KVĚTEN 2015

2/2015

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtletí roku, nastalo jaro a s ním možnost zahájit práce
na dalším zvelebení obce. Je toho hodně, co bych Vám potřeboval sdělit, leč
zpravodaj není román.
Věnujte prosím, zpravodaji pozornost. Je to jeden ze základních prostředků
naší komunikace a je zbytečné, abyste pak chodili na úřad pro informace, které
jsou uveřejněny.
Rád se vracím k úspěšnému vystoupení Karolíny Mališové, která se nedávno
stala 2. vícemiss ČR a je také nositelkou dalších tří cen. Její mimořádný úspěch
jsme jí moc přáli. Děkuji všem, kdož jste ji podpořili hlasováním na setkání
v kulturním domě nebo jiným způsobem. Karolíně přeji hodně zdraví a zdaru.
Všem nám přeji, aby se k nám vracela ráda a šířila dobré jméno Otic ve světě.
Byla ukončena výstavba smuteční síně. Vyrábí se vnitřní vybavení, jednáme
o vypořádání s realizační firmou. Závěr prací však zatím není u konce a vedení obce z reálných nároků neustoupí. V květnu proběhne soutěž o pronájem
mezi pohřebními službami. Snažíme se zabezpečit odborný a pro obec výhodný provoz smuteční síně i hřbitova. Ptáte se často na termín zahájení provozu. Lze předpokládat, že to bude v červnu či červenci. Nemohu ale vyloučit
změny.
Letošní rok se budeme hodně věnovat odpadům. Proč? Protože tím šetříme peníze (jednotlivců, rodin, obce) a také chceme šetřit a zlepšovat životní
prostředí. Jen tříděný odpad se nebude neúměrně zdražovat. Požadavek EU
a státu je, aby z obcí bylo odváženo minimum odpadů. Dokonce nás stát chce
donutit třídit odpad kuchyňský. Chceme vyhlásit konkurz pro odvozce a zpracovatele odpadů společně, v rámci mikroregionu Hvozdnice. Byl bych moc
rád, aby si každý občan uvědomil podstatu problému. Když budeme dobře
třídit, nebudou nám růst náklady na likvidaci odpadů = nebudou se astronomicky zvyšovat poplatky nám, občanům. Záleží na každém jednotlivci. Obec
vytváří mimořádně dobré podmínky. Nabídli jsme kompostéry. Pořídili jsme
a rozvezli 8 nových kontejnerů na sklo (Holčovická, nádraží u ulice K Domkům). Umístění kontejnerů samozřejmě přináší diskuse, polemiky, emoce. Děkuji za vstřícnost, pochopení a toleranci občanům na Holčovické ulici. Každý
si musí vybrat cestu, to je princip zodpovědnosti a svobody. Obec nemůže
být tolerantní, protože finanční sankce ze strany státu jsou vysoké. Přicházejte
prosím s nápady jak systém vylepšit, hledejme společně, co je pro nás i přírodu nejlepší.
Žádám Vás, abyste neodkládali velké skleněné předměty (autoskla, demižóny)
u kontejnerů. Je to nebezpečné a nevzhledné. Už vůbec do kontejnerů nepatří
porcelán. Zjistí-li odvozce porcelán v nádobách, vyhodnocuje to jako netřídění
a platíme kontejner jako odpad netříděný. V nadcházejících týdnech pořídíme
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velký kontejner na velké sklo, který bude za budovou úřadu. Současně od 23. 5.
2015 zahajujeme odběr minerálních a stolních olejů do speciálních nádob. Oleje můžete odevzdávat každou druhou sobotu spolu se zeleným odpadem nebo
v pracovních dnech.
Skládku větví u ČOVky monitorují kamery. Již proběhly rozhovory s těmi, kdo
nerespektují zákaz vyvážení trávy, plastů či suti na tento pozemek. Následovat
bude už jen projednání v komisi pro přestupky.
Vyhodnotil jsem anketní lístky. Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili. Účast
byla pěkná, byť mohla být i lepší. Vážím si zvláště těch z Vás, kteří se nebojí podepsat. Není ostudou mít názor a stát si za ním. Anketa je jednou z forem jednoduché a levné komunikace. Jistě, nelze vyhovět všem požadavkům, nepochybně má každá varianta svá úskalí, nelze vyloučit, že budoucnost donutí některé
vedení obce udělat změny. Na jiném místě zpravodaje najdete rozbor. K Vašim
názorům budeme přihlížet při rozhodování i tvorbě realizačních projektů. Je
škoda, že zájem o provedení anketního šetření neměl nikdo z našich studentů.
Řešíme naše možnosti, jak se ucházet o dotace. Především nás trápí stav budovy obecního úřadu, kulturního domu, je potřeba intenzifikovat a modernizovat ČOVku s kanalizací, rekonstruovat chodníky, opravovat vozovky nebo stavět
nové. V uvedené záležitosti jsem jednal s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj a čeká mě jednání na ministerstvu životního prostředí. Honba za dotacemi
přinesla i potřebu spolupráce s více projektovými manažery a agenturami. Zde
bych Vás rád požádal o pomoc. Pokud umíte zprostředkovat kontakt se špičkovou a úspěšnou agenturou, buďte nám nápomocni.
V létě proběhne zateplení budovy školky, vybudujeme 2-3 nové osvětlené
přechody, zrekonstruujeme osvětlení zahrady kulturního domu. Tyto akce budou vyžadovat spolupráci a pochopení pro omezení provozu, zvýšený pohyb
techniky a další nepříjemnosti. Aktuálně máme požádáno o dotaci na tenisový
kurt u kuželny, pořízení svozového vozidla s kontejnery na zelený odpad. Během
několika dnů podáme žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků za 2,6 milióny
korun (oboustranně ulice K Rybníčkům).
Čekáme na výzvu, abychom podali žádost o dotaci na nový územní plán za 0,4
miliónu korun.
Vážení spoluobčané, často se na mě obracíte ve věci rušivých oslav. Vás, příznivce ohňostrojů žádám, abyste zvážili nutnost odpalovat ohňostroje v pozdních večerních hodinách. Jistou zdrženlivost ocení starší občané i „psíčkaři.“
9. června 2015 nás čeká účast v krajském kole soutěže Vesnice roku. Přípravy
už probíhají. Je potěšitelné, že se do aktivit chtějí zapojit všechny spolky, škola, mnoho podnikatelů a živnostníků. Letos bude program prezentace odlišný,
náročnější na přesuny diváků, ale nakonec se všichni sejdeme v sále kulturního
domu. Věřím, že především naše tradiční podporovatele z řad seniorů neodradí, že jednotlivá vystoupení budou po celé ploše katastru obce. Kde? Ve škole,
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na sopce, ve smuteční síni. Návrh scénáře, který se může drobně změnit najdete
na zvláštním listu zpravodaje. Vše doladíme ještě týden před prezentací s ohledem na počasí a aktuální možnosti.
Nebudu zastírat, že letos chceme uspět více než vloni. Udělali jsme kus práce
v oblasti investic i společenského života a není důvod se podceňovat.
Připravujeme intenzivně V. Otické zelné slavnosti. Budeme rádi, když přijdete
s podněty a nabídkou pomoci či spolupráce.
Vážení spoluobčané, věřím, že všichni uděláme maximum pro rozvoj
obce, aby se nám žilo dobře a abychom byli na Otice pyšní. Přeji Vám všem
pěknou dovolenou, dětem zajímavé a pestré prázdniny.
Vladimír Tancík

Vážení spoluobčané,
obracíte se na obec s dotazy, zda ještě nemáme kompostéry, protože chcete
třídit odpad. Momentálně obec kompostéry nemá. Před dvěma roky jsme Vás
oslovili s anketou na zjištění závažného zájmu o kompostéry. Přihlásilo se Vás asi
200. Pořídili jsme však kompostérů 250, abyste v případě zájmu byli uspokojeni.
Pravděpodobně Vás kompostování zaujalo, zjistili jste, že se dá ušetřit za vyvážení popelnice a chcete se připravit na zvýšený tlak týkající se třídění biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.
Vedení obce na Vaše požadavky bude samozřejmě reagovat. Jsou dvě varianty řešení. Prostý doplňkový nákup, kde kompostér vyjde bez slevy na 3 000,Kč nebo znovu požádání o dotaci. Kdybychom žádali o dotaci opětovně, nikdo
nám nedodá 50 kompostérů. Budeme se muset spojit s dalšími obcemi a pokusit se uspět s žádostí.
Proto Vás, kteří máte zájem o kompostér dodatečně, žádám, abyste vyplnili
anketní lístek a odevzdali jej na obecním úřadu do 10. 6. 2015. Na základě zájmu
budeme reagovat v rámci možností a budeme s Vámi v kontaktu, abyste věděli,
jak se věc vyvíjí.
V každém případě Vám děkuji za projevený zájem.
Vladimír Tancík
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TVORBA NOVÉHO „ÚZEMNÍHO PLÁNU“.
Vážení spoluobčané.
Územní plán /ÚP/ z hlediska obce je nejdůležitější nástrojem územního plánování,
který určuje koncepci jejího územního rozvoje. Územní plán v podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami
územního rozvoje kraje.
Dosud platný ÚP obce Otice byl schválen zastupitelstvem obce 5. 11. 1998. Následně byly zpracovány čtyři změny tohoto územního plánu a to v roce 1999, 2009, 2010
a 2011. Nový stavební zákon však nařizuje vydat nový ÚP obcím, které schválili plány
před lednem 2007.
To byl také důvod, proč Zastupitelstvo obce schválilo v květnu 2012 pořízení nového ÚP. Vlastní tvorba však byla oddálena a to z důvodu nového stavebního zákona
a především opožděným vydáním prováděcích předpisů.
Výkonným pořizovatelem ÚP je Magistrát města Opavy – odbor hlavního architekta
a územního plánu. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako zpracovatel dokumentace firma Urbanistické středisko Ostrava.
Celkový postup „výroby ÚP“ se děje podle zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsme dva měsíce
po schváleném zadání ÚP. To předcházelo zjišťování územně analytických podkladů,
územní studie, které ověřuje možnosti a podmínky změn v území. Návrh zadání byl
zaslán dotčeným orgánům a byl také vyvěšen na úřední desce. V současné době je
zpracováván návrh ÚP a vyhodnocují se vlivů dotčených orgánů. Urbanistické studio má na tuto práci 150 dnů. Pak bude návrh ÚP připraven k veřejnému projednávání. Projednávání by nemělo trvat déle než 60 dnů. Takto připravený ÚP bude vydán
k posouzení Krajskému úřadu. Úřad sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů.
O takto upraveném a posouzeném návrhu plánu se bude konat projednávání tzv.
Řízení o ÚP. Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci.
V další fázi pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP. V souvislosti s různými stanovisky dotčených orgánů, občanů … může dojít k navrácení dokumentu zpět na znovu
projednávání, což prodlouží dobu zpracování ÚP.
Závěrečný oddíl je pak jeho vydání, kdy zastupitelstvu obce předkládá pořizovatel
návrh na vydání ÚP pro jeho schválení.
ÚP vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro
veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní
rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch. ÚP se vydává pro celé území
obce formou opatřené obecní povahy. Bez pořízení ÚP nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. například plochy pro novou výstavbu.
Ing. Pavel Lesák
místostarosta
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VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY UMĚLECKÝCH DĚL OBČANŮ OBCE
V RÁMCI V. OTICKÝCH ZELNÝCH SLAVNOSTÍ
Rada obce oznamuje všem tvořivým dospělým občanům naší obce, že se mohou
přihlásit do přehlídky uměleckých děl svými výtvarnými, keramickými, sochařskými a jinými rukodělnými pracemi bez tematického zaměření, ale pokud si někdo
sám zvolí téma „Zelí“, přispěje tím k umocnění obsahu tradičních zelných slavností.
V rámci V. Otických zelných slavností dne 12. 9. 2015 pak budou všechna přihlášená díla vystavena a nejzajímavější výtvory budou oceněny odbornou i laickou
porotou.
Inspirací pro tento druh prezentace umění občanů byla loňská nádherná výstava
keramiky z dílny paní Ivy Dedek, která letos přislíbila účast v porotě.
Přihlašovat se můžete od chvíle přečtení tohoto Zpravodaje až do konce srpna u paní Jany Jaškové na obecním úřadu nebo na telefonním čísle 734 263 092.
Přejeme Vám krásné dny jara i léta v tvořivém duchu a těšíme se na Vaše díla.
Bohuslava Kvarčáková
radní

