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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu i v tomto zpravodaji informovat převážně o pozitivním vývoji.
Předně se nám podařilo úspěšně zvládnout
rekonstrukci budovy obecního úřadu. Samozřejmě, ne všem se vše líbí. Ani já nemohu být
spokojen se vším. Za něco může nedostatek
peněz, za něco nezkušenost. I přes tyto obtíže máme budovu moderní, technologicky
na výši a s předpokladem, že se do ní několik let nebude muset investovat. Provedené změny byly zásadní a potřebné. Věřím,
že na zodpovězení dotazů bude čas třeba
na slavnostním otevření, které připravíme.
Bude to ale v době, kdy už budeme na úřadu
chvilku jako doma.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům obce, kteří museli víc jak půl roku
plnit úkoly ve stísněnějších podmínkách, ale
především za to, jak rychle jsme byli schopni se přestěhovat zpět do mateřské budovy.
Stěhování trvalo jen dva dny. Děkuji i našemu
Zemědělskému podniku za vytvoření dobrých podmínek v náhradní budově.
Provoz v nové budově bude postupně
upravován, laděn, budeme se učit používat
technologie. Počítáme s tím, že úřední deska
bude přesunuta mimo zdi úřadu a všechny informace tak najdete na jednom místě
v centru obce. Polepené vstupní dveře úřadu
nejsou nic kulturního. Je jen otázkou času
si na nový systém zvyknout, proto prosím,
buďte trpěliví a výsledek se dostaví.
Ve 3. patře budeme provozovat nově
knihovnu a taky Komunitní centrum (KC) Otice. Co je předmětem činnosti komunitního
centra Vám píši na jiné stránce. KC bude hledat vedle aktivit již nastavených a smluvně
zabezpečených i další způsoby, jak pomoci
občanům v nouzi nebo jak zabránit tomu,

aby se vůbec do potíží dostali. Samozřejmě
budou-li chtít. Pro potřeby KC potřebujeme
na pozici manažera někoho s vysokoškolským vzděláním v oboru sociální práce. Zatím tuto funkci vykonávám já, ale rád bych ji
předal.
Od poloviny června začneme realizovat
parkové úpravy louky u pekárny. Jistěže ani
zde nelze očekávat všeobecné nadšení, ale
považujeme za potřebné střed obec přizpůsobit běžným potřebám i mimořádným akcím. Žádám Vás, abyste byli trpěliví, protože
ne celá rekonstrukce proběhne najednou
a budu rád, když budete toto dílo trochu hlídat před nenechavci.
Do finále se blížíme s rekonstrukcí kaple.
Tedy se stavební rekonstrukcí, protože opravy
obrazů, harmonia a lavic budou pokračovat
podle finančních možností obce a vůle zastupitelů. Kapli budeme letos zřejmě opravovat
jen za vlastní peníze. Dozorová památkářka
nás nedoporučila k financování. Je mi líto, že
se takto pravděpodobně řeší osobní nesympatie. Sporu se neobávám a informoval jsem
o tomto postupu ministerstvo kultury.
Pokračují práce na projektové dokumentaci k rekonstrukci místních komunikací. Ani
zde neběží vše tak, jak jsme chtěli. Informace
však nemohu zveřejnit, protože nemám písemné důkazy a nerad bych se soudil. Uděláme však vše proto, aby se v rekonstruovaných ulicích dobře bydlelo a žilo. Stav se však
poněkud změní oproti veřejně projednávaným variantám. Zpracovatel studie si nechal
varianty posoudit zodpovědným policistou
a ten následně neschválil projektovou dokumentaci, která se nyní upravuje.
Nežijeme jen současností, ale snažíme se
plánovat na další roky. Vedle rekonstrukcí
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ulic, chodníků a čističky připravujeme rekonstrukci kulturního domu. Už jsem psal o tom,
že budova kulturního domu je ve velmi špatném stavu. Podobných aktivit a plánů máme
víc, ale nejdřív musíme mít v ruce projekty
a potom lze zveřejnit, na jakou dotaci čekáme.
Snažíme se zabezpečit ordinaci zubního lékaře i přesto, že víme o totálním nedostatku
stomatologů na trhu práce. Nabídku pronájmu naší ordinace za výborných podmínek
jsme uveřejnili v odborném časopise. Nyní
očekáváme, že se najde někdo, kdy by chtěl
stomatologickou praxi vykonávat v Oticích.
Něco málo ze společenského života.
V tomto roce jsme už vypravili do Polska
první autobus s dětmi. V červnu jedeme slavit výročí založení Čechyniec, v srpnu pak pojedeme slavit do Borek Wielkich. K nám přijeli
polští hasiči a přijedou i myslivci z Borek a Čechyniec.
Na konci května jsme uspořádali 3. setkání
občanů Mikroregionu Hvozdnice. Zaměstnanci obce, naše spolky a kulturní komise
udělali maximum a připravili vynikající zázemí, občerstvení, program. Na setkání se
podařilo sehnat peníze. Je proto škoda, že
zájem z řad občanů Otic byl nevalný. Asi se
už víc těšíte na zelné slavnosti.
Obdrželi jsme dvě ocenění. Jedním je
druhé místo v soutěži Zlatý erb, která je věnována webovým stránkám. I další ocenění
je za druhé místo a týká se Ceny hejtmana
za společenskou odpovědnost.
Pravidelně Vás informuji a tom, co nás
trápí. Už dlouhou dobu zaznamenávám, že
mnoho občanů neví o obecních předpisech
v podobě „Obecně závazných vyhlášek.“
Potom volají zastupitelům, že soused řeže
dřevo (nebo ruší jinak) v neděli či ve svátek

a co mají dělat. Další chodí se slzami v očích
žádat o pomoc poté, co podepsali „nějakou“
smlouvu. U všech vyhlášek je na jejich konci
napsáno, kam se má občan obracet s podněty na porušování normy. Nevolejte na úřad,
volejte hned policii. Jinak ztrácíme čas a šance lumpy chytit se zmenšuje.
Prosím Vás, nebuďte lhostejní ani k dětem,
které občas obecní majetek poškozují.
Rovněž bych chtěl apelovat na všechny ty,
kteří parkují svá vozidla na veřejných komunikacích. Jak si jistě všímáte, doprava každým
rokem houstne a Otice bohužel nejsou výjimkou. Nejsilněji se to objevuje na ulici Kylešovská. Kličkování mezi zaparkovanými auty
(často i v zatáčce) je nejen otravné, ale hlavně
velmi nebezpečné. Dopravní nehoda je jen
otázkou času.
Vážení spoluobčané, blíží se nám komunální a senátní volby. Věřím, že se najde dostatek
šikovných kandidujících občanů, budoucích
zastupitelů. Všude kolem sebe slyším o nezájmu o komunální politiku. Snažme se, aby
Otice byly výjimkou.
V souvislosti s volbami bych Vás rád informoval, že jsem našel odvahu, sílu a odhodlání utkat se ve volbách o místo v Senátu.
Ne proto, že mám málo práce, ale proto, že
mi vadí, kam se ubírá veřejná správa, jaké zákony ztrpčují život lidem, obcím a městům.
V žádném případě to neznamená, že nemám
zájem dál pracovat pro Otice! Otice jsou pro
mne na prvním místě!
Vážení spoluobčané a děti, přeji Vám
všem, abyste prožili čas dovolených
a prázdnin v klidu, s pěkným počasím
a hlavně abyste byli zdrávi.
Za bezpečné a zdravé Otice!
Vladimír Tancík
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KOMUNITNÍ CENTRUM OTICE
VÁM od 1.6.2018 NABÍZÍ
PORADENSTVÍ PRO OBČANY
Jedná se o bezplatnou odbornou pomoc
lidem v krizi, tedy v nepříznivé sociální situaci, jíž smyslem je pomoci jim najít cestu k
řešení jejich problémů. Jsme schopni reagovat podporou a pomocí v oblasti orientace v
našem sociálním systému a sociálních službách, sociálních dávkách či podpoře v hledání zaměstnání, udržení si bydlení, pomoc s
dluhy, zvládnutí situací v rodině a vyřizování
různých životních událostí.
Pokud:
n Máte starosti se svým zdravím, nebo zdra-

vím někoho blízkého?
n Je pro vás těžké najít práci, bydlení, nebo

řešíte nepříznivou finanční situaci či dluhy?
n Potřebujete pomoc v rodinných, partnerských nebo mezilidských vztazích?
n Nevíte si rady při vyřizování osobních záležitostí na úřadech?
Jsou pro vás připraveni specialisté, které
si můžete pozvat (domluvit si schůzku) buď
cestou manažera Komunitního centra Otice,
nebo osobně na uvedených kontaktech.
Pracovníci jsou připraveni vám zrealizovat
i přednášku či besedu na vybrané téma pro
více lidí.
KONTAKT:
Mgr. Karel Slíva, vedoucí sociální pracovník,
tel. 775 356 074, e-mail:ksliva@css-ostrava.cz
Lenka Závodná, DiS., sociální pracovnice, tel.
775 356 117, e-mail:lzavodna@css-ostrava.cz

PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Pro lidi, kteří již nezvládají sami péči o sebe
z důvodu věku či zdravotního stavu a jejích
blízcí mají své povinnosti v zaměstnání a nemohou se o ně v důležitých částech dne postarat, přesto chtějí žítdoma, ne v ústavu.
Co může člověk od služby očekávat?
n Pomoc s oblékáním, s koupáním (i pře-

balováním),s nakupováním, s vařením, se
stravováním se, s úklidy v domácnosti a na
zahradě, pomoc s přímou péči o člověka
imobilního (přesuny z lůžka na vozík, aj.),
posuny na lůžku (polohování – prevence
proti nebezpečným proleženinám), péče
o člověka s demencí, apod.
n Podpora při aktivizaci na procházkách,
nácviky chůze a dalších možností pohybu (na lůžku, na židli), laická rehabilitace
(jednoduché procvičování těla),podpora při vyřizování na úřadech, při realizaci
zapomenutých koníčků, podpora při komunikaci s rodinou a přáteli, pro obnovu
a zachování dobrých vztahů jako důležité
součásti života.
Pracovníci přijedou za Vámi - služba je zajišťována a řízena přímo v terénu.
Služba je zpoplatněna částkou 130 Kč/hod.
a lze ji hradit z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI, který jsme
vám schopni pomoci bezplatně vyřídit.
KONTAKT:
Bc. Alena Bičánová, vedoucí pečovatelské
služby, tel. 739 424 175, pecovatelka@css-ostrava.cz
Manažer komunitního centra: Vladimír Tancík, email:starosta@otice.cz, mobil:739 166 666

4

Mezinárodní akce v Oticích
Vážení spoluobčané, v roce 2018 realizujeme v rámci evropské spolupráce několik projektů, ať
už v Oticích nebo našich družebních obcích.
12.-13.5.2018 se uskutečnil „Společensko-vzdělávací seminář pro JSDHO Otic, Borek
Wielkich a Jezdkovic.“ Hosté se zúčastnili
Svatofloriánského setkání vlajek v Hlučíně,
prohlédli si obec a zbytek pobytu se společně školili v Ústřední hasičské škole v Jánských
koupelích. Hasiči absolvovali semináře
na téma „Systém prevence a požární ochrany obyvatel v ČR“ a „Postavení a úkoly obce
v rámci krizového řízení ČR.“ Protože měli naši
hasiči vše perfektně připraveno i po stránce logistické, byla na straně všech účastníků
velká spokojenost a slova chvály. Každý polský hasič dostal dárkovou tašku s reklamními
předměty Otic.
17.-18.5.2018 vyrazily naše děti v doprovodu paní učitelek na „Setkání žáků Borek
Wielkich s žáky z Otic.“ Polští hostitelé připravili bohatý program pro naše děti spočívající
v aktivitách výukových i vzdělávacích, děti si
prohlédly oba kostely, ochutnaly polská jídla, začaly se učit první polská slova. Ředitelka
naší školy po návratu nešetřila chválou a hned
byla domluvena aktivita na rok 2019. Ubytování dětí jsme zajistili v krásném hotelu Na Kamieniu, kde bylo o děti výborně postaráno jak
po stránce ubytování, tak jídla.
2.června 2018 se uskutečnil už 5.ročník Mezinárodního turnaje v kopané dětí a mládeže.
Pořadatelem je naše tělovýchovná jednota.
Mezinárodní charakter má turnaj právě díky
účasti dvou polských družstev. Letošní ročník
byl zpestřen o návštěvu téměř prvoligového stadionu SFC Opava a přednášku profesionálního trenéra, který se zapojil aktivně

i do praktické ukázky vedení tréninku. I tato
akce skončila uznáním všech vedoucích družstev za milé přijetí v Oticích a výbornou organizaci.
Ve dnech 8.-10.6.2018 jsme se zúčastnili
oslav družební obce Čechynce, které si připomínají 770 let od vzniku. Starosta obce se
spolu s polským partnerem z Borek Wielkich
zúčastnili slavnostního jednání zastupitelstva.
V sobotu přijel autobus plný otických občanů,
zástupkyň a zástupců – zpěvačky, zahrádkáři,
myslivci, hasiči, střelci a kulturní komise.
Projekt sice nebyl podpořen finančně, ale
to na situaci nic nemění. Jde o prohlubování
dobrých vztahů a peníze v tomto případě nemusí hrát hlavní roli.
Poslední červnový víkend k nám přijedou
partneři na „Sportovně-vzdělávací setkání
myslivců Borek Wielkich a Čechyniec s myslivci MS Hvozdnice Otice.“ Všichni myslivci
mají v plánu prohlídku obce, odborný seminář zaměřený na chov zajíce polního a bažanta, střeleckou soutěž, vystoupení trubačů
s Dykovými signály a přátelské posezení. Naši
myslivci připraví pro zahraniční hosty tradiční
zvěřinový guláš a paštiku, ale nebude chybět
ani dobrý, tradiční mok. Střelecké soutěže,
ale vlastně celé akce se mohou zúčastnit občané Otic.
25. - 26. srpna 2018 vyrazíme do Polska
my. Na poznávání historie družební obce
s názvem „Historie křesťanství obce Borki
Wielke“ pojede Ženský pěvecký sbor Otice
spolu se zástupci spolků, abychom spolupráci
prohloubili a v dalších letech si už mohly tře5

ba spolky dělat své aktivity bez přímé účasti
obce. Na programu máme prohlídku kostelů, místního kláštera řádu Františkánů, koncert a poznávací prohlídku Borek samotných
a jejich okolí. Nebude chybět ani společné
posezení s občany a zástupci spolků, v rámci
kterého proběhne plánování aktivit na další
2-3 roky.
Na „Oslavy dnů dědictví v Olesně“ pojedou zástupci Otic, Jezdkovic a Zbyslavic z řad
zastupitelů, aby se jako delegace zúčastnili
tohoto největšího setkání občanů města, které spravuje všechny tři naše družební obce.
V rámci aktivity se sejdeme s vedením města
a zastupiteli, představiteli školství, kultury,
podnikatelské branže a spolkovými představiteli. Na programu je mše svatá, společný kulturní program, účast na vyhodnocení a předá-

ní cen Růže Olesna.
Poslední aktivitou, která nás čeká v tomto
roce budou VIII. Otické zelné slavnosti. Přijede
k nám 10 hostů z Olesna a Borek Wielkich, ale
také hosté z Jezdkovic a Zbyslavic. Kromě tradičního programu spojeného s předváděním
umu našich občanů máme v plánu vzdělávací
aktivitu spočívající v exkurzi s odborným výkladem do výrobny tradičního Otického kysaného zelí. V rámci něj se seznámí přítomní
s historií a současností pěstování zelí a jeho
zpracování na zelí kysané.
Všechny zmíněné aktivity, s výjimkou akce
na Slovensku, se konaly a budou konat v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko a budou podpořeny finanční dotací.
Vladimír Tancík

Jarní koncert ŽPS Otice
Od začátku nového roku se dívky a ženy
sboru pilně věnovaly nácviku písniček z doby
První republiky, aby tak svým pěveckým projevem přispěly k letošním oslavám 100. výročí vzniku ČSR.
Aby se mohl uskutečnit takový záměr, muselo se do něj zapojit několik dalších
hudebníků – houslista, bubeník a samozřejmě klavíristky, které zručně doprovázely 23
členný ženský sbor. Nejtěžší bylo upravit
písničky pro sbor, doprovody a sóla, čehož se
skvěle zhostila naše klavíristka a sólistka v jedné osobě Michaela Uvírová. Potom už jen následovalo odpovědné učení notových partů

a hlavně vymýšlení celé kompozice programu
včetně přípravy dobových kostýmů.
Přestože byl koncert přeložen z neděle
13.5. na neděli 3.6.2018, přišlo neobyčejně
mnoho natěšených a zvědavých posluchačů... A také proto, že hostujícím sborem byl
Dětský pěvecký sbor ZŠ Englišova Opava,
vedený Mgr. Lucií Rychtovou, který přijeli
podpořit jejich rodiče, ale i babičky a dědečkové. Dívenky oživily náš koncert svým
milým zpěvem za doprovodu šikovné paní
učitelky a bubeníka Adama Tietze, žáka 7.
ročníku, který svým bubenickým uměním
překvapil mnoho přítomných. Zpívání písni-
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ček z českých pohádek a filmů všechny pohladilo na duši.
Celková atmosféra a výkony účinkujících
byly propojeny společnou radostí z muzicírování, kdy si s námi zazpívali i diváci známé
melodie jako například Bílé konvalinky, Po starých zámeckých schodech nebo závěrečnou
píseň Život je jen náhoda, kterou si zazpívaly,
jak bývá zvykem, oba sbory dohromady.
Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím a každému, kdo se podílel jakoukoliv
aktivitou a přispěl tak k úspěchu koncertu. Je
třeba ale jmenovitě vyzdvihnou krásné výkony sólistek Jany Vajdové, Evy Štýbarové, Michaely Uvírové a jednoho sólisty Petra Janšty,
který obohatil koncert nejen svým zpěvem,
ale i smyslem pro humor. Rovněž citlivý houslový doprovod, který předvedl mladý, čerstvý
absolvent Janáčkovy konzervatoře Ostrava
Ivo Slavík byl ozdobou koncertu. V neposlední
řadě měla na půvabu koncertu velkou zásluhu moderátorka Jana Tancíková.
Velice si cením také zajištění občerstvení a všech nezbytných nákupů, jako jsou

odměny účinkujícím v podobě květin a dárků
dětem, paní pokladní našeho sboru Janou Gebauerovou, také přípravy sálu, který s velkou
pečlivostí nachystala správkyně kulturního
domu paní Anna Kuzníková. Rovněž nádherná květinová výzdoba z rukou paní Zdeňky
Mikoškové přispěla k svátečnímu naladění
všech přítomných.
Abychom měli i po létech „živou“
vzpomínku na tento koncert profesionálně
ozvučený Josefem Pachou, pořídil Jan Weiss
kamerový záznam, za což jim oběma srdečně
děkujeme.
Jelikož hlavní doba oslav 100. výročí vzniku ČSR bude v říjnu 2018, ŽPS Otice se
rozhodl uspořádat ve spolupráci s obcí koncert i pro ty z vás, kteří jste neměli možnost
poslechnout si ho nyní. Ale určitě i pro ty,
kteří si ho rádi s námi zopakují.
Děkujeme vám, milí posluchači,
za přízeň a sdílenou radost z hudby, která
v nás probouzí ty nejušlechtilejší city.
		
Za ŽPS Otice
Bohuslava Kvarčáková

Výlet na zámek Kravaře
V krásném a slunném počasí, které nás
provází, se členové Klubu seniorů v Oticích
vypravili na prohlídku zámku v Kravařích.
Mnoho seniorů se nezúčastnilo, přesto byl
výlet velice zdařilý. Prohlídka zámku byla
zajímavá a poučná, paní průvodkyně nás
seznámila s historií zámku, s jejími majiteli.

Prohlédli jsme si expozici z doby kamenné, seznámili se s životem obyvatel Kravař
z období 18. a 19. století. S úsměvem jsme
zjistili, že i když je kravařský zámek asi 13 km
od Otic, snad nikdo si na prohlídku nezajel.
za „Klub seniorů v Oticích“
Zuzana Sobková

Informace z příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro jarní období připravila naše mateřská
škola opět bohatý program. Na konci března
začaly nejstarší děti navštěvovat kurz plavání
v LRC Opava. Děti se na plavání velmi těší, jsou
šikovné a snaživé. Závěrečná lekce plavání se
uskuteční v pátek 15. června 2018.

V jarních měsících jsme uspořádali tradiční výtvarnou soutěž pro děti a rodiče
na téma „Barevný motýlek“. Výtvory byly velmi
nápadité a staly se součástí výzdoby naší mateřské školy. Počátkem dubna se uskutečnil „ Pohádkový týden“. Společně jsme si s pohádkami
7

hráli, tvořili a plnili zábavné úkoly. V rámci pohádkového hraní se ve čtvrtek 12. dubna 2018
uskutečnil „Maškarní ples“. V dubnu jsme se
věnovali také zvířátkům. Navštívili jsme Školní statek v Opavě, kde jsme zvířátka nejenom
mohli vidět, ale také se o nich hodně zajímavého dozvědět. V pondělí 23. dubna 2018 se v náhradním termínu podařilo uskutečnit slíbené
vystoupení pro babičky a dědečky našich nejstarších dětí. Děti 3. třídy své prarodiče potěšily
jarně laděnými písničkami a básničkami. Závěr
vystoupení patřil oblíbenému tanečku „Kolik

je na světě věcí“. Na konci dubna se uskutečnil
tradiční „Čarodějnický rej“. Maminky se dětem
postaraly o pestré čarodějnické kostýmy, paní
učitelky zase připravily zajímavé čarodějnické
úkoly.
Květen patřil oslavě svátku maminek.
Děti jednotlivých tříd potěšily své maminky
pěkným programem a dárečkem. Poslední
květnový týden se uskutečnily „Barevné hrátky“. Děti si na každý den přinesly oblečení dané
barvy. V mateřské škole na děti čekaly pestré
činnosti, které se k dané barvě vztahovaly. Sou-
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částí „Barevného týdne“ byla také oslava svátku
našich dětí. Program také letos zajistili studenti
Soukromé střední podnikatelské školy z Opavy.
A co připravujeme v nejbližší době?
- Divadélko
- Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky
- Výlet

Mateřská škola bude během letních prázdnin
uzavřena od 16. 7. – 24. 8. 2018. Provoz bude zahájen v pondělí 27. 8. 2018.
Přejeme všem dětem krásné a slunečné
prázdniny.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro se u nás ve škole nese především
v duchu příprav vystoupení a dárečků pro
maminky, účasti v soutěžích, zápisu budoucích prvňáčků a loučení dětí páté třídy. Hned
v březnu se čtyři vítězové školního kola recitační soutěže M. Pavelek, D. Kořistka, A.
Gebauerová a J.Krušberská zúčastnili kola
okrskového. První jarní den patřil ochutnávce
a povídání o ovoci, kde si děti mohly připravit
zdravé müsli a ochutnávat ovocné koktejly
a šťávy, které jim připravili zaměstnanci MK
Fruit ze Šumperku. Opět k nám zamířily budoucí stomatoložky, aby dětem připomněly,
jak se správně starat o chrup a co vlastně obnáší dentální hygiena. V dubnu nás ve škole
navštívil pan učitel z konzervatoře se svým
pořadem Hudební šlehačka plná Smetany.
Zábavnou formou dětem přiblížil osobnost
a dílo Bedřicha Smetany. Jako dárek pro maminky jsme letos připravili Vernisáž s krátkým
hudebním a tanečním programem. Jako každý rok, i letos byla výstava výkresů soutěžní,
a obrázky měly různorodou tématiku. Díky
krásnému počasí, hojné účasti, množství vý-

