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Vážení spoluobčané,
nacházíme se v adventním čase, který
není jen časem čekání na nový liturgický
rok, ale je i časem bilancování a zamýšlení
se nad tím, co se podařilo. Je časem plánování, předsevzetí.
V tomto roce se nám podařilo vyměnit
veřejné osvětlení s výjimkou kabeláže,
která je podle odborníků ještě vyhovující
a nebylo by ekonomické ji vyměnit. Osvětlení obce se rapidně zlepšilo, ale ještě pár
světel doplníme. Máme úplně nový obecní
rozhlas a digitální povodňový plán. Nebyly zaznamenány žádné poznatky, že by
někde rozhlas nebyl slyšet. Ti z Vás, kteří
si požádali, dostali zahradní kompostéry.
O finanční stránce výše uvedených projektů jsem Vás již informoval.
Podařilo se udělat velký kus práce
na kapli. Její stav se velmi změnil k lepšímu. V kapli jsou nové elektrorozvody
i omítky. Zdivo i klenby vysychají po velkých opravách, které byly provedeny
na poslední chvíli. Vždyť klenby byly zborceny o několik centimetrů, zdivo bylo rozestoupeno o 2-3 centimetry. Máme opraven
kříž na střeše kaple. Sošku sv. Jana Nepomuckého jsme nechali udělat novou, protože ta původní by nevydržela další roky
v nice kaple. Máme tedy sošky dvě. Jedna,
jednobarevná bude ve venkovní nice a tu
druhou, barevnou, a originální umístíme
uvnitř kaple.
Aktuálně je realizována rekonstrukce budovy úřadu a buduje se komunitní
centrum – místo pro setkávání občanů.
Rekonstrukci doprovází řada potíží spojených s úpravami, které nebyly součástí

projektu, ale chceme je uskutečnit, protože úřad posunou dopředu technologicky i esteticky a to ne na rok či dva, ale
na dvacet až třicet let. Samozřejmě dnešním pohledem, s dnešními zkušenostmi
a znalostmi. Chceme, aby několik dalších
generací nemuselo podobnou rekonstrukci dělat. Nemáme ambice úřad přistavět
a natřít, ale radikálně změnit – modernizovat a technologicky vyšperkovat. Nechci
Vás unavovat popisem potíží, ale faktem
je, že máme minimálně jeden kontrolní
den týdně a k tomu řadu dalších jednání,
kde se operativně řeší další postup s úřady,
poskytovatelem dotace a podobně.
Na jaře jsme získali a předali našim dobrovolným hasičům nový vůz. Ne nějaký
druhořadý, levný na pár let, ale vůz renomované značky. Pohodlný, úsporný a slibující dlouhou výdrž.
Nepodařilo se nám letos podle plánů
opravit chodník v Rybníčkách, protože
jsme nedostali dotaci. Nezvládli jsme vybudovat zázemí pro výstavbu rodinných
domků na konci Slavkovské ulice z důvodu
dočasného zablokování stavebního řízení.
Zapracovali jsme na spolkovém životě
a pořád se zlepšuje úroveň kulturního života v obci. Spolky si dokázaly najít cestu,
jak využít příležitosti si přivydělat, prezentovat se na veřejnosti a snad i omladit své
členstvo. Stačí navštívit zelné slavnosti
nebo advent a je vidět, jak šikovné máme
občany. Ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému jsme
zorganizovali jejich fotbalový turnaj. Tělovýchovná jednota pořádá mezinárodní
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turnaj mládeže a mohl bych pokračovat
v dlouhém výčtu. Nabízí se nová příležitost, kterou je mezinárodní spolupráce.
Není to šance pro jednu skupinu, ale zapojit se může každý. Kdo nevěří, může
se zeptat dětí ze školy, členek ŽPS Otice,
myslivců, nohejbalistů, fotbalové mládeže
i hasičů.
Pro rok 2018 chystáme investici, která
bude realizována, pokud se nám podaří
najít dotační výzvu, kterou budeme s to
napasovat na náš kulturní dům. Požádáme
o dotaci na chodníky v Rybníčkách, parkoviště v Oticích, necháme vyrobit projekty
na rekonstrukce čtyř ulic. K tvorbě projektů Vás budeme zvát podle ulic, abyste
si svou ulici nakonfigurovali v rámci možností sami. Možností není mnoho, ale jsou.
Máme v plánu dál podporovat společenský život. Navýšili jsme dotace spolkům,
připravili jsme projekt česko-polsko-slovensko-maďarské spolupráce. Budeme

hostit občany mikroregionu Hvozdnice.
Ale proč psát, když o pár stránek dál najdete snad poprvé v historii Otic kalendář akcí
na celý rok. Naplánovali jsme ale i termíny
sběru odpadů. Opět je najdete uceleně
na jedné straně. Snad se podaří je vytisknout tak, abyste si je mohli vložit ke kalendáři. Věřím, že příští rok už budeme tak
dobří, že Vám dodáme obecní kalendář
na rok 2019.
Využívám svou jedinečnou možnost Vás
oslovit i jménem zastupitelů a spolků. Budeme moc rádi, když se zapojíte do komunální politiky, budete kandidovat ve volbách, pracovat v komisích či výborech.
Využijte příležitosti se stát členy našich
spolků. Rodiče, nemusíte hledat pro své
ratolesti vyžití v Opavě, máme dost příležitostí doma. V téměř uplynulém roce jsme
získali řadu ocenění. Jsme hodnoceni jako
jedna ze tří nejlépe hospodařících obcí
v kraji. To věru není špatné hodnocení.

PF 2018
Vážení spoluobčané, rád bych v posledním zpravodaji roku poděkoval
za práci zaměstnancům obce, zastupitelům, Vám desítkám dobrovolníků
a nadšenců, kteří aktivně pomáháte v komisích, jste silným jádrem spolků.
Děkuji všem těm, kteří třídí odpad, nepálí plasty, ale třídí je a odevzdávají.
Prostě děkuji všem těm, kdož v jakémkoli množství
a v jakékoli podobě přispívají k rozkvětu Otic.
Vám všem přeji, abyste byli nejen v nastávajícím roce zdrávi, hodně
zdrávi, abyste měli štěstí, dostatek klidu a lásky kolem sebe i v sobě.
Vladimír Tancík

3

Informace obecního úřadu
Ceník Obecního úřadu v Oticích platný od 1. 1. 2018
Služba/zboží
Vývoz popelnice

MJ

Cena v Kč

kus 110 l
kus 220 l

55,–
90,–

Polyetylenový pytel

kus

Stočné
Zprovoznění domovní kanalizační
šachtice po zaviněné poruše
Zahradní odpad tříděný (tráva,
byliny)včetně umístění větví na vyhrazené místo u ČOV

m2

Vývoz zahradního odpadu
Vývoz větví na vyhrazené místo
u ČOV
Dřevní hmota

hodina
kupon
jednorázově

kupon
m2

Zapůjčení párty stanu 6x12 metrů

víkend

Zapůjčení párty stanu 3x3 metrů
Zapůjčení perkolátoru
10 l
20 l
Vývoz žumpy do 10 m3
Zapůjčení 1 kusu:
stolu, židle,
sklenice, šálku
ubrusu
Výlep plakátů politických
stran a hnutí

víkend

poznámky
vč. aktuální DPH

žlutý i modrý
vč. aktuální DPH
35,–
cena vč. aktuální DPH
250,–
za každou i započatou hodinu
/ zaměstnanec cena včetně aktuální DPH
za číslo popisné nebo bytovou jednotku
300,–
v bytovém domě/ kalendářní rok
cena je včetně aktuální DPH
za číslo popisné nebo bytovou jednotku
40,–
v bytovém domě/
cena je včetně aktuální DPH
za číslo popisné nebo bytovou jednotku
v bytovém domě/ kalendářní rok
100,–
týká se pouze větví
cena je včetně aktuální DPH
kupující uklidí místo kácení na své náklady
400,–
cena bez aktuální DPH
cena včetně montáže a demontáže
1000,–
na území obce Otice
cena je včetně aktuální DPH
300,–
cena je včetně aktuální DPH
10,–

víkend

150,–
200,–
500,–

auto - CAS
1 den nebo víkend
víkend

10,–
5,–
20,–

rok

100,–

Půjčovné gastronádob
pro ohřev jídla

jednorázově

100,–
/nádoba

Inzerce v obecním zpravodaji

jednorázově

1 500 Kč
/stranu
velikosti A5
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cena včetně aktuální DPH
netýká se provozoven firem
cena vč. aktuální DPH

cena je včetně aktuální DPH
spotřebovaná pasta pro ohřev bude
účtována podle skutečné spotřeby
cena je včetně aktuální DPH
cena je včetně aktuální DPH

