost
od 6. října navštěvovat dopolední školu
bruslení na Zimním stadionu v Opavě. Děti
se budou učit bruslit až do 16. března 2018.

7

Plánujeme také odpolední akce pro děti
a rodiče. Na každou akci se vždy pečlivě připravujeme, vše promýšlíme a plánujeme. Moc
nás mrzí, že z důvodu děště musely být zruše-

ny odpolední akce „Loučení broučků s létem“
a „Drakiáda“. Doufáme, že ostatním plánovaným akcím bude počasí příznivě nakloněno.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Léto a prázdniny jsou už minulostí a my
jsme opět slavnostně přivítali nový školní
rok a s ním i 14 nových prvňáčků. O krátký
a milý program se postarali žáci naší školy. A.
Gebauerová, A. Melecká a K. Luzarová. Poté
přivedla p. učitelka z Mateřské školy R. Evjáková nové prvňáčky a symbolicky je předala

jejich nové p. učitelce L. Matyščákové. Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a daří.
I v letošním školním roce mohou děti navštěvovat tři oddělení družiny, která vedou
p. vychovatelky P. Strakošová, K. Kohoutová
a D. Jedličková.
První zářijové dny ve škole patřily přede-
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vším přípravě programu a výzdoby
k 7. Zelným slavnostem. Děti s rodiči zdobili zelné hlávky a opět jsme
tak všichni mohli obdivovat nápady
a tvořivost. Výsledkem byly krásně
vyzdobené hlávky zelí, které veřejnost mohla zhlédnout v Kulturním
domě. Zapojili se i prvňáčci a jejich
rodiče a splnili tak vlastně první
„domácí úkol“.
I letos děti plní disciplíny olympijského víceboje. Hlavním cílem
víceboje je v průběhu standardních
hodin tělesné výchovy zapojit co
nejvíce žáků školy do šesti měřitelných disciplín. Měří tak své síly např. v běhu na 60
metrů, ve skoku z místa, v tzv. T- běhu apod.
Také v tomto školním roce mohou děti navštěvovat zájmové kroužky- angličtinu pro
prvňáčky, keramiku, taneční školu s Rosťou
a i letos děti docházejí do Klubu čtenářů
a Klubu chytrých hlaviček.
Děti 5. třídy nacvičily a zahrály našim prvňáčkům dvě pohádky a už se těší, jak budou
svým nejmladším spolužákům nápomocny
v začátcích plaveckého výcviku, který začne 21. listopadu. Páťáci jakožto nejstarší
ve škole se chystají účastnit různých soutě-

ží, už nyní si lámou hlavy nad úkoly Logické
olympiády, do níž jsme se přihlásili a probíhá
zatím na internetu na stránkách www.logickaolympiada.cz
A co se chystá ve škole v příštích měsících?
Oblíbená akce Zamykání lesa s lampionovým průvodem v pátek 13. října. Děti se těší
na strašení v kostýmech a stezku odvahy lesem. Zimní čas pak patří chystání na Mikulášskou nadílku a Vánoční dílničky.
Činnosti ve škole a školní družině můžete
také sledovat na webových stránkách www.
otice.cz/zs-a-ms-otice.
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
AKTIVITY ŽPS OTICE
Ženský pěvecký sbor Otice začal na konci
prázdnin připravovat program na VII. Zelné
slavnosti. I když na zahájení zazpívala děvčata plnému sálu kulturního domu dvě známé
písničky, oživily své vystoupení nejen novými zelíčkovými ozdobami hlav a halenek
z dílny paní Jarmily Baranové, otické rodačky,
ale také zpěvem zpaměti a pohybem.
Na odpoledním minikoncertu sbor zaujal
pestrým výběrem lidových písniček, zazpívaných s radostí a chutí. Hosty z družebních
obcí ze Slovenska i Polska potěšily lidovými
písničkami z jejich regionů. Největší překvapení připravil ŽPS společně s orchestrem
DETA z Polska, když zazpíval za jejich doprovodu veselou písničku „Chlopoki“.
V polovině října, 15. 10. 2017 vystoupil ŽPS

v 15 hodin v Hotelu Háj pod Hůrkou na „Hájeckém podzimu“, kam jej pozval Smíšený
pěvecký sbor Háj u Opavy. V závěru koncertu
si společně oba sbory zazpívaly Hašlerovu píseň „Ta naše písnička česká“.
Koncem října odjedou zpěvačky ŽPS
na víkendové soustředění do Mokřinek,
kde v rekreačním středisku Holubice budou
připravovat a nacvičovat program na adventní koncerty. Nejdřív vystoupí v Krnově
10. 12. 2017, kde byly pozvány kamarádkami
ŽPS Krnov. Další adventní neděli 17. 12. 2017
v 16 hod. si zazpívají spolu s bývalými i současnými členkami PSSU Opava na adventním
koncertě, ale tentokrát pořádaném v opavském Marianum. Pro občany Otic bude jako
minule zajištěn autobus tam i zpět.
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Věříme, že svými pěveckými aktivitami
v závěru tohoto roku potěší náš sbor nejen
stálé příznivce a sponzory, ale že společným
zpěvem se slezskými učitelkami také vzdají
poctu bývalému dirigentovi PSSU Františkovi Hábovi, jehož úpravy vánočních koled tak

rády zpívaly pod jeho vedením i taktovkou
dalšího dirigenta Petra Škarohlída.
Srdečně vás zveme na některý z našich
koncertů!
Bohuslava Kvarčáková,
vedoucí ŽPS Otice