PROPOZICE SOUTĚŽE PŘEDZAHRÁDKA ROKU 2015
Vážení spoluobčané,
rada obce, ve spolupráci s Komisí rady obce pro životní prostředí a zdraví vyhlašuje soutěž pro všechny občany Otic s názvem „Předzahrádka roku 2015“.
Předzahrádkou se rozumí plocha mezi domem a obecním chodníkem nebo plocha mezi plotem a obecním chodníkem, která je viditelná z ulice. Připouští se plocha vedle domu, která je volně viditelná z veřejného prostranství.
Hodnocení proběhne z veřejně přístupné plochy (komise nebude zacházet
na soukromé pozemky) období od červena do září 2015. Komise provede 2 obhlídky předzahrádek a to v měsíci červnu-červenci a srpnu-září.
Účast v soutěži: do soutěže se není třeba přihlašovat, komise projde celou obec.
Kritéria:
- trvalá rozkvetlost,
- zastoupení původních rostlin,
- atraktivita,
- užitnost,
- čistota okolí.
Hodnocení provede odborná komise.
Vyhodnocení bude provedeno 12. září 2015 v rámci V. Otických zelných slavností.
Odměna:
1. místo 3.000,-Kč
2. místo 1.500,- Kč
3. místo 500,- Kč
Zapojte se do soutěže, přispějte k pěknějšímu vzhledu obce.
MVDr. Vojtěch Štencel
radní
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Po dlouhé zimě jsme se všichni těšili na jaro a s ním spojené jarní svátky.
Naše mateřská škola opět připravila pro rodiče a děti „ Jarní tvoření“, které přineslo spoustu nápadů na pěknou velikonoční výzdobu.
Na konci března začaly nejstarší děti navštěvovat kurz plavání, který potrvá
do 19. června.
V květnu si děti připravily vystoupení
pro své maminky. Děti potěšily maminky
pěkným programem a dárečkem. Děkujeme paní Vičíkové, která věnovala všem
maminkám krásnou kytičku.
V květnu proběhl také zápis dětí
do MŠ. Těšíme se na první setkání s nově
přijatými dětmi a jejich rodiči, které se
uskuteční 10. června.
Nezapomínáme na divadelní představení pro naše děti a každý měsíc zveme
do naší mateřské školy oblíbená divadélka. Jejich pohádky jsou nejenom zábavné,
ale také velmi poučné.
A co nás ještě čeká?
- 28. 5. – oslava Dne dětí
- 5. 6. – Divadélko Beruška
- červen - Rozloučení s předškoláky
Mateřská škola bude z důvodu plánovaného zateplování uzavřena od 22. 6. - 31. 8.
2015. Provoz bude omezen a zajištěn ve školní družině ZŠ. Děkujeme všem rodičům,
kteří si nechají po dobu rekonstrukce své děti doma, za pochopení a vstřícnost.
Přejeme všem krásné prožití letních prázdnin.
kolektiv MŠ Otice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jarní měsíce jsou vždy obdobím, kdy ve škole chystáme vystoupení ke Dni matek a připravujeme dárečky pro maminky. Zároveň probíhá výtvarná soutěž, letos
na téma „Ptáčci“.
V dubnu jsme ukončili plavecký výcvik tradiční plaveckou soutěží, kde letos
soutěžili plavci 1. a 2. družstva. Tentokrát nešlo o štafetu, ale časovku na 25 metrů.
Na prvních místech se umístili M. Smija a N. Sukeníková, druhá místa obsadili M.
Marek a L. Gebauerová a třetí místa patřila T. Dučkovi a N. Kurkové. Vítězným plavcům gratulujeme!
5. května předvedly děti pod vedením p. uč. Novákové v Uhlířově svůj
program maminkám k jejich svátku,
pohádka se moc líbila.
13. května jsme se sešli v Kulturním
domě, abychom maminkám dali najevo, jak je máme rádi. Program pro
maminky byl inspirován Televizními
novinami televize NOVA a měl velký
úspěch, děti podaly skvělé výkony. Pro
maminky měly připravené pěkné dárečky. Nejen maminky pak měly možnost hodnotit vystavené výtvarné práce, což
nebylo jednoduché, a díky jejich hlasování byly oceněny tyto děti:
První místa získali O. Veleba, A. Melecká, E. Kunzová, N. Kurková a K. Mališová.
Druhá místa patří B. Andrlové, P. Hubené, N. Mičkové, G. Hanákové a L. Gebauerové. Třetí místo obsadili A. Gebauerová, T. Zezulková, A. Filušová, N. Sukeníková a Z.
Bočková. Gratulujeme!
O týden dříve, ve středu 7. května
jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší země od 2. světové války
a vyjeli jsme do Hrabyňského památníku. Menší děti zde zhlédly prezentaci
o tom, jak zvířata pomáhala ve válkách
a starší děti měly možnost si zopakovat
své znalosti z vlastivědy. Všichni jsme si
prohlédli bojovou techniku 2. světové
války.
17. května naši žáci přivítali šest nových občánků Otic svým připraveným
programem.
Svůj program, pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort, maminkám předvedly
také děti v Uhlířově, pohádka se moc líbila.
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Děti všech tří oddělení družiny se i letos vydaly na Školní statek do Opavy, kde
v rámci Dne mláďat mohly soutěžit či se
pomazlit s mláďátky domácích zvířat.
Začátkem května proběhl koncert
ženského pěveckého sboru, kde zazpívala také čtyři naše děvčata- N. Havlová,
B. Andrlová, T. Jašková a Z. Bočková.
Také exkurze do Slezské strojní v Oticích se vydařila a děti se mohly seznámit
se zemědělskými stroji Class.
Co nás ještě čeká v posledním měsíci školního roku? Stejně jako loni naši školu
navštíví skupina sokolníků s dravými ptáky a také oslavíme Den dětí.
16. června se vypravíme na školní výlet na hrad Sovinec a do Pradědovy galerie
v Jiříkově. Čeká nás Sportovní den s atletickými disciplínami Olympijského víceboje. Děti v družině se již těší na tradiční Letnice neboli smažení vajec a také se
s námi slavnostně rozloučí naši páťáci. A konec června patří samozřejmě závěrečnému vysvědčení a těšení se na prázdniny.
Přejeme všem spoustu krásných prázdninových zážitků a letní pohody!
kolektiv ZŠ Otice