Úřední hodiny obecního úřadu v době vánočních svátků
27. 12.2017
07:30 –16:00
poslední den pro platbu v hotovosti
28.12.2017
07:30 –12:00
pouze pro činnosti bez plateb v hotovosti
29.12.2017
ZAVŘENO

Sběry odpadů v roce 2018
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech sběrů komunálních odpadů,
separovaných odpadů, zahradních odpadů,

nebezpečných odpadů a velkoobjemových
odpadů v roce 2018.

n Komunální odpad

Termín sběru komunálního odpadu zůstává nezměněn, sběr bude probíhat vždy sudý týden v úterý.
n Separovaný odpad

Sběr separovaného odpadu probíhá prostřednictvím pytlového svozu. Pytle v barvě modré, do kterých patří papír, krabice
od mléka a žluté pytle na plast s nápisem

„Otice“ si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu za cenu 10,-Kč/ks. Svoz probíhá
vždy 1x do měsíce

n Zahradní odpad

Sběr zahradního odpadu je zpoplatněn.
Cena ročního kupónu je 300 Kč, v této ceně
je sběr zahradního odpadu do kontejnerů umístěných za obecním úřadem a větví
k ČOV. Pokud občané nemají zahradní odpad, ale pouze větve mohou si zakoupit

roční kupón na sběr větví v ceně 100 Kč/
rok. V minulém roce jsme občanům poprvé umožnili jednorázový vývoz zahradního
odpadu a větví v ceně 40 Kč/vývoz. Veškeré
ceny jsou uvedeny v platném Ceníku Obecního úřadu v Oticích.

n Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci 2 x ročně. Technické služby Opava na odstavné
ploše ul. K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin vybírají od občanů tyto nebezpečné odpady:
• obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
• absorpční činidla, filtrační materiály(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
• rozpouštědla

•
•
•
•
•

kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
• jiná nepoužitelná léčiva
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
n Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu v obci probíhá také 2x ročně. Za obecním úřadem jsou
přistaveny kontejnery na sběr odpadu. Sběr probíhá vždy v sobotu od 07:00 do 12:00 hodin.
n Do kontejneru patří:

• koberce, nábytek, elektro odpad, kola, kočárky
n Do kontejneru nepatří:

• sklo, separovaný odpad ( plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky
n Termíny sběru nebezpečného odpadu

3. 5. 2018

23. 10. 2018

n Termíny sběru velkoobjemového odpadu

21 . 4. 2018

20. 10. 2018

n Termíny svozu separovaného odpadu:

31. ledna

25. dubna

25. července

31. října

28. února

30. května

29. srpna

28. listopadu

28. března

27. června

26. září

26. prosince

n Termíny sběru zahradního odpadu jsou:

7. dubna

2. června

28. července

22. září

21. dubna

16. června

18. srpna

6. října

5. května

30. června

25. srpna

20. října

19. května

14. července

8. září

3. listopadu

n Praktický lékař informuje

MUDr. Vašíková Eva a MUDr. Cihlářová Eva oznamují
svým pacientům, že mezi vánočními svátky budou ordinovat následovně:
Středa
27.12.2017
8 – 10 ho din
Čtvrtek
28.12.2017
8 – 10 hodin
Pátek
29.12.2017
8 – 9.30 hodin
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2018
termín
6.1.
27.1.
31.1.
3.2.
9.2.
16.2.
23.2.
1.3.
24.4.
26.4.
30.4.
3.5.

název akce

Hod vánočním stromkem
Hasičský ples
Ples seniorů
Myslivecký ples
IX.obecní ples
Sportovní ples
Ples střelců
Posezení u kávy
Zápis do základní školy
Posezení u kávy
Pálení čarodějnic
Zápis do mateřské školy
Mladecká liga, hasičská
4.5.
soutěž mladých hasičů
pietní akt u pomníku
8.5.
obětem válek.
12.5.
Vítání občánků
Setkání hasičů Otic + Borek
12.-13.5.
Wielkich+Jezdkovic
Zájezd žáků ZŠ do Borek
17.-18.5.
Wielkich
20.5.
Jarní koncert ŽPS otice.
Setkání občanů
26.5.
Mr.Hvozdnice v Oticích
31.5.
Posezení u kávy
Mezinárodní turnaj dětí
2.6.
a mládeže ve fotbale
2.6.
Mezinárodní den dětí
Výprava za historií družební
8.-10.6.
obce +
Oslavy 770.výročí založení
obce Čechynce.
10.6.
Memoriál J.Smoleně
16.6.

pořadatel
Nohejbalisté
SDH
Klub seniorů
MS Hvozdnice
obec
TJ
AVZO
Klub seniorů
ZŠ a MŠ p.o.
Klub seniorů
SDH Otice
ZŠ a MŠ p.o.

termín

název akce

pořadatel

ZŠ a MŠ p.o.

Memoriál J.Smoleně
28.6.
Posezení u kávy
29.6.
Ukončení školního roku
30.6.
Nohejbalový turnaj
Společensko-vzdělávací
30.6.
setkání myslivců obcí
Otice+B.Wielke+Čechynce
a Myslivecký den
Setkání vedení obcí - Dny
28.-29.7.
Olesna
Setkání hráčů - Mezinárodní
4.-5.8.
turnaj v minikopané
Starých pánů a vedení obcíVilonya (Maďarsko)
11.8.
Karmaš
Poznáváme historii
25.-26.8.
družební obce-825 let
obce Borki Wielke
Zahájení školního roku
3.9.
2018/2019.

ŽPS

15.9.

VIII. Otické zelné slavnosti

obec, spolky

3.10.

obec
Den seniorů
Den otevřených dveří Stro- Strojírna
Vehovský
jírny Vehovský

17.6.

SDH Otice
obec
obec
SDH Otice

klub seniorů

13.10.

TJ Otice, obec

SDH Otice
klub seniorů
ZŠ a MŠ p.o.
Nohejbalisté
MS Hvozdnice,
obec

obec, SDH
Staří páni,
SDH,
obec
obec +
obec, ŽPS,
zastupitelé
ZŠ a MŠ p.o.
obec, spolky,
ZŠaMŠ

obec

bude
Vítání občánků
upřesněno

obec, ŽPS,

28.10.

Oslavy Dne vzniku ČSR

zastupitelé

30.11.2.12.

Zahájení Otického adventu
obec
2018.

7. -9.12.

Mikulášské pečení

Pekařství
Knappe

16.12.

Adventní koncert.

ŽPS

SDH Otice
obec, TJ, ZZS
Turnaj složek IZS ve fotbale
Opava
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obec
obec, spolky,
škola

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o přípravě zajímavých odpoledních akcí
pro děti a rodiče. A jaké akce se nám již podařily?

10. října se uskutečnila tradiční Drakiáda
na Otické sopce. Akci jsme plánovali o týden dříve, ale z důvodu deště jsme ji museli přesunout. Počasí nám tentokrát přálo.
Po zdařilém pouštění dráčků se všichni přesunuli na malé občerstvení do areálu ZKO
Otice. Kdo chtěl, mohl si na připraveném ohništi opéct párek. Moc děkujeme manželům
Havránkovým za poskytnutí příjemného zázemí pro naši akci.
V pátek 13. října připravila Základní škola Otice pro všechny děti „Zamykání lesa
s lampionovým průvodem“. Akce začínala
na školním hřišti, kam dorazil také náš kamarád skřítek Oťásek. Společně jsme se vydali

na Otickou sopku, abychom zamkli les na zimu.
Pro odvážné děti nechyběla stezka odvahy,
na jejímž konci čekala odměna. Překvapením
pro všechny přítomné byl krásný ohňostroj.
V neděli 26. listopadu zahájily děti z naší
mateřské školy „Předvánoční posezení“
v Kulturním domě v Oticích. Děti potěšily
všechny přítomné krátkým tanečním vystoupením. Po vystoupení bylo připraveno
„Předvánoční tvoření“, kde si děti mohly vyrobit dva adventní výrobky.
V neděli 3. prosince se na louce u pekárny uskutečnilo slavnostní rozsvícení první
svíčky na adventním věnci. U této příležitosti vystoupily naše nejstarší děti s krátkým
kulturním programem.
V úterý 5. prosince se děti převlékly
do čertovských a andělských oblečků a netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše. Mikuláš
navštívil naši mateřskou školu v doprovodu nezbedných čertíků a hodných andílků.
O program pro děti se postarali opět žáci 5.
třídy Základní školy Otice. Po společném zpívání a tancování nadělil Mikuláš všem hodným dětem sladkosti.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
A na co se ještě můžeme těšit v letošním prosinci?
Všichni se moc těšíme na vánoční nadílku, čeká také pohádka, kterou nám zahraje Dikterá se uskuteční 21. prosince v dopoled- vadélko Letadlo.
ních hodinách. V tento slavnostní den nás
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v celém příštím roce.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Oblíbená podzimní akce Zamykání lesa se
stezkou odvahy proběhla v pátek 13. října
a navzdory nešťastné třináctce v datu vše
proběhlo k radosti malých i velkých účastníků. Mladší i starší děti si prošly stezku odvahy
a za statečnost obdržely sladkou odměnu.
A kostýmy, ve kterých děti trávily tento tajemný večer, byly opravdu nápadité. Velké

díky patří všem rodičům, kteří s realizací
akce pomáhali a také děkujeme kynologickému spolku v Oticích za poskytnutí prostor
a zázemí.
Do Logické olympiády se kromě našich
páťáků zaregistrovalo dalších 61 261 soutěžících z 3 013 škol. A jak naše děti dopadly?
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 8
Z celkového počtu 1 504 soutěžících páťáků
se nejlépe umístila J. Šteyerová, a to na 129.
místě. Další soutěží, do které jsme se přihlásili, je výtvarná a pěvecká soutěž, která proběhne v sále Kulturního domu Na Rybníčku
12. prosince.
Pohyb a sport nám není cizí, nyní jsme
„vyměnili“ hřiště za plavecký bazén, ale ještě předtím se páťáci jeli utkat ve vybíjené
do ZŠ Slavkov, kde vyhráli se stejně starými
spolužáky na celé čáře. Kromě sportu se věnujeme i kultuře- na konci listopadu zhlédly
děti 4. a 5. třídy program Kouzelná planetaNamibie a mladší děti se chystají na výstavu
betlémů. Děti druhé a páté třídy se vypravily
do Slezské tvorby v Opavě, aby se seznámily s výrobou vánočních ozdob. Po zajímavé
exkurzi si mohly samy ozdobit připravenou
baňku. Zprávu o této akci napsala A. Melecká, můžete si přečíst níže.
Druháci si užili program Hasík, se kterým
každoročně přicházejí za dětmi druhé třídy
hasiči a přiblíží jim tak svou práci a také připomenou, jak může být oheň dobrý sluha,
ale zlý pán.
Děti také připravovaly program, kterým
doprovodily Vánoční tvoření v KD v Oticích,

a symbolicky tak zahájily těšení se na Vánoce. Svým zpěvem děti také doprovodí rozsvěcení svící na adventním věnci o adventních nedělích.
Starší děti v družině plní po celý rok vědomostní kvíz a především děvčata se pilně
činí s drumbeny, které využívají i k různým
vystoupením. K podzimu patří tradiční drakiáda na otické sopce a turnaj, tentokrát ve hře
Dobble. V říjnu si děti vydlabaly a vyřezaly
dýně k Halloweenu a v listopadu společně
s p. vychovatelkou upekly výborný jablečný
koláč. Nejmladší děti mají za sebou seznámení s družinou a nyní se těší na zdobení
stromečku pro lesní zvířátka.
Začátek prosince patří Mikulášské nadílce, kterou připravují tradičně děti 5. třídy.
Převlečení za čertíky a anděly procházejí třídami ve škole i školce, zlobivým dětem pohrozí čerti a ty hodné pohladí andílci. Malý
dáreček nakonec dostane od Mikuláše každý. Všechny děti se těší tradičně na nadílku
u vánočního stromečku ve svých třídách,
kterou se svými paní učitelkami připravují
na poslední den školy v tomto roce. Přejeme
všem také bohatého Ježíška a především příjemně strávené nadcházející Vánoční svátky.
Kolektiv ZŠ
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Klub seniorů
Se starým rokem 2017 se naši senioři rozloučili na listopadovém setkání u kávy a koláčku verši Petra Bezruče, které u příležitosti
nedožitého 150.výročí narození slezského
básníka přijel do Otic zarecitovat pan Tomáš
Koliandr.
Svým zajímavým podáním a skvělou recitací „Stužkonosky modré“ ztišil všechny
přítomné posluchače a dramatickým přednesem „Maryčky Magdonové“ se v očích některých seniorů objevily i slzy...
Ukázalo se, že i verše minulého století mají
co říct dnešním lidem a jsou víc než aktuální.
Rozhodně stojí za zamyšlení nad dnešním
způsobem života nejen české společnosti.
Po pětiletém období setkávání vedoucí
organizačního týmu Slávka Kvarčáková se
svým týmem ve složení Božena Fuchsigová, Jiřina Muroňová a Marie Kolomazníková
ukončila tuto činnost a rozloučila se s pří-

tomnými. Zároveň představila svou nástupkyni paní Zuzanu Sobkovou, členku Komise
pro kulturu, sport a rodinu, která se s úsměvem ujala slova. Senioři měli radost, že se
bude dál pokračovat ve stejném duchu v setkáních 1x měsíčně, a to vždy poslední středu v měsíci i v roce 2018.
Nový rok pak zahájí Klub seniorů tradičním
plesem 31.1.2018 v 15.00 hodin v Kulturním
domě v Oticích, kde se neformálně rozloučí
s bývalými členkami organizačního týmu
Klubu seniorů.
Všem našim milým seniorům, i těm, kteří
se nemohli účastnit setkání přejeme klidné
a radostí naplněné vánoční svátky, hodně
zdraví, štěstí a Božího požehnání v novém
roce 2018.
Za organizační tým KS
Bohuslava Kvarčáková, radní obce Otice

SDH OTICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás oslovil v předvánočním čase a ve zkratce
zrekapituloval končící se rok 2017 z pohledu
otických dobrovolných hasičů.
Mimo tradiční akce, jako je hasičský ples,
pálení čarodějnic, Memoriálu Josefa Smoleně a diskotéky na Otických zelných slavnostech, jsme zažili pro nás velice významnou
událost, a to předání nového hasičského
automobilu. Toto byl pro mnohé z nás další impuls k aktivní činnosti. Hlavně vedoucí
mládeže již nemusí objíždět s dětmi hasičské

soutěže svými vozidly.
Další, pro sbor přínosnou akcí, bylo vybudování náběhové plochy pro požární
sport na cvičném hřišti. Na tuto akci jsme
se chystali již delší dobu, ale až letos se našel sponzor, který nám na tuto akci přispěl.
Tímto ještě jednou děkujeme firmě Ostroj
Opava, která nám v rámci svých grantů přidělila na tuto akci nemalou finanční částku.
V květnu proběhla na tomto cvičišti okrsková soutěž v požárním sportu, kde naše družPokračování na další straně
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stvo mužů nad třicet pět let zvítězilo. Všemi
účastníky bylo naše nové cvičiště i zájem diváků oceněno.
Mladí hasiči měli uplynulý rok velice vydařený. Před Velikonocemi absolvovali soustředění na táborové základně v obci Kružberk a v jarní části přiváželi poháry ze všech
soutěží. A jako třešničku na dortu si přivezli
i pohár pro celkového vítěze Mladecké ligy
v požárním sportu v kategorii mladších žáků.
Podzim nezačali sice moc dobře, ale starší žáci již mají pohár za krásné třetí místo
a mladší žáci přivezli pohár za vítězství z poslední pozimní soutěže. Na podzim dětem
vedoucí zajistili exkurzi u profesionálních
hasičů v Opavě a taky vánoční večírek, kde si
děti zasoutěžily, pochutnaly si na slavnostní