robků a v neposlední řadě milému vystoupení dětí to byla opravdu zdařilá akce. Ani maminky z Uhlířova nepřišly zkrátka, zde jim děti
předvedly své pásmo básniček, písní a tanců.
Mezinárodní matematická soutěž Pythagoriáda má i u nás úspěšného řešitele. Do okresního kola, které proběhlo v aule Slezské univerzity v Opavě, postoupila a rozhodně se
neztratila v množství 106 řešitelů A. Melecká
z 5. třídy. V soutěžích byly letos velmi úspěšné děti navštěvující školní družinu. Chlapci 4.
třídy získali krásné 2. místo ve výtvarné soutěži, kterou pořádá Zemědělská škola, kde se
chopili tématu Dne mláďat. Jejich dílo Stáje
pro koně bylo velmi originální a zaslouženě
oceněné. Výtvarným technikám se aktivně
věnují děti 2. oddělení ŠD a do soutěže, která podporuje rozvíjení grafických technik,
přispěly svými linoryty. V Dopravní soutěži
v Kylešovicích vybojoval 2. místo T. Havel ( 2.
tř.) a ze sportovní soutěže Atletický čtyřboj,
na který se děti ŠD poctivě připravovaly, přivezli malí atleti hned pět medailí. Zlatou medaili vybojovala N. Havlová (4. tř.), tři stříbrné
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přivezli N. Dostálová ( 1. tř.), O. Veleba (4. tř.)
a T. Havel (2. tř.), z bronzové medaile se těšila
K. Ballová (1. tř.) Těší nás, že absence tělocvičny
ve škole není překážkou toho, aby naše děti
ve sportovních kláních dokázaly porazit soupeře ze škol, kde je tělocvična samozřejmostí.
Děti ve školních družinách mají stále co
dělat, brzy zjara se děti 2. oddělení vypravily do lesa, kde pomocí přírodnin a vlastní
fantazie vytvářely krásná díla. Děvčata pod
vedením p. vychovatelky Strakošové nacvičila doprovodný taneční program k 3. setkání
občanů Mikroregionu Hvozdnice, proběhly
Tvořivé dílničky pro maminky s dětmi. Děvčata 4. a 5. třídy, která pracovala ve zdravotnickém kroužku, připravila pro ostatní děti
ukázku první pomoci. Velký úspěch měla akce
Talent ŠD, kde soutěžící předvedli své umění
v oblasti taneční, pěvecké, hudební či sportovní. Už za odvahu vystoupit před početné
obecenstvo a přísnou porotu by zasloužili
odměnu. Diplom a cenu získali: K. Ballová
z 1. třídy – 1. místo (tanec), Š. Štantejský ze
4. třídy - 2. místo (step), K. Luzarová z 5. třídy
– 3. místo (step) a zvláštní cenu tzv. nejmenší – největší talent ŠD získala K. Luzarová z 1.
třídy (step). Děti s paní vychovatelkami mají
ještě v plánu tradiční smažení vajec a akci
Hledání pokladu, která bude vyvrcholením
celoroční družinové hry.

V rámci projektu „ Polsko – česká spolupráce bez hranic“ navštívilo ve dnech 17. – 18.
května 43 dětí spolu se svými učiteli školu
v obci Borki Wielke.Seznámili se s 825-letou
historií obce, tradicemi a zvyky. Navštívili kostel Sv. Francise z Assisi a další památky. Tancovali, zpívali a hráli si spolu. Děti i dospělí
přijeli nadšení, s novými zážitky a poznatky.
Den dětí jsme oslavili v Cinestaru, mladší děti
viděly pohádku V husí kůži a starší severskou
pohádku Cesta za králem trollů. Ve škole
se všichni připravujeme na konec školního
roku, na výlety – děti 1. – 4. třídy navštíví
hrad Bouzov a přilehlé okolí a páťáci se vydají na celý den do Liščího mlýna ve Frenštátu
pod Radhoštěm. Čeká je také slavnostní rozdání vysvědčení s rozloučením s naší školou.
Blíží se vytoužené prázdniny, přejeme tedy
všem krásné počasí, hodně zážitků a budeme se těšit opět 3. září ve školních lavicích.

LETNÍ RETRO KINO
Kdy a kde: v sobotu 1.9. 2018 na hřišti ZŠ
Od 18.00 h hry a soutěže pro děti, občerstvení, od 20.00 h „Ať žijí duchové“.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK HVOZDNICE OTICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině června, měsíce, který je
pojmenován měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Je to proto, že se rodí mláďata nejen
myslivecky obhospodařovaných druhů, ale
také dalších volně žijících živočichů. Spatřit
můžete srnčata, zajíčky, bažantí či koroptví
kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě
mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu
tlaku a působení negativních vlivů, zejména lidské činnosti. V dnešní době je tlakem
na zvěř i nebývalý nárůst chemických postřiků, rychle jezdící zemědělské techniky, motorek, čtyřkolek a podobně. Proto my myslivci voláme po klidu v honitbě právě v tomto
kritickém období.
Myslivost je souborem hospodářských
činností prováděných v přírodě ve vztahu
k volně žijící zvěři jako součástí ekosystému
a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic. Příroda si s naším
lidským vlivem už téměř neumí poradit, tak
proto se tradiční lov změnil v myslivost. Myslivost není jen o lovení, ale především péče
o zvěř.
My jsme svou činnost hodnotili na dubnové výroční schůzi. Úkoly, které jsme si stanovili, byly splněny, byť některé s výhradami.
Jednalo se zejména o způsob přikrmování
zvěře v době nouze. Letos jsme ke stávajícím krmným zařízením umístili zásobníky,
které byly na podzim naplněny, a tím bylo
zajištěno pravidelné krmení v malých dávkách. Kromě této činnosti odpracovali naši
členové 347 brigádnických hodin, převážně
na opravách mysliveckých zařízení (posedy,
zásypy apod.), ale také ve prospěch obce
při výsadbě stromků či ochraně a údržbě již
vysázené zeleně. Nechyběli jsme ani na řadě

společenských akcí.
V péči o zvěř nezaostaneme ani letos. Zajistíme pravidelné čištění a doplňování napáječek čerstvou vodou v době sucha a to
nejméně 2x týdně. Již pátým rokem se snažíme minimalizovat ztráty na zvěři způsobené srážkou s motorovými vozidly. Instalujeme pachové ohradníky kolem silnice z Otic
do Uhlířova. Jsou to „žlutá hnízda“ z polyuretanové pěny na stromech nebo na kůlech
podél cesty, která jsou napuštěna koncentrátem pachů a měla by zvěř odradit od přechodu přes silnici. Aplikuje se 2x ročně, ale zvěř
vždy nezastaví, zastavit musí auto.
Po obci je našim největším a nejdůležitějším partnerem Zemědělský podnik Otice
a.s., se kterým jsme se dohodli na umístění
našich mysliveckých zařízení. V minulosti
jsme nebyli nadšeni z desítek hektarů jediné
plodiny, ale stav se mění. S potěšením mohu
konstatovat, že došlo ke zlepšení a pole jsou
dnes rozdělena a osetá pestřejší směsí plodin. Děkuji vedení ZP Otice a těším se, že
spolupráce bude úspěšně pokračovat.
Náš spolek nežije jen myslivostí samotnou,
snažíme se rozvíjet zvyky a tradice. Pořádáme myslivecký ples, který má patřičnou úroveň a je návštěvníky oblíben. Jeho součástí je
vystoupení mysliveckých trubačů a bohatá
zvěřinová tombola. Každoročně prezentujeme svou činnost při Zelných slavnostech
a letos v květnu i u příležitosti setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice v Oticích.
V loňském roce jsme začali rozvíjet družbu
s myslivci ze Slovenské republiky a Polska.
Letos na konci června se v Oticích uskuteční
sportovně vzdělávací setkání myslivců z Borek Wielkich a Čechyniec s našimi myslivci.
Žádám Vás, věnujte zvýšenou pozornost
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následujícímu sdělení. Uvedl jsem, že je období kladení mláďat. Může se stát, že uvidíte
nebo najdete mládě-srnče. Ne, není opuštěné, to se jen matka vzdálila ve snaze odlákat nebezpečí v podobě člověka nebo psa
od potomka. Zvířecí matky neopouští své
potomstvo. Proto neberte zdánlivě opuštěná mláďata do rukou, nepřenášejte je a nepouštějte k nim děti. Srnčí matka se vrátí,
ale bude – li mládě cítit pachem člověka, je
odsouzeno.... Žádám, proto majitelé psů, aby
byli v tomto období citlivější a vnímavější
k přírodě. Nenechávejte psy volně pobíhat.
Máme hodně případů plašení zvěře v okolí
železniční tratě do Opavy, podél Otického

příkopu směrem k hradecké silnici a u řeky
Hvozdnice.
Vážení občané, přeji Vám klidné prázdniny,
hezkou dovolenou a Všem hodně zdraví.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Pavel Pater
předseda spolku

SDH Otice
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností
hasičů v letošním roce.
První velká akce v letošním roce byla Výroční valná hromada, v předvečer tradičního Hasičského plesu. Byli jsme potěšení účastí členů
a hosty byla oceněna mimo jiné i přítomnost
mladých hasičů.
Poslední sobotu v lednu jsme pořádali Hasičský ples. V letošním roce sice zůstalo v sále
pár židliček neobsazených, ale s účastí jsme
byli spokojeni. Všichni účastnici plesu se bavili až do pozdních nočních hodin při hudbě
skupiny MERKUR. Večer zpříjemnilo mimo
jiné i vystoupení zpěváka skupiny PRINCESS,
který předvedl skvělou show nejznámějších
hitů Fredie Mercuryho a skupiny Queen. Opět
byla připravena bohatá tombola, za co bych
chtěl poděkovat všem našim spoluobčanům
a sponzorům, kteří do tomboly přispěli.
V pátek 19. 4. jsme jeli s mladými hasiči
na víkendové soustředění do Kružberku. Víkend jsme prožili v táborové základně Ranč
u medvěda. Pro děti byl kromě nácviku hasičských disciplín, připraven i pestrý program
včetně diskotéky. V letošním roce nám přálo
počasí a děti si víkend náležitě užily.

Pálení čarodějnic jsme zorganizovali v pondělí, 30.4. Akci opět přálo počasí, pro děti byly
připraveny čarodějnické soutěže. Každé dítě
v masce dostalo zdarma k opečení špekáček.
Špekáčky na tuto akci daroval opět pan L.
Gebauer, za což mu tímto ještě jednou děkujeme.
V pátek 4. 5. jsme uspořádali soutěž mladých hasičů tzv. Mladecké ligy. Mile jsme
byli překvapeni účastí soutěžních družstev.
U mladších hasičů to bylo sedmnáct družstev,
u starších hasičů dorazilo na soutěž patnáct
družstev. Naši mladší hasiči obsadili krásné
třetí místo, starší hasiči svůj požární útok nedokončili.
Hned následující den proběhla v Oticích
okrsková soutěž v požárním sportu prvního
okrsku. Soutěž probíhala hladce a všichni
účastníci byli spokojeni. Naše soutěžní družstvo neobhájilo loňské vítězství, došlo ke zdržení z důvodu závady na výzbroji.
Obě tyto soutěže proběhly na cvičném hřišti u kuželny a našlo si na ně cestu i řada otických příznivců.
V sobotu 12. 5. jsme se zúčastnili okresního
Svatoflorianského setkání hasičských zástav
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v Hlučíně. Při této příležitosti jsme obdrželi
k našemu hasičskému praporu slavnostní šerpu u příležitosti 100let založení Československé republiky
Náš sbor se aktivně zapojil dne 19. 5.
do akce v sousedním Uhlířově, a to Běhu
v barvách pro Přemečka. Akci jsme pomohli
zajistit materiálně, naší členové stavěli před
zahájením akce naše lavičky a stan, a aktivně
se zapojili i do samotného běhu. Otický sbor
dobrovolných hasičů přispěl pěti tisíci korunami do sbírky na léčbu a kompenzační pomůcky pro malého Přemečka.
Aktivně jsme se zapojili do organizace 3.

setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice 26.
5. 2018 v Oticích. Měli jsme připravený stánek
s občerstvením, zástupce sboru se zúčastnil slavnostního nástupu s obecním praporem a pomáhali jsme s následujícím úklidem
po ukončení akce.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na již
třicátý ročník Memoriálu Josefa Smoleně.
Uskuteční se 17. 6. na cvičném hřišti u kuželny. I letošní ročník je započítáván do Opavské
okresní ligy v požárním sportu v kategoriích
mužů, žen a dorostu. Začátek soutěže je ve dvě
hodiny odpoledne. Občerstvení bude zajištěno.

Mladí hasiči
Mladí hasiči se aktivně zdokonalují v požárních disciplínách. Scházejí se každé úterý
u hasičské zbrojnice. Soutěže jsou každý pátek odpoledne. Dlouhodobá soutěž probíhá
v průběhu celého školního roku. Před posledními dvěma soutěžemi letošního roční-

ku jsou mladší žáci celkově na pátém místě
z dvaceti družstev a starší žáci jsou devátí
z osmnácti soutěžních družstev.
Stále hledáme mezi dětmi další zájemce
o požární sport. Případné podrobné informace obdržíte u p. Janáčka, tel: 602 736 286.

Družební setkání hasičů
V termínu 12. a 13. května se uskutečnilo
první družební setkání hasičů SDH Otice, SDH
Jezdkovice a hasičů z družební polské vesnice, Borek Wielkich.
Setkání probíhalo od ranních sobotních
hodin v Hlučíně, kde probíhalo dvacáté druhé okresní Svatofloriánské setkání hasičských
praporů. Následně účastníci absolvovali exkurzi ve zbrojnici Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje v Hlučíně.
V Oticích navštívili účastnici cvičné hasičské hřiště, hrob zakladatele hasičského hnutí
v Oticích, pana Františka Madera, centrum
obce, hasičskou zbrojnici a nakonec byli
účastníci přijati u starosty obce.
Z Otic se pak všichni přemístili do Ústřední
hasičské školy v Jánských koupelích. Po uby-

tování a večeři si účastníci prohlédli okolí, především naše obě přehrady na řece Moravici.
V prvé oborné části setkání proběhl odborný seminář na téma „Systém prevence
a požární ochrany obyvatel v ČR“. V další části
večerního programu následovala prezentace
hasičů z Borek Wielkich a diskuze.
V neděli po snídani byli účastnici seznámení s areálem a historií Ústřední hasičské školy.
Pak následovala další odborná část setkání,
a to odborný seminář na téma „Postavení
a úkoly obce v rámci krizovém řízení ČR.“.
Celá tato akce byla ukončena společným
obědem a zhodnocením setkání. Všichni
účastnici byli s programem spokojeni a věříme, že další setkání budou následovat.
Roman Janáček, starosta SDH Otice
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Úspěchy otických chovatelů.
V měsíci prosinci 2017 proběhly 2 velké
výstavy na kterých zaznamenali otičtí chovatelé další chovatelské úspěchy v roce 2017.
Počátkem prosince proběhla v Kolíně celostátní klubová výstava holubů plemene
český stavák.
Z naší ZO ČSCH Otice se této výstavy zúčastnil Bohuslav Valeček. jeho kolekce 6 holubů (2 holubi, 2 holubice a 2 mladí holubi
nebo holubice) plemene český stavák červený tygr byla v daném plemeni nejlepší a
chovatel obdržel čestnou cenu. Je to úspěch
v této silné konkurenci na této prestižní výstavě.
Dne 9. – 10. 12 2017 proběhla v Brně 7.
Krajská jihomoravská výstava králíků, holu-

bů a drůbeže. V odboru drůbeže se výstavy
zúčastnil Alois Gilík s plemeny zakrslé rousné drůbeže.
Na plemeno rousné zakrslé černé bílé
skvrnité obdržel čestnou cenu. Další čestnou
cenou byly hodnoceny rousné zakrslé šedě
porcelánové.
Hodnocení proběhla v rámci klubové výstavy zakrslých rousných slepic. Rovněž tento výsledek lze považovat za velký úspěch
otického chovatele.
Oběma členům gratulujeme a přejeme v
roce 2018 další chovatelské úspěchy.
					
Vladimír Gilík předseda
ZO ČSCH Otice

TJ Otice

Mezinárodní turnaj žáků v kopané 2018
Dne 2.6.2018 se na fotbalovém hřišti v Oticích uskutečnil 5. ročník mezinárodního turnaje žáků
v kopané „O pohár TJ Otice“. Tentokrát pro děti ročníků 2005 a mladších a 2007 a mladších. Zúčastnily se týmy domácích Otic, Slavkova, Stěbořic, Zlatník a z Polska dorazily Borki Wielke. Utkání
probíhala na dvou hřištích, přičemž každé bylo určeno pro jednu kategorii.
Otičtí fotbalisté ročníku 2005, i přes zranění a odstoupení brankáře v samém úvodu, si nevedli
vůbec špatně, když prohráli jen s polským soupeřem.
Naši hráči ročníku 2007 to měli o něco těžší,
především proto, že zatím nehrají žádnou soutěž, případně jen doplňují kádr starších spoluhráčů. Přesto bojovali statečně a vstřelili několik
pěkných gólů.
Z vítězství ve starší kategorii se nakonec
radoval celek Borek Wielkych, Otice skončily
druhé. Mezi mladšími fotbalisty skupinu jednoznačně ovládly Stěbořice, domácí kluci obsadili
pátou příčku.
Trofeje za celkové umístění, ocenění pro nejlepší hráče a další věcné ceny předávali starosta

obce Otice pan Mgr. Vladimír Tancík společně
s hlavní organizátorkou turnaje paní Kateřinou
Grygarovou.

14

Konečně pořadí turnaje:
Ročník 2005 a ml.
1. Borki Wielke
2. OTICE
3. Zlatník
4. Slavkov
V průběhu turnaje mohli účastníci a návštěvníci také využít skákací hrad, vyzkoušet
malování na obličej, shlédnout vystoupení
mažoretek a občerstvit se něčím dobrým.
Tělovýchovná jednota Otice, z.s. děkuje

Ročník 2007 a ml.
1. Stěbořice
2. Zlatníky
3. Slavkov
4. Borki Wielke
5. OTICE
obci Otice a všem partnerům, s jejichž pomocí bylo možné turnaj v této podobě uskutečnit.
Věříme, že se celý den vydařil, všichni si ho
jaksepatří užili a již se těšíme na další ročník.

Dorost TJ Otice - soutěžní ročník 2017/2018
Po pěti letech bylo v Oticích znovu obnoveno družstvo dorostu. Jako trenér dostal důvěru
bývalý vynikající útočník Otic František Smuda,
který je do fotbalu a práce s mládeží velmi zapálený. V době aktivní kariéry se o něm vědělo,
že by na hřišti nechal vše a pro mužstvo udělal
cokoliv. Přesně to se spolu se svými bohatými
zkušenostmi nyní snaží přenést na své mladé
svěřence.
V podzimní části sezóny se bohužel otickým herně ani výsledkově příliš nedařilo.
Především však proto, že polovina kádru
věkem ještě patří do žákovské kategorie

a proti starším soupeřům to neměli lehké.
Navíc si museli zvykat na větší hřiště, protože jako žáci hráli jen na jeho polovině.
Závěr podzimu už byl z jejich strany o poznání lepší. Během zimní přestávky měl navíc
trenér Smuda čas a klid k natrénování dalších
činností, předávání zkušeností a na jaře běhal
po trávníku úplně jiný tým. Kluci najednou patřili k nejlepším celkům, přičemž prohráli pouze dvě utkání (s Chlebičovem a Skřipovem).
Stříleli spoustu branek a naopak jich málo
dostávali. Z podzimní beznadějně poslední
pozice dohnali bodovou ztrátu a vyšplhali na konečné 6.
místo.
Po sezóně tým opustí pouze nejlepší střelec Vojtěch
Borunský, který se přesune
k mužům. Pokud kádr zůstane
pohromadě a udrží si formu,
věříme, že otické uvidíme hrát
na špici a možná i o postup
do vyšší soutěže.
Martin Poledník
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Hokejový turnaj v Horním Benešově 18.3.2018 za účasti HC Otice
Hokejoví nadšenci z HC Otice, po ukončení sezony v AHL, se ještě zúčastnili turnaje
amatérských hokejistů v Horním Benešově.
Do klání se přihlásily 4 týmy ( HC Isotra, HC
GLABI a HC Olymp. sportovci), které se utkaly vzájemně spolu ve zkrácené hrací době
2x15min čistého času. Po dvou vítězstvích
a jedné prohře se tak z 2. místa dostal tým
Otic do finále s HC Olymp. sportovci.

Ve finále, hraném na 1x20 min čistého
času, hráči Otic zaskočili soupeře 3 rychlými góly v prvních třech střídáních a i když
následně soupeř přidal na tempu a tvrdosti
střel, podařilo se náskok uhájit a zvítězit
4:3 . Bylo to přínosné zakončení hokejové
sezóny a všem pořadatelům velký dík.
Za HC Otice Petr Šafarčík

Otický hokej v sezóně 2017/2018
Ačkoliv je za okny léto, chtěl bych vás
seznámit s uplynulou sezonou hokejistů HC
Otice. Do základní části se přihlásilo 23 týmů.
Zápasy byly rozlosovány na jedno kolo, kde
prvních 10 po základní části mělo automaticky
postup do ply-off. To byl i náš cíl.
Po prvních utkáních jsme se drželi na špici
tabulky. Vyhráli jsme s HC Mexico, HC Kozmice,
HC Sršni Píšť a remizovali s HC Prajz Hlučín. Dařilo se nám hrát dobrý hokej s mužstvy na špici
tabulky, ale naopak jsme dokázali prohrávat
s outsidery konce tabulky třeba s HC Viking.
Po základní části jsme skončili na 14 místě
a hráli jsme předkolo play off s HC Mexico na 2
zápasy. První jsme vyhráli 6:4 a druhý remizo-

vali 2:2, což stačilo na postup dále. Další soupeř, HC Derby Kouty, už byl těžší kalibr. První
zápas jsme prohráli 8:1 a do druhého jsme
zvolili taktiku změny brankáře v každé třetině.
Protočili jsme v bráně naše tři borce, kteří se
pravidelně střídali v ostatních utkáních, nyní
v jednom zápase a snažili se uhrát maximum.
Dotahovali jsme náskok soupeře, ale nakonec
jsme podlehli 4:2.
Znamenalo to ukončení sezóny a pro nás až
14. místo.
Přesto nadšení a účast všech kluků byla
nadstandardní a už se těšíme na příští ročník,
kdy budeme chtít určitě lepší umístění a věříme, že na to máme.
Zleva horní řada: P. Moravec, T. Moravec, J. Šnajder, V. Bielaček, J. Řičický, J.
Kunc, T. Ditrich, A. Michálek,
P. Chřibek, M. Šupík
Zleva spodní řada: J. Ditrich, L. Havlásek, P. Martinec,
R. Dušek, J. Hymlar, J. Kurš,
P. Šafarčík
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