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OTICE
Letošní rok začal přípravou Výroční valné hromady SDH Otice a „Tradičního hasičského plesu“. Na výroční valné hromadě jsme zhodnotili uplynulý rok, a mimo jiné jsme
schválili plán činnosti na rok 2015. „Tradiční hasičský ples“ byl opět vyprodán, a všemi
účastníky kladně hodnocen. Děkujeme všem, kdo přispěl ke zdárnému průběhu plesu
za pomoc, či příspěvek do tomboly. V jarních měsících mimo běžnou činnost upravili
členové Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Otice, v návaznosti s úpravou
příjezdu ke kulturnímu domu prostranství před vstupem do hasičské klubovny.
Čarodějky
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 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 v kulturním domě pak pro zájemce zahrála skupina ŠPEKBAND.
Den IZS
V sobotu 16. 5. 2015 v dopoledních hodinách proběhl v centru naší obce den Integrovaného záchranného systému. V letošním roce se na této akci prezentovaly násle10

dující složky: Policie České republiky s technikou a ukázkou výcviku služebních psů,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje s technikou opavských hasičů
a stanem s prezentací prevence pro děti, Vězeňská služba ČR s ukázkou automobilní
techniky, výzbroje a výstroje příslušníků věznice a ÚVZD Opava, Červený kříž Opava
se svým, pro děti velice žádaným programem a náš sbor dobrovolných hasičů s technikou a soutěžemi pro děti. Před polednem pak ještě s dobrým gulášem dorazili
zástupci Armády České republiky. Po obědě byla akce ukončena. Soutěžní družstvo
otických hasičů se pak přemístilo do areálu Dukelských kasáren v Opavě, kde probíhala v odpoledních hodinách okrsková soutěž prvního okrsku v požárním sportu.
Naši muži obsadili ve kvalitní konkurenci krásné 2. místo, za což jim děkujeme.
Dětský den a kácení máje
V sobotu 30. 5. 2015 Vás zveme ke kulturnímu domu na oslavu Dne dětí spojenou
s kácením máje. Přesný program akce bude včas zveřejněn obvyklým způsobem. Začátek dětského dne plánujeme na 15:00 hodinu.
Memoriál Josefa Smoleně a další kolo Opavské ligy v požárním sportu se v letošním roce koná 21. 6. 2015 tradičně v areálu kynologů na otické sopce. Občerstvení
bude zajištěno, začátek soutěže je ve 14:00 hodin. Věřme, že nám bude přát počasí
a srdečně Vás všechny zveme.
Zahájení schůzek mladých hasičů
Mladí hasiči se scházejí každé úterý v průběhu školního roku, a to od 16:30 hodin
u zbrojnice otických hasičů. Rádi přivítáme další děti.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OTICE
Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás formou zpravodaje obce seznámil s činností naší organizace v tomto
roce. Hlavní činností naší organizace je péče našich členů o předzahrádky, zahrady, zeleň, pěstování zeleniny, ovoce, jejich zpracování a také presentací formou výstav. Mimo
výše uvedeného se naši členové, jak svou prací či materiální výpomocí, budou podílet i na akcích pořádaných obecním úřadem. Jakými jsou Vesnice roku, V. Otické zelné
slavnosti a další.
A nyní k naší zahrádkářské výstavě.
Tato se uskuteční týden po V.Otických zelných slavnostech, a to ve dnech 19. 9.
– 20. 9. 2015 v Kulturním domě v Oticích. Tradice pořádání výstav sahá mnoho let
zpátky, prakticky již od samotného vzniku naší organizace tedy do roku 1963. Výstava umožňuje nejen našim členům, ale i občanům obce, sousedním organizacím ČZS
předvést výsledky své celoroční práce na svých zahrádkách a zahrádkářské veřejnosti pak nevšední zážitek z uspořádání výstavy. V průběhu výstavy bude pro návštěvníky připraven prodej okrasných dřevin, květin, různých zahrádkářských výpěstků
včetně bohaté tomboly a dobrého občerstvení. Vstupné na výstavu bude 30,-Kč, děti
zdarma. Už teď jste občané srdečně zváni na naši výstavu a těšíme se na Vás.
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Další důležitou činností naší organizace je zprovoznění tedy zahájení provozu moštování ovoce v naší moštárně. Provoz moštárny chceme zahájit 31. srpna 2015 nejen
pro členy organizace, ale také pro občany obce a širokou veřejnost. Bude samozřejmě
záležet na tom, jaká bude letošní úroda ovoce co do množství či kvality. Doposud poptávka po moštování byla veliká, věříme, že tomu tak bude po zkušenostech i v tomto
roce. Taktéž v září, týden po naší výstavě dne 26. 9. 2015 uspořádáme jednodenní autobusový zájezd pro členy organizace, ale také i pro občany obce. Tentokrát navštívíme
Krajskou zahrádkářskou výstavu na Černé louce v Ostravě, Arboretum ve Staříči a Muzeum Tatry v Kopřivnici.
František Luzar
předseda zahrádkářů

TJ OTICE
Přípravka: Sedící:
Oliver Flaume, Michal Walig, Štěpán
Žilka, Ondřej Volovský. Stojící: Vojta
Sukeník, Vít Vykydal,
Jiří Pavlinec, Daniel
Potepa, Petr Koval,
Jan Böhm. Chybí:
Lukáš Moniš, Jan Bílovský.

Mladší žáci: Ležící: David Zezulka.
Sedící: Matěj Musila,
Matyáš Marek, Robin Poštulka, Ondřej
Veleba, Adam Žilka,
David Glösl. Stojící:
Adam Mička, Martin
Smija, Samuel Vícha,
Tadeáš Duček, Pavel
Koval, Ondřej Můra,
Antonín David.
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Starší žáci: Ležící:
Radek Vrána. Sedící:
Jakub Hronek, Matěj
Musila,Matyáš Marek,
Martin Smija, Ondřej
Marek, Dominik Solnický. Stojící : Lukáš
Bačina, Lukáš Sukeník, Adam Mička, Vojtěch Borunský, Tomáš
Smija, Jan Pácha, Petr
David. Chybí: Daniel
Havranek.

POZVÁNKA
na 2. ročník turnaje“ O pohár TJ Otice“, který se koná v sobotu 20. 6. 2015 pro ročníky mladší žáci 2004, starší žáci 2000. Pro děti je zajištěn skákací hrad a malování
dětí na obličej. Občerstvení je zajištěno.
Zvou pořadatelé
Kateřina Grygarová
vedoucí mládeže TJ Otice

HC OTICE
Hokejisté HC OTICE v ročníku 2014/2015 AHL
Amatérští hokejisté HC Otice v ročníku 2014/2015 uzavřeli sezónu konečným
14. místem. Tento ročník byl specifický počátečním startem s 22 týmy. Hrálo se
na jedno základní kolo, po kterém následovaly 2 kola play off. V základním kole se
Oticím dařilo rozjet slibně první zápasy. Po prvním vyhraném boji s Bolaticemi 5:2
se hned v dalším zápase otičtí vytáhli na HC Branku 5:4! Poté ale došlo v průběhu dalších utkání k útlumu vzhledem k onemocnění klíčových hráčů – J. Hymlara,
K. Kunze, P. Martince, J. Kunce. Prostřední část soutěže se nám nedařila herně, kdy
jsme nedokázali z vyložených šancí skórovat a i s hratelnými soupeři podobné naší
úrovně jsme prohrávali. V posledních zápasech se podařilo navázat na začátek sezóny a vyhrát HC Kozmice 6:4, HC Zábřeh 14:0, remizovat s HC Bohuslavice 5:5, HC
Monako Kouty 6:6 a zvítězit HC Jaktař 7:6. Přesto se stanovený cíl - umístit se do 10.
místa v základní části a bojovat v play off o další vyšší příčky, nezdařil. V posledních
zápasech 1. kola bylo těžké dát vůbec dohromady hrající tým a bohužel v 1. předkole play off HC Otice ukončil sezonu prohrou s HC Koběřice 3:6. Tento tým už byl
nad možnosti Otic v daném obsazení.
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Sezóna 2014/2015 – AHL - tabulka ze serveru AHL BULY Aréna
Poř. Klub
Zápasů Výher Remíz Proher Scóre Body
1. HC Markvartovice
22
16
5
1
126:48 37
2. HC MK Klemens
21
15
5
1
127:54 35
3. HC Hať
21
15
3
3
117:59 33
4. HC Rebels Palestina
20
14
1
5
127:60
29
5. HC Monaco Kouty
21
13
3
5
101:78
29
6. HC Bolatice
21
11
5
5
118:83
27
7. HC Isotra
21
12
2
7
107:83
26
8. HC Senior Opava
22
12
2
8
97:82
26
9. HC Horní Lhota
21
12
1
8
116:85
25
10. HC Jaktař
21
11
3
7
108:83
25
11. HC Buldoci Branka
20
11
3
6
100:84
25
12. HC Bohuslavice
22
10
2
10
98:97
22
13. HC Kozmice
22
9
3
10
85:103
21
14. HC Otice
22
7
4
11
109:112 18
15. HC Derby Kouty
22
6
6
10
95:101
18
16. HC Prajz Hlučín
22
6
4
12
92:130
16
17. HC Mexiko
22
6
2
14
90:127
14
18. HC Štěpánkovice
22
6
2
14
74:117
14
19. HC Kobeřice
23
6
1
16
72:114
13
20. HC Zábřeh
22
3
2
17
49:125
8
21. HC Viking
22
3
2
17
69:160
8
22. HC Sršni Píšť
22
1
3
18
56:148
5
Celkovým vítězem se nakonec ve finále stal celek HC MK Klemens.
Poděkování za osobní aktivitu a morálku patří celému týmu, především – J. Hymlarovi, J. Kuncovi, P. Martincovi, J. Dietrichovi P. Chřibkovi, K. Kunzovi, J. Schneiderovi, J. Řičickému, P. Šafarčíkovi, kteří vždy přistupují k zápasům i tréninkům odpovědně a mnohdy i přes překážky v soukromém životě.
Děkujeme zastupitelům obecního úřadu v Oticích za dotaci k rozvoji hokeje.
Stejně tak děkují hokejisté firmám JC Trans a Elektroinstalace J. Dietrich, které se
také podílí na investici do hokejového vybavení.
Věříme, že příští sezóna 2015/2016 bude pro nás zajímavější a dosáhneme opět
kvalitních výsledků. Důležitá je radost a potěšení ze hry, nezranit se, a nakonec
možnost si zakřičet to magické slovo Góóóól….
Ing. Šafarčík Petr

ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Klára Hymlárová z Otic se představila na mistrovství světa v hokeji
Odchovankyně opavského Slezanu, hokejistka Klára Hymlárová se s českou ženskou reprezentací do osmnácti let představila na světovém šampionátu v americkém
Buffalu. Šestnáctiletá hvězdička, která hraje v Karviné, byla součástí týmu, jenž nako14

nec skončil čtvrtý. S českou reprezentací prošla úspěšně přes čtvrtfinále se Švédkami
a po prohře s USA v semifinále si zahrála o bronz proti Rusku, bohužel Češky i podruhé
s tímto týmem prohrály.
Další pozvánka do reprezentace přišla na jaře, a to na seniorský světový šampionát
žen divize 1A , který se konal ve francouzském Rouenu. Na francouzské půdě přišla
odměna, vyvrcholení všech snah. Češky si postupně poradily s Lotyšskem ,Rakouskem
, Dánskem, Norskem, Francii a postoupily do elitní skupiny mistrovství světa, které se
bude konat v Kanadě 2016.
Požádali jsme Hymlárovou Kláru o krátký rozhovor pro zpravodaj obce Otice:
„S hokejem jsem začala zhruba ve čtyřech nebo pěti letech. Kvůli tomu, že ho hrál
brácha a já se na něj chodila dívat. Zalíbilo se mi to, rodiče mi koupili brusle, a tím
všechno odstartovalo,“ vzpomíná na své začátky Klára Hymlárová .
Jako každá hokejistka i ona dlouho hrávala v chlapeckých kategoriích. „S klukama
jsem hrála až do letošní sezony, brali mě poměrně v klidu.
Nebyli někteří kluci naštvaní, když viděli, že je holka lepší než oni? „Někteří s tím měli
velký problém, ale postupem času se to srovnalo a stali se z nás kamarádi,“ tvrdí šestnáctiletá naděje.
„Mezi reprezentací patnáctiletých a osmnáctiletých je hodně velký skok. Hokej je
úplně jiný, hraje se v daleko větší rychlosti a tvrdosti,“ porovnává talentovaná útočnice.
Loni si v dresu Karvinských žen dokonce vyzkoušela prestižní Ligu mistryň. „Akorát
se nám v ní vůbec nedařilo a skončili jsme poslední,“
„Hokej se vyrovnává všude. Je úplně jedno, jestli je to mužská, či ženská kategorie.
Díky za rozhovor a přejeme hodně sportovních úspěchu
otičtí hokejisté

Scénář prezentace obce v soutěži Vesnice roku 2015
9. června 2015
čas
11:30-11:35
11:35-11:45
11:45-11:48
11:50-12:05

12:05-12:13
12:15
12:15-12:20

činnost
přivítání + „Vítáme vás“
přesun, zkouška strouhání
zelí
přesun do školy
Návštěva školy:
. vystoupení dětí 5 minut
předání dárků
prohlídka areálu
nasednutí do vozidla ZP
Otice
přesun na hřiště TJ, kurt

místo
parkoviště KD
hasičárna, moštárna,
škola
křižovatka u školy
škola
škola
škola
zahrada školy, hřiště

převaděč - Knopp
ředitelka + ped.sbor
děti
ředitelka + ped.sbor
ředitelka, starosta

na ulici Hlavní u školy

řidič ZP, starosta
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aktéři
vedení, trubači
SDH, zahrádkáři

12:20-12:28

12:30
12:35
12:40-12:50
12:50-12:52
12:52-12:57
12:57-13:00
13:00-13:05
13:05-13:10
13:10-13:30

13:30

Prohlídka hřiště-žáci hrají
fotbal
.výstava pohárů, dresů TJ,
nohejbalistů, HC
na tenis.kurtu se hraje tenis
přesun k ČOV
prohlídka z vozidla
prohlídka smuteční síně
přesun do kaple
vystoupení ŽPS
Přesun na Sopku, převoz
ŽPS na Sopku
návštěva altánu s prezentací
MS
přesun ke kynologům
Oběd - zvěřinový guláš
.střelecká soutěž
.ukázka výcviku psa
.ukázka tanečního kroužku
.vystoupení ŽPS
Rozloučení a přesun do KD
vyhodnocení, oběd

hřiště, kurt

K.Grygarová

kurt

L.Nevím, F.Borový,
J.Hymlar
Z. Kostřica

ČOV-otevřená brána
otevřený objekt

obsluha ČOV
obsluha ČOV

kaple

ŽPS

hřiště

P. Lesák
altán

myslivci

chata kynologů
cvičiště
cvičiště
cvičiště (KD-déšť)
cvičiště (KD-déšť)
cvičiště (KD-déšť)
KD

myslivci, ob.úřad. KK,
AVZO-střelci
kynologové
Weiss
ŽPS
občané, vystupující