večeři, kterou nám již tradičně darovali majitelé restaurace Minerva, a odnesli si i drobný dáreček, který na ně čekal pod vánočním
stromkem. Na zimní období plánují vedoucí
pro naše malé hasiče ještě další překvapení.
Toto není výčet všech aktivit našeho sboru,
ale jen připomenutí těch asi nejvýznamnějších.
Tradiční hasičský ples plánujeme na sobotu 27. 1. 2018, a všem členům našeho sboru
připomínám výroční valnou hromadu dne
26. 1. 2018 od 17:00. Na obě akce budou ještě tradičním způsobem roznášeny pozvánky.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem našim sponzorům a příznivcům, popřál
Vám všem klidné Vánoční svátky a vše nejlepší v následujícím roce.
Za SDH Otice Roman Janáček, starosta
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Chovatelský rok 2017
V měsíci prosinci nás čekají poslední výstavy. Zúčastníme se velké výstavy MORAVIA
BRNO na výstavišti v Brně. Mimo chovatelů
z České republiky je zajištěna účast vystavovatelů z okolních zemí. Budou zde vystavovat 2 členové našeho spolku a to v odboru
králíků Vladimír Gilík, který předvede 7 králíků plemene stříbřitý malý divoce zbarvený
a v odboru drůbeže Alois Gilík, který vystaví
10 ks drůbeže plemene zakrslá rousná různých zbarvení. Vzhledem k uzávěrce Zpravodaje Vás budeme informovat v dalším čísle
jak jsme obstáli.
Vraťme se však zpět na začátek chovatelského roku. Stejně jako v minulých létech
jsme zaznamenali ve výstavní činnosti úspěchy. V odboru králíků měl nejlepší výsledky
přítel Jan Matoušek. S plemenem králíků
aljaška obdržel čestné ceny na výstavách
v Hati a Markvartovicích. Navíc jeho kolekce
aljašek byla vyhodnocena 380 body a obdržela vítězný pohár. Na okresní výstavě ve Velkých Hošticích byla kolekce aljašek oceněna
čestnou cenou a králík z kolekce vyhodnocen jako nejlepší králík výstavy. Další jeho
chované plemeno kuní velký modrý bylo
úspěšné na výstavách v Kobeřicích, Holasovicích, Studénce a Velkých Hošticích. Kolekce
dalšího plemene a to meklenburský strakáč
černý byla oceněna čestnou cenou na výstavě v Holasovicích.
V odboru holubů úspěšně vystavoval náš
člen Bohuslav Valeček. Plemeno jeho holubů český stavák červený rovný bylo oceněno
čestnými cenami na výstavách v Úvalně a Kylešovicích. Plemeno český stavák červený
tygr bylo oceněno čestnou cenou na výstavě
ve Slavkově. Na okresní výstavě ve Velkých
Hošticích byl oceněn holub český stavák červený rovný. V listopadu 2017 se v Holasovicích konala výstava holubů českých staváků

Severomoravské pobočky chovatelů českých
staváků. Mezi oceněnými holuby byl i český stavák červený bělokosý přítele Valečka.
V prosinci bude přítel Valeček vystavovat
v Kolíně, kde se koná celostátní výstava českých staváků. Bude jich zde vystaveno okolo
1 500 ks.
V měsíci září jsme měli připravenou malou propagační výstavku u příležitosti VII.
Otických zelných slavnosti. Bohužel počasí
nám nepřálo a tak jsme byli nuceni výstavku
zrušit. Věřím, že v roce 2018 se znovu budeme prezentovat s výsledky naší chovatelské
práce.
Dne 28. 10. 2017 proběhla v Milevsku speciální výstava holandských králíků včetně
zakrslých holandských králíků. Bylo zde vystaveno 170 králíků. Náš chovatel Miroslav
Vyoral má na chov zakrslých holandských
králíků uplatněn regenerační chov. Chová zakrslé králíky holandské v barvě černé, havranovité, madagaskarové a modré. Jeho králíci
obdrželi vynikající hodnocení mezi 95 – 96
body a čestnou cenu.
Dne 4. 11. 2017 proběhla v Týništi nad Orlicí již 33. Speciální výstava stříbřitých malých
králíků BRNO. Celkem bylo vystaveno 500
králíků. Z naší ZO se výstavy zúčastnil přítel
Vladimír Gilík s jeho plemenem králíků Stříbřitý malý divoce zbarvený. Vystavení králíci
byli velmi dobře hodnoceni.
Pro zajimavost uvádím, v roce 2018 má náš
spolek tyto počty chovných zvířat:
Králíci 64 ks , holubi 205 ks, slepice velké
72, husy 8 ks, kachny 5 ks, slepice zakrslé
a zdrobnělé 40 ks .
5 členů je zapojeno v chovatelských klubech jako vyšší formě chovatelství a spolupráce.
Za vynikající chovatelské výsledky obdržePokračování na další str.
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li 3 členové svazové vyznamenání 3. stupně.
Dalších 5 členů potom nejvyšší svazové vyznamenání 1. stupně u příležitosti životních
jubilei.
Děkuji zastupitelstvu obce za schválený
finanční příspěvek na naši činnost.