SDH OTICE
V druhé půlce července jsme spoluorganizovali druhý turnus letního dětského tábora
v Kružberku, v Ranči u medvěda. Letošního
tábora se zúčastnili skoro všichni otičtí mladí
hasiči.
Stále aktivní jsou soutěžní družstva mladých hasičů. Tito se kromě jiných aktivit zúčastňují soutěží mladých hasičů, tzv. „Mladecké ligy“. V letošním ročníků proběhly tři
soutěže. 8. září v Sosnové obsadili mladší hasiči desáté místo z třinácti soutěžících družstev a starší hasiči deváté místo ze čtrnácti
zúčastněných. 15. září se soutěžilo v Jamnici.
Mladší hasiči v konkurenci patnácti družstev
obsadili deváté místo a starší získali svůj první pohár za velice pěkné třetí místo v konkurenci třinácti soutěžících družstev. 22. září
proběhla poslední soutěž podzimní části
ve Slavkově. Mladší hasiči tuto soutěž vyhrá-

li, a to se sjelo v mladší kategorii rekordních
šestnáct družstev, a starší hasiči získali pěkné
šesté místo. Po podzimní části v jsou dlouhodobé tabulce obě naše soutěžní družstva
na pátých místech.
Naší mladí hasiči ještě pojedou na soutěž
PLAMEN do Suchých Lazců a pak pokračuje
sezóna až v jarních měsících. První plánovaná soutěž bude 4. 5. 2017 na cvičném hřišti
u kurtů u nás, v Oticích. Pozvánka na tuto
soutěž bude včas prezentována obvyklým
způsobem.
V průběhu podzimu a zimy budou schůzky
mladých hasičů probíhat dle přízně počasí.
V jarních měsících plánujeme opět předsezonní soustředění mladých hasičů v Kružberku.
Roman Janáček,
starosta SDH
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ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Tenisté Tomáš a Nela Havlovi
V kvalitních výsledcích pokračují sourozenci Havlovi i v letní sezóně. Poté, co Tomáš
(7 let), vyhrál zimní Babolat tour v kategorii
minitenis, rozhodl se sbírat zkušenosti v kategorii babytenis, tj. dětí
do 9 let, protože ve své kategorii minitenis, jen těžko hledá vyrovnaného
soupeře nebo přemožitele. Ani v kategorii
babytenis se Tomáš
neztratil a v soutěži
družstev, jako hráč
Opavy, vyhrál více
než polovinu zápasů, i když na druhé
straně stáli soupeři
o 1 rok až 2 roky starší. Na konci letní sezóny bude Tomáš startovat
na mistrovství republiky
v minitenise, a to v základní
sestavě týmu TK Agrofert Prostě-

jov, který je horkým favoritem na zisk poháru pro vítěze.
Sestra Tomáše, Nela, startující posledním
rokem v kategorii babytenis, potvrzuje svými výsledky rostoucí
formu. V letní sezóně se
zatím zúčastnila 2 turnajů, přičemž první
turnaj v Ostravě vyhrála a na druhém
v Hradci nad Moravicí skončila druhá. Vítězství jsou
o to cennější, že se
jednalo o turnaje
smíšené, tj. kluci
a holky hráli dohromady, a navíc
se jednalo o turnaje
z prestižní série Babolat tour, na které se sjíždí
pokaždé téměř celá špička
ze severní Moravy.

Tomáš Havel a Nela Havlová na Nejrychlejším Opavákovi
Oba sourozenci se každoročně účastní
také tradičního běhu o Nejrychlejšího Opaváka. Letos oba bohužel startovali v kategorii
s o rok staršími dětmi, ale i tak se jim podařilo
vybojovat stupně vítězů. Tomáš skončil na 3.
místě, Nela na 2.místě (v ročníku oba vyhráli). Ve stejný den startovali oba ještě na čtyřboji ŠD, které se konalo na hřišti ZŠ Englišova, a opět vybojovali stupně vítězů. Tomáš
skončil na krásném 2.místě a Nela v kategorii
3.tříd vyhrála.
Sedmiletý Tomáš Havel se s týmem vrcholového střediska TK Agrofert Prostějov zú-

častnil mistrovství republiky v minitenise pro
rok 2017, které se konalo 28. 9. v Praze. Tomáš
jako hráč základní sestavy nastoupil proti každému týmu a ve všech svých zápasech zvítězil
bez ztráty setu. Favorizovaný tým Prostějova
turnaj s přehledem vyhrál, když prohrál pouze
jediný z celkově odehraných 24 zápasů, a to
až ve finále, kde porazili tým TK Sparta Praha
7:1, a tak si zcela zaslouženě odváží domů pohár pro vítěze. Pro Tomáše to byla zlatá tečka
za letošní velmi vydařenou sezónou a hlavně
obrovská motivace do sezón dalších.
Elisabeth Havlová
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