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Vážení spoluobčané,
nastal opět čas Vás informovat o novinkách i událostech už uskutečněných a týkajících
se života obce.
Už v posledním čísle jsem psal, že se budeme soustředit na dokončení projektových
dokumentací. Máme hotov projekt na rekonstrukci ulice Domky a před odevzdáním
na stavební úřad jsou projekty dalších tří ulic. V kontextu řešíme projekty na dva nové
přechody pro chodce na ulici Hlavní a Slavkovská i chodník na Hlavní směrem k ulicím
Za Tratí a K Hrázi.
Mnoho jednání bylo vedeno se zájemci z řad Vás občanů, ale i spolků kolem projektu
rekonstrukce kulturního domu. Zde se situace komplikuje, protože představy projekčních kanceláří o ceně jsou mimo realitu a to už vůbec nehovořím o problému organizace
veřejných soutěží typu vyzvaná architektonická soutěž nebo veřejná zakázka. Platí pravidlo „Ber, nebo nech ležet.“
Pracuje se na dokumentaci pro odkanalizování Rybníčků. Kromě velkých projektů
za statisíce a milióny řešíme i drobnější projekty – elektrifikace kurtů u kuželny, využití
plochy po minigolfu a podobně.
V posledním zpravodaji jsme Vás požádali o vyplnění dvou anketních lístků. Vyjádřit se
k pozemku pod minigolfem nebylo atraktivní, tak jsme uzávěrku posunuli do odevzdání
padesáti lístků. Pokud se tak nestane do konce července, rozhodne o využití pozemku
některý z orgánů obce. Druhý lístek se týkal výměny kotlů. Celá akce III.výzvy je pro obec
poměrně riskantním podnikem, protože obec by nesla odpovědnost za nesplácení tzv.
„půjčky“ a navíc je vázána smluvně na tzv. specialistu, kterým je MAS Opavsko a podle
předložené smlouvy za nic nezodpovídá. Hledáme proto cestu, která povede ke zkvalitnění ovzduší v obci, za rozumnějších podmínek. Záleží nám na tom, aby 21 domácností
(počet odevzdaných anketních lístků) topilo ekologičtěji.
Na počátku dubna jsme pořídili nový stroj na sekání trávy, který umí uložit hydraulicky
ovládaným košem trávu přímo do kontejneru. Nemáme lidí ani víc, ani nám nemládnou,
tak musíme jít cestou modernizace strojového parku. Zatím neumíme ovlivnit počasí,
aby se dalo sekat, kdy potřebujeme. Letos buď prší a je zima = sekat se nedá, nebo máme
obavy trávu sekat, aby neuschla….
V květnu se stal zaměstnancem obce Roman Janáček, který nastoupil na místo provozáře (funkce byla neobsazena asi 4 měsíce). Nový kolega byl přijat na 80% úvazku s tím,
že zbývajících 20% bude vykonávat funkci místostarosty v pracovní době. Tedy v době,
kdy je schopen něco vyřídit. Chceme docílit větší výkonnosti úřadu jak co do množství,
tak kvality práce.
V květnu jsme také vybírali novou paní ředitelku-nového pana ředitele školy. Nechci
uveřejnit výsledek dřív, než je třeba. Novou paní ředitelku či ředitele uvedu do funkce
na slavnostním ukončení školního roku.
V poslední době řešíme spoustu potíží na čističce odpadních vod. Čistička jednak stárne a její kapacita je nevyhovující a na druhou stranu se někteří občané chovají nezodpovědně, až s patologickým myšlením. Každý si musí být vědom zranitelnosti zařízení
a taky toho, že bez čističky dnes neumí 95% rodin žít. Je proto důkazem absence pře2

mýšlení, pokud někdo vlije do odpadu olej, ředidlo, nebo vyčerpá do odpadu čerstvou
močůvku z chovu hospodářských zvířat. Ano, ty případy zde máme a jsou předmětem
naší pozornosti a pozornosti policie.
Jsem rád, že hojně využíváte bohatého programu komunitního centra. Pro jeho ještě
lepší nabídku je důležité, abyste si řekli o téma. Vůbec se neohlížejte na jiné a sdělte manažerovi svůj nápad. Bude rád a pokusí se vyhovět. „Kácéčko“ má za sebou 4 přednášky
a když se například konalo odpoledne s deskovými hrami, bylo v budově úřadu velmi
rušno. To je důkazem, že jsme chybu s jeho vybudováním neudělali.
V době psaní zpravodaje se připravujeme na soutěž Vesnice roku 2019. Není potěšující
malý zájem moravskoslezských obcí o tuto soutěž, ale to neovlivníme. Obě naše „společenské“ komise, spolky i zaměstnanci obce pracovali na tom, abychom 3. června odpoledne uspěli, představili komisi obraz obce v reálné podobě. Protože zpravodaj dopisuji
po prezentaci, mohu doplnit, že obec se předvedla výborně a všem zúčastněným moc
děkuji.
Dlouhodobě není zájem o pořádání Karmaše. Především organizovat fotbalový turnaj
je nepopulární. Je veřejným tajemstvím, co je důvodem. Spousta práce a skutečnost,
že přibližně 80% účastníků turnaje jsou hráči, kteří nemají s Oticemi nic společného…..
tak snad nikdo nechce, aby tito lidé něco dělali….. Po delším jednání kulturní komise se
podařilo nalézt pořadatele fotbalového turnaje. Bude jím TJ Otice. Večerní zábavu zorganizuje Komise rady obce pro kulturu a sport. Dlouhodobě usiluji o změnu koncepce
karmaše, aby se stal pro nás občany atraktivním svátkem. Karmaš (ve Slezsku správně
krmaš, na Hlučínsku „odpust“) = hody na Moravě = posvícení v Čechách = svátek svěcení
kostela, v našem případě kaple. Karmaš je roky organizován nikoli jako připomenutí vysvěcení kaple, ale mistrovství Otic ve fotbale. Mělo by být zájmem většiny občanů, aby
se stav změnil. Fotbal ke karmaši patřit může, ale za těchto podmínek? Diskusi jsme vedli
i kolem kolotočů. Zájem o kolotoče byl tak malý, že kolotočáři chtěli kompenzaci – doplatek za tuto atrakci. Prý aby nebyli ztratní.
V letošním roce jsme uspěli v soutěži organizované Moravskoslezským krajem s názvem Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Nejde o soutěž finančně honorovanou, ale jde o jméno obce, o poměření sil, získání zkušeností, inspirací a kontaktů.
Jsme nejúspěšnějším účastníkem soutěže a to mezi obcemi, podnikateli i organizacemi.
Z deseti ročníků jsme byli 5 krát první….a vůbec nevadí, že se nehraje o peníze.
Především na ulicích K Domkům, Domky, Zahradní a Na Kopci bylo a je stavebně rušno. Vyměňuje se vodovodní potrubí a jsem tomu rád. Severomoravské vodovody a kanalizace zareagovaly na naše upozornění, že chceme rekonstruovat místní komunikace,
a je čas udělat pořádek s inženýrskými sítěmi, protože po rekonstrukci nechceme kopat
v nových.
Máme před sebou jarní měsíce, které jsou typické také nárůstem aktivit v přírodě,
na zahradách a sportovištích. Přeji všem pořadatelům i návštěvníkům, aby se jim připravené akce líbily a vydařily se. Všem Vám přeji hodně zdraví a elánu.
Vladimír Tancík
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Žádost obsluhy ČOV
Vážení občané, v měsíci květnu pravidelně čelíme zhoršeným provozním podmínkám
daným změnami teploty a tlaku. To je věc, kterou neovlivníme. V letošním roce se ale přidal
neukázněný občan, který do systému nalil, s největší pravděpodobností, močůvku nebo
podobnou látku s čpavkem. Následkem je otrava části bakterií a zhoršená činnost celého
zařízení. V konečném důsledku se ale musí dovézt na čističku nové bakterie. To je poměrně
drahá záležitost, která nás stojí peníze, ale taky čas. Kdyby se v uvedené době vyskytla porucha u vás doma, nejsme schopni k Vám přijet. Budeme řešit závažnější problém. Žádám
Vás tedy, abyste si uvědomili skutečnost, že ohrozit provoz čističky je velmi jednoduché, ale
napravit škody je složité a drahé. Čistička je pod kontrolou a každý měsíc jsou odebírány
kontrolní vzorky.
Vlastimil Šrom, strojník obsluhy ČOV

Souhlas s předáváním údajů
o množství dodané vody
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. nás požádala v souvislosti
s GDPR o obnovení souhlasů s poskytování m údajů o množství Vámi odebrané vody, který
se využívá při platbě stočného. Žádáme tímto majitele rodinných domů (dle faktury z SmVak
Ostrava a.s.) o vyplnění a odevzdání souhlasu do 31. 7. 2019, souhlas najdete jako list vložený
do zpravodaje.

Akce „KOMPOSTÉRY“
Vážení občané, řada z Vás před podepsala s obcí v roce 2013 podepsala smlouvu o zápůjčce kompostéru a tento převzala. Nyní je třeba vyřešit předání těchto kompostérů do Vašeho
vlastnictví dle uvedené smlouvy, článek 7 bod 2. Proto na dalších listech naleznete Žádost
o darování kompostéru a Darovací smlouvu. Každý kdo má zájem, aby si mohl kompostér
ponechat musí vyplnit žádost a podepsat smlouvu a oba dokumenty odevzdat na obecní
úřad. Pokud by tak neučinil, musí kompostér vrátit!!! Celá akce musí proběhnout do konce
července 2019. Proto je forma žádosti i smlouvy předtištěna a nemusíte nic vyrábět, množit
a podobně.
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Evidenční číslo: OúO/Sdar/ /2019

Darovací smlouva
uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Dárce:

Obec Otice

Se sídlem:

Hlavní č.1, Otice, PSČ 74781

IČ:

00300543

Zastoupen:

Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou

dále jen „dárce“ a
Obdarovaný:

………………………………………………………………………

Bydliště:

………………………………………………………………………

Parcelní číslo:

………………………………………………………………………

dále jen „ obdarovaný“
V roce 2013 spolu uzavřely výše uvedené smluvní strany o výpůjčce kompostéru (ů). Po ukončení
udržitelnosti projektu, v souladu s dotačními podmínkami a ve smyslu smlouvy z roku 2013 spolu
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o předání kompostéru formou daru.
II. Předmět smlouvy
Uzavřením této smlouvy se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému ……….kus (kusy)
kompostéru (dále jen „dar“) a obdarovaný tento dar přijímá.
Uvedený dar obdarovaný použije na kompostování biologicky rozložitelného zeleného odpadu.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný.
Tato smlouva byla schválena Radou obce Otice dne 10.6.2019, zápis č. ROO 11/2019.
V Oticích dne ................... 2019
Za dárce: ..................................................................
Mgr. Vladimír Tancík



Obdarovaný: ..................................................................

Zde odstřihnout a odevzdat na obecní úřad po vyplnění



Žádost o darování kompostéru
Jméno a příjmení:....................................................................................................................................................
Bydliště: Otice, ulice.................................................................................... číslo:..................................................
Parcelní číslo:........................................................

Datum a podpis: ..........................................................

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Seznámení právnických a fyzických
osob s charakterem možného ohrožení,
s připravovanými krizovými opatřeními a se
způsobem jejich provedení – Mimořádné
události v našem regionu
Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu
svého majetku. Neplatí, že se to stává „jen někde jinde, u nás se stát nemůže“. Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí se může vyskytnout kdekoli, a člověk se
dostane do situace, kdy běžná životní pravidla neplatí.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zpracoval podrobnou analýzu rizik
na příslušných správních obvodech, jejímž cílem je celkové vyhodnocení ohrožujících faktorů na území kraje.
Výsledek analýzy ukázal, že nejvýznamnějšími zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou
přívalové lijáky s následkem záplav. V menší míře nás pak ohrožují například: zvláštní povodně způsobené poškozením hráze vodního díla, tornáda, mimořádně vysoké letní teploty
a následné sucho, extrémně nízké teploty, sněhová kalamita, námraza a ledovka, dlouhodobá inverzní situace, požáry v přírodě, požár nebo výbuch v zástavbě a v průmyslu, epidemie,
hromadné nákazy hospodářských zvířat, úniky nebezpečných látek z výrobních zařízení, skladů nebo při přepravě, závažná nehoda v dopravě silniční, železniční nebo letecké, narušení
dodávek energií a pitné vody, nález nevybuchlé munice a celá řada dalších rizik; v současné
době nemůžeme opominout ani rizika spojená s možnými migračními vlnami velkého rozsahu.
Zranitelnost území a ohrožení obyvatel je tím menší, čím lépe jsou obce připraveny na řešení všech typů ohrožení. Z událostí většího rozsahu se mohou vyvinout krizové situace, které
pak vyžadují vyhlášení některého z krizových stavů, to znamená stavu nebezpečí, nouzového
stavu nebo stavu ohrožení státu.
Pokud k takové situaci dojde, starosta obce má možnost úzké spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), jehož součástí jsou Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba. Krizové orgány obce spolupracují s IZS
a plní především úkoly v oblasti varování, evakuace a nouzového přežití.
Varováním se rozumí včasné předání varovné (tísňové) informace o hrozící nebo již vzniklé
mimořádné události. Z tohoto důvodu je na našem území vybudován tzv. jednotný systém
varování a vyrozumění – sirény, obecní rozhlasy.
Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek
z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo
náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro předměty, materiál, technická zaří6

zení, eventuálně nebezpečné látky uskladnění. Při povodních řeší v obci přípravu a řízení evakuace povodňová komise. Plošná evakuace probíhá vždy částečně samovolně, kdy část obyvatel po vyhlášení evakuace opustí ohrožené území vlastními dopravními prostředky nebo
pěšky. Pro úspěšné provedení evakuačních opatření je nezbytná součinnost složek integrovaného záchranného systému, orgánů veřejné správy a v neposlední řadě samotných evakuovaných občanů. Na území obce je evakuace organizována starostou, který využívá vlastní
technické a dopravní prostředky sboru dobrovolných hasičů, případně prostředky fyzických
a právnických osob. Mezi opatření, která může starosta obce vydat, patří například vyžádání
poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu, pobytu
a pohybu osob na vymezeném místě či území nebo vykonávání péče o děti a mládež.
Posledním základním prvkem ochrany obyvatelstva jsou opatření pro nouzové přežití
obyvatelstva. Zabezpečují se nepřetržitě po dobu, po kterou situace vyžaduje plnění mimořádných opatření k zachování zdraví, života a životních potřeb obyvatel. Jedná se o celou
řadu činností a postupů s jediným cílem – minimalizovat negativní dopady mimořádných
událostí a krizových situací na životy obyvatel. K tomuto účelu by obec měla mít vytipováno
rychle zpohotovitelné náhradní ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou a rovněž zařízení
pro přípravu teplé stravy.
Úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, je realizace příslušných opatření
k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších druhů ohrožení. Pro úspěšné fungování celého systému je důležitým prvkem také správně informovaný občan, který nepodlehne panice a umí správně reagovat na vzniklou událost.
Povinností každého z nás je chránit jak sebe, osoby blízké a svůj majetek, tak i podle
možnosti poskytnout pomoc ostatním ohroženým občanům.

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020 při očkování
proti vzteklině
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která ukládá majitelům psů
povinné čipování všech psů. V případě, že v roce 2020 nebudete mít při vakcinaci proti vzteklině načipovaného psa a psa si necháte očkovat proti vzteklině, tak nebude vakcína proti
vzteklině platná.
Povinné čipování neplatí pro psy, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011.
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ANKETA
Vážení spoluobčané, během velmi krátké doby nás čeká velké zdražení poplatků za komunální odpad. Přesněji za netříděný komunální odpad. V současné době jako obec třídíme
velmi dobře a kvalitně. Nechceme od nastoupené cesty ustoupit, ale naopak chceme, aby
pro Vás třídění bylo pohodlnějším a konformnějším. V tuto chvíli není známa cena vývozu
popelnice.
Proto chceme vyměnit stávající systém sběru do pytlů za ukládání tříděného plastu a papíru do popelnic. Byly by modré na papír a žluté na plast. Oproti pytlům mají řadu výhod:
• nebudete muset chodit pro pytle na úřad a čekat.., a taky našim zaměstnancům ubude
mechanické práce,
• popelnice bude mít čip, takže si zaplatí jen tolik, kolik vyprodukuje. Do budoucna je ale
v řešení model, kdy ten kdo třídí může dostat slevu na (komunální odpad, stočné…???),
• popelnice se neprotrhnou a vleze se do nich více a těžšího odpadu (knihy, těžší plast),
• popelnice se nemusí se svazovat, lepit, nosit, ale dají se vozit,
• popelnici můžete mít venku a nebude terčem útoků psů, koček a kun,
• popelnice pořídíme z dotace a zbytek ceny uhradí obec jako vklad do ekologizace obce.
U pytlů to možné není. Každá rodina tak může obdržet jednu modrou a jednu žlutou popelnici zdarma.
Žádám Vás o vyplnění anketního lístku a jeho doručení na obecní úřad. Pokusíme se anketu prezentovat i na webových stránkách. V případě, že na anketu nedopoví více než 30%
domácností, rozhodne o dalším rada obce ve své pravomoci. Anketu není možno dělat anonymní. Anketa bude ukončena 30.6.2019.



zde odstřihněte a doneste na obecní úřad

Jméno a příjmení žadatele:..........................................................................................................
Adresa žadatele: ..............................................................................................................................
a) mám zájem o popelnice na tříděný odpad. Požaduji ……kus modré a …… žluté popelnice.
b) nemám zájem o popelnice na tříděný odpad.

_______________________________________
podpis majitele objektu - žadatele
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Není nám to jedno
Nepřízeň počasí, která panovala v sobotní ráno sebou kromě ochlazení přinesla také něco
dobrého. Parta místních otců, pod vedením Jirky Pospíšila pomohla pro své děti zvelebit zahrádku Mateřské školy v Oticích.
Coby dobrovolní tatínci jsme v novodobé akci „Z“ vyvozili více jak jeden kontejner písku,
opravili okapový chodníček kolem budovy školky, obnovili za roky zanesenou dlažbu kolem
pískoviště a dorovnali největší výmoly na trávníkové ploše. Dokonce jsme stihli opravit poničené sítě branek na hřišti Základní školy.
Myšlenkou celé akce je skutečnost, že nám není lhostejné, v jakém prostředí naše děti
vyrůstají. Snad se nepletu, když prohlašuji, že se nám podařilo tuto myšlenku dotáhnout
do zdárného konce.
Ondřej Vrbický, tatínek
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JSDH Otice
Zpráva velitele JSDH Otice
Vážení spoluobčané ,
členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Otice rok 2019 začali stejně jako rok
každý a tím bylo pravidelné školení členů požárních hlídek, které někteří z nás praktikovalo
především během probíhající plesové sezony v rolích požárních hlídek.
Požární hlídku jsme také zajištovali na dětském karnevale tak, aby si ti nejmenší svůj karneval také řádně užili a byli především v kulturním domě v bezpečí.
V březnu nás operační středisko vyslalo v nočních hodinách během silné vichřice ke spadlému stromu(hruška) ležící na silnici spojující Otice s Rybníčkami. Byť nejsme vybavení motorovou pilou, zdatní a zkušení hasiči vychování na otickém zelí drapli starou hrušku tzv. pod
paži a jednoduše jsme ji odtáhli ze silnice do příkopu, pole.
V dubnu jsme využili motorové kalové čerpadlo k čerpání studny.
Poslední dubnový den patřil k tradičnímu pálení čarodějnic. Byť tradiční akci pořádali hasiči, tak jsme neuměli poručit větru. Ten nás svými poryvy vystrašil na tolik, že jsme před samotným zapálením tzv. hranice s čarodějnicí natáhli dopravní vedení od motorového čerpadla
postaveného u Hvozdnice. Tímto způsobem jsme zajistili požární bezpečnost.
V závěru května po vydatných deštích nás po několika letech opět postrašila voda. Třeba se
to ve Hvozdnici nezdálo, voda pohrozila z druhé strany. Nebylo to totiž poprvé, kdy se voda
pomalu plížila nasáklým polem směrem od jihu. Pole mezi Rybníčky a silnici spojující Otice
s Uhlířovem.
Nerentabilita, či životní styl přinutil spoustu lidí nechovat domácí zvířata. A co má chov
králíku a jiných domácích zvířat společného se zprávou velitele místních hasičů. No minimálně to, že kdysi byly příkopy kolem obce vymetené, tráva posekaná, kopky usušeného sena
odvezeny a skrmeny. Vsadím se, že někdy občas kvůli suchému krmení se i hospodáři málem
porvali.
Realita dnešní doby je jiná. Trávu a seno skoro nikdo nechce. Příkopy dle zákona sekají
obce (jsou shrabány) a státní podniky za které to dělá velká těžká technika. Zkrátka a dobře,
posekaná tráva uschne, přívalové deště seno spláchnou k takzvaným propustkám, které se
samozřejmě ucpou.
Naštěstí státní podnik měl situaci pod kontrolou a okamžitě se propustky začaly čistit i v lokalitě u firmy pana Vehovského.
Preventivně jsme hasičským autem dovezli ze skladu HZS MSK na ulici Bílovecké cca 30
pytlů s pískem, které se naštěstí nepoužily. A doufám, že se dlouho ani používat nebudou. Ať
si pěkně leží v suchu v objektu obce Otice jako rezerva pro případné povodně.
Přejí krásné prosluněné léto s koupáním. Především s opatrnosti dohlížejte na dobře uhašené grily a mějte na paměti, že i kompostér naplněný čerstvě posekanou trávou může vlivem vysokých letních teplot samovznícením zapálit váš objekt na zahradě.
Kde je pořádek a čisto, oheň nemá místo.
Jan Potepa
Velitel JSDH Otice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro jarní období připravila naše mateřská škola hned několik pěkných akcí.
Jako každým rokem byl pro všechny předškoláky připraven jarní kurz plavání. Výuka plavání v areálu LRC Englišova Opava bude ukončena 14. června 2019.
V jarních měsících mateřská škola úspěšně pokračovala v zavedených projektech. V rámci
projektu Chemické pokusy v MŠ navštívili naši předškoláci 26. března Střední zemědělskou
školu v Opavě. Čekala je tady zajímavá ukázka chemických pokusů. V rámci projektu Zdravotní výchova v MŠ nás 16. dubna opět navštívili studenti Střední zdravotnické školy Opava.
Tématem setkání bylo „Co udělám, když si nevím rady“. V rámci prevence proběhla 28. března
také ukázka správného čištění zubů. Ukázka se konala za asistence studentek stomatologie.
Další úspěšnou akcí byl Maškarní ples, který se uskutečnil na konci března v Kulturním
domě v Oticích. Děkujeme všem rodičům za příspěvek do tomboly. V dubnu připravila mateřská škola velikonoční tvoření pro rodiče a děti, které bylo inspirací pro blížící se Velikonoce.
Tradiční akcí mateřské školy je „Čarodějnický rej“, který proběhl na konci dubna.
Květen byl rovněž bohatý na kulturní akce.
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Navštívili jsme knihovnu v Oticích. Vydali jsme se na výlet do Opavy a navštívili jsme Střední zdravotnickou školu, kde na děti čekal závěrečný program „Nebojte se nemocnice“ realizovaný v rámci projektu Zdravotní výchova v MŠ. Zpestřením běžného programu mateřské
školy byla ukázka práce složek IZS, která se uskutečnila 16. května na cvičném fotbalovém
hřišti. V průběhu května jsme si v jednotlivých třídách připravili krátký program pro maminky
k jejich svátku. Den dětí jsme oslavili pohádkou a soutěžením na zahradě školy. O program se
opět postarali studenti Střední podnikatelské školy.
Další plánované akce:
Výlet
Minizoo
Indiánské dopoledne
Rozloučení s předškoláky
Mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena od 15. 7. – 23. 8. 2019. Provoz bude
zahájen v pondělí 26. 8. 2019. Přejeme všem dětem krásné prázdniny.
kolektiv MŠ Otice
•
•
•
•

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTICE
Co všechno se událo v jarních měsících v naší škole? Bylo toho hodně. V dubnu proběhl zápis budoucích žáků do první třídy, kterému předcházel „Zápis na nečisto“ a „Zábavná školička
pro předškoláky“.
Stejně jako v minulém školním roce nás opět navštívil profesionální klavírista z konzervatoře se svým hudebním pořadem. Minule to byl Bedřich Smetana a nyní opět zábavnou formou
dětem přiblížil osobnost Antonína Dvořáka.
Poslušnost speciálně cvičených dravých ptáků nám přijel přednést jejich chovatel začátkem dubna. Právě ptáky a další zvířata se pokusily děti ztvárnit ve svém výtvarném projevu
a zúčastnili jsme se soutěže „ Moje toulky za zvěří“.
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Květen je měsícem, kdy se ve škole připravují dárečky a chystá se program pro maminky
k jejich svátku. Ani letos to nebylo jinak. Děti potěšily své maminky pestrým vystoupením
v kulturním domě. Součástí byla výtvarná soutěž na téma „Moje maminka“, kdy se děti pokusily o portréty svých maminek. Výkresy byly velmi zdařilé a o vítězích soutěže hlasovala veřejnost. Žáci, kteří k nám dojíždí z Uhlířova, obohatili svým vystoupením oslavu svátku maminek
v Uhlířově 14. května.
Pak už nás čekalo přátelské setkání se žáky a učiteli Základní školy v obci Borki Wielke. Navázali jsme tak na loňský projekt „Polsko-česká spolupráce bez hranic“, kdy naši žáci navštívili
školu v obci Borki Wielke. 44 žáků a jejich paní učitelky včetně paní ředitelky jsme přivítali
krátkým programem v kulturním domě, kterého se zúčastnil i náš pan starosta. Společné hry
a zábavu v naší škole připravily p. učitelky a p. vychovatelky. Všechny děti z Polska si mohly
v naší školní keramické dílně vyrobit z hlíny výrobek - sovičku. Na památku domů si odvezly
skleněný vlastnoručně malovaný hrneček. Další den společně strávený s polskými dětmi se
i přes dlouhodobě deštivé počasí vydařil. Na cvičném fotbalovém hřišti byl pro nás všechny připravený zajímavý program v podobě ukázek práce IZS. Záchranáři, policisté a hasiči
nadchli svou činností jak děti z MŠ a ZŠ, tak i žáky 7. a 8. tříd z Polska. Dokonalá poslušnost
speciálně vycvičených policejních psů byla největším zážitkem. Polské děti i dospělí odjížděli
z naší školy spokojeni., s novými zážitky a slibem, že se sejdeme zase příští rok.
Fyzickou zdatnost mohou naše děti prokázat v „Olympijském víceboji“. Ukončili jsme
všechny disciplíny a žáci dostanou sportovní vysvědčení se svými výsledky. Také náš školní
plavecký výcvik byl ukončen a na závěr se žáci zúčastnili plavecké štafety.
Ekologická výchova je celoročně zařazována do výuky a patří sem také sběry surovin. Každoročně mohou děti nosit do školy sušenou pomerančovou, mandarinkovou a citronovou
kůru.
Den dětí jsme oslavili v Cinestaru pohádkovým představením. Nyní už se připravujeme
na konec školního roku a ten je ve znamení výletu. Letos zamíříme do Pradědovy galerie v Jiříkově a cestou si prohlédneme zámek v Bruntále.
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Školní družina
Začátkem dubna jsme se s dětmi zúčastnili okresní plavecké soutěže školních družin. I přes
velkou účast naše děti vybojovaly dvě medaile. Třetí místo si odnesla žákyně 4. třídy Marcela
Pavlincová a druhé místo vybojoval žák 3. třídy Jiří Kiwa. Dopravní soutěž - jízdy zručnosti
na kole a vědomostního testu z dopravní výchovy se naši žáci zúčastnili na ZŠ v Kylešovicích,
kde se dopravní soutěž konala. Jako každý rok, tak i letos školní družina navštívila školní statek v Opavě a děti si Den mláďat opravdu užily. Také v červnu se družina zapojí do soutěží,
které jsou pořádané opavskými školami. Jedná se o atletický čtyřboj a fotbalový turnaj v Kylešovicích. Dále ještě plánujeme každoroční akci „Talent školní družiny“, kde mohou děti předvést nacvičená hudební, taneční či jiná vystoupení.
Na slavnostní předání vysvědčení se připravují žáci první třídy a už se těší, na své první
školní prázdniny. Tradičně se budou s naší školou loučit páťáci, kteří budou po prázdninách
pokračovat v jiných základních školách. Budeme jim držet palce, ať jsou úspěšní. Také všem
ostatním přejeme krásné léto plné zážitků a v září se sejdeme opět ve školních lavicích.
kolektiv základní školy

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Zahrádkářský spolek Otice
Zahrádkářská organizace v Oticích sdružuje 42 členů. I přesto, že náš věkový průměr je dosti vysoké číslo, tak se snažíme svou činnost zaměřit na všechny členy.
Po naší výroční schůzi jsme na výboru domluvili plán činnosti na letošní rok a zařadili jsme
do něj :
• posezení na zahradě kulturního domu v červenci
• jednodenní zájezd na česnekový festival do Buchlovic
• v září pečení placků na zelných slavnostech
• na štědrý den vám opět připravíme výborné vánoční víno u stromku.
V červenci uspořádáme jednodenní výlet na česnekový festival do Buchlovic dne
27.7.2019. V Buchlovicích je i krásný zámek a okrasná zahrada. Tímto srdečně zvu všechny
zájemce z našich řad a pozívám na tento výlet i ostatní občany Otic a jejich známe a přátelé.
Pojeďte s námi na výlet do Buchlovic. Cena zájezdu pro členy zahrádkářské organizace je Kč
150,- a pro ostatní Kč 250,-.
Hlásit se můžete u p. Miroslavy Horňákové tel.:607689157 nebo u p. Elišky Šulové
tel.:737344281.
V červnu jsme se taky zúčastnili prezentací moštárny na vesnici roku a doufáme, že se hodnotící komisi v Oticích líbilo nejvíce a jsme v očekávání toho nejlepšího hodnocení obce.
Miroslava Horňáková
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Firma Agrotrans

Otice s.r.o.

se sídlem ve Štáblovicích
přijme pro posílení svého týmu

PRACOVNÍKA
ZEMĚDĚLSKÉHO PNEUSERVISU
Požadujeme:
•
•
•
•

minimálně nižší střední odborné vzdělání
řidičský průkaz sk. B (sk. T výhodou)
dobrý zdravotní stav
nekuřácké pracoviště

Nabízíme:
•
•
•
•

jednosměnný provoz, plný úvazek
pracovní doba od 700 do 1530 hod.
mzdové rozpětí od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc
příspěvek na stravování, důchodové pojištění, 13. plat

Nástup možný od 1.6.2019
Kontaktujte nás na postulka@agrotrans-otice.cz
nebo tel. 553 791 110
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5–20
let

·

✆ 728 644 712
gastro zboží

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

AKCE

www.napojove-centrum.cz

PROMO

MĚSÍČNÍ

(1L=32,96 )

(1L=30,96)

200,- , 300,- a 50
0,-

V prodeji
Dárkové poukázky

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-, 50L/ 1 000,mu sudu
Ke každé ar
Zlatov
A!
ZDARM
sklenice

989,-/30L

Tmavý ležák

929,-/30L
Černá Opava

Polotmavá jedenáctka

Přemek

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

www.napojove-centrum.cz

www.zlatovar.cz

✆ 728 644 712

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

Opavská desítka 10˚
(1L=27,96)
559,-/20 L
829,-/30 L
(1L=27,64)
1.349,-/50 L
(1L=26,98)
Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L
(1L=29,96)
889,-/30 L
(1L=29,64)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavský ležák 12˚
639,-/20 L
(1L=31,96)
949,-/30 L
(1L=31,63)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)

Domácí výčep Zlatovar:

P

www.pijsrozumem.cz

AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00

ZAL.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
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