Závěrem mi dovolte popřát všem občanům příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenost v rodinách. Nám chovatelům potom hodně úspěchu v chovatelské a výstavní
činnosti.
Vladimír Gilík, předseda ZO ČSCH Otice

Zahrádkáři z Otic
Vážení čtenáři, dovoluji si Vás alespoň
v krátkosti informovat o tom, čím se naše základní organizace zahrádkářů prezentovala
v naší obci našim občanům v samotném závěru letošního roku.
V rámci konání zelných slavností dne 16 .9.
2017 jsme se zúčastnili dá se říct už tradičního prodeje našeho produktu pití „luzarovky“
a také proslavených bramborových placků.
Můžu s radostí konstatovat, že o tyto druhy
poživatin byl mimořádný zájem a abychom
uspokojili i ty občany, na které se bohužel
nedostalo, musíme zvýšit výkon.
Další naší akcí byl jednodenní autobusový
zájezd na už tradiční podzimní „Floru Olomouc“, konaný dne 7. října 2017. Tentokrát
zvláštní také proto, že program „Flory“ byl
částečně zaměřen na oslavy 60-ti letého výročí od založení celorepublikové zahrádkářské organizace. Jen pro informaci, naše základní organizace je registrována už od roku
1964, tedy 53 let a je jedna z nejstarších organizací. Zájezdu se zúčastnili nejenom naši
členové či rodinní příslušníci členů, ale jak už
se pravidelně stává velká část našich občanů,
kteří s námi jezdí na podobné zájezdy už
pravidelně. Zájezd se vydařil a byl pochvalně
hodnocen všemi účastníky zájezdu s přáním
organizace podobných zájezdů i v příštím
roce.
Ještě jednu akci Vám chci připomenout
a tou je už pravidelné moštování ovoce
(jablek) v naší moštárně. Provoz byl zahájen

stejně jako v minulých letech na konci září
a měl trvat do počátku listopadu, moštovalo se vždy v pondělí a pátek, jak pro členy
naší organizace, tak pro další zahrádkáře ze
širokého okolí. O moštování byl a je stále
velký zájem po celá léta moštování, tedy už
27 let. Byli jsme zvyklí na množství zmoštovaného ovoce počítáno v tunách od 8 do 15
tun za výše uvedené období. Bohužel tento
rok se projevil naprostou neúrodou tohoto
druhu ovoce, tedy jablek, ale malou úrodou
i dalších zahrádkářských produktů. V důsledku těchto vlivů jsme tentokrát zmoštovali
„jenom“ něco málo přes 3 tuny a to jsme
ještě omezili moštování jenom na jeden den
v týdnu s ukončením 23. října. Věříme, že tento rok byl nevydařený co do množství a druhu ovoce, stejně tak kvality výpěstků a že ten
příští rok bude pro všechny zahrádkáře štědřejší, radostnější a také větším potěšením jak
pro nás, ale také pro všechny naše zákazníky.
Další akcí, která nás teprve čeká je prodej
„Vánočního punče“ na Štědrý den odpoledne u pekárny, na který Vás touto cestou srdečně zveme.
V závěru chci poděkovat všem občanům
obce za sympatie, které s námi sdílíte, za další podporu v naší zahrádkářské činnosti a popřát Vám všem radostné a pohodové svátky
vánoční a do roku 2018 hodně úspěchů,
štěstí a hlavně ať Vám zdraví slouží.
František Luzar
předseda zahrádkářů
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