SRPEN 2019
2007
Březen

č. 33/2007
1/2019

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste období zimního času přečkali ve zdraví a už se všichni těšíme
na jaro, na velikonoce a dobu práce na zahrádkách.
Na posledním jednání zastupitelů roce 2018 jsme schválili rozpočet roku 2019.
Jedná se o rozpočet vyrovnaný s velkou rezervou na připravované investice. Velmi střízlivě budeme hospodařit se 44,5 milióny korun. Možná se Vám to jeví jako
hodně peněz, ale při vědomí, že chceme rekonstruovat kulturní dům a hasičárnu
i nějakou místní komunikaci to je spíš málo financí. Rozpočet na opravu ulice
Domky činí 10 miliónů korun. Projekt na rekonstrukci kulturního domu a hasičárny je ve fázi tvorby. Snad se letos podaří dokončit další projekty a získat stavební povolení. Ve hře je lokalita 6 rodinných domků na Slavkovské i rozšíření
hřbitova s vybudování kolumbária, odkanalizování Rybníček, rozšíření ČOV. Navazuji těmito větami na prosincovou informaci, abyste měli ucelený a průběžný
přísun informací. Rok 2019 bude především rokem dokončení projektů – projektových dokumentací.
Šikovně se nám rozjela činnost komunitního centra (KC). Předávám agendu
a zkušenosti Mgr. Janu Svačinovi, který bude manažerem centra. Už v lednu se
podařilo uskutečnit přednášku o přírodní léčbě, kterou realizovala soukromá
společnost. O pár dnů později navštívili Otice 4 policisté, aby se v komunitním
centru setkali s přibližně 50-ti zájemci o bezpečnostní problematiku. Vedle tiskového mluvčího byl přítomen kriminalistický technik, zástupce oddělení z Hradce
nad Moravicí a také dopravní inženýr. Přednášku navštívili děti s paní učitelkami,
senioři, ale také řada dalších občanů. Měli jsme možnost se dozvědět víc o posledních „fintách“ uplatňovaných na důchodcích, o dopravní situaci nejen v Oticích, ale dotazy směřovaly i jinam. Na závěr si mohl každý zdarma odnést knihu
o trestných činech páchaných nejen na seniorech. Je škoda, že nebyl větší zájem
ze strany seniorů. Asi je to tím, že nemají pocit ohrožení a ví, jak se mají bránit.
Jsem tomu osobně rád a předpokládám, že už nebude nikdo požadovat, aby
obec suplovala policii.... Místnost KC byla na počátku ledna místem setkání našich podnikatelů a zástupců spolků s radou obce. Tradičního setkání se zúčastnilo 30 hostů. Diskuse byla velmi pestrá a neformální posezení poučné i veselé.
Na březen připravujeme další aktivitu, ale o té už Vás bude informovat manažer komunitního centra osobně.
V měsíci únoru se nám podařilo dokončit likvidaci minigolfového hřiště. Hrát
golf nikdo nechtěl, hřiště pustlo a každoročně vyžadovalo několik desítek hodin složité údržby. Proto jsme rozhodli hřiště zrušit a na jeho místě vybudovat
něco smysluplnějšího a atraktivnějšího nebo potřebnějšího. Nápadů je víc, ale
nás v radě zajímá, jakou potřebu cítí občané. Proto jsem pro Vás připravil jednoduchou anketu. Ve zpravodaji ji najdete na zvláštní straně a pokud se nám bude
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dařit, budete mít možnost ji vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce.
To Vám ale nemohu s jistotou zaručit.
V měsíci únoru proběhlo jednání zastupitelstva, se kterým jsme nepočítali, ale
okolnosti chtěly jinak. Dostali jsme smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace na odprodej pozemku u nádraží. Po 2 letech od schválení
ve Vládě ČR!!! Neskutečná rychlost... Pozemek kupujeme za půl miliónu korun
a využit bude tak, jak jste chtěli v anketě.
Následující měsíce budou ve znamení rozkopaných ulic. Severomoravské vodovody a kanalizace pozitivně zareagovaly na naši výzvu, aby se udělala výměna
vodovodního řadu předtím, než začneme dělat rekonstrukce komunikací v majetku obce. Tak proběhne rekonstrukce vodovodu na ulicích Domky, K Domkům,
Zahradní a Na Kopci. Pokud má někdo výhrady k seznamu ulic, pak vězte, že
obec nemohla do investic vodařů zasahovat. Nicméně stále je třeba hodnotit
aktivitu vodařů jako veskrze pozitivní směrem k obci. Podle toho jak uspějeme
s žádostí o dotaci na rekonstrukci ulice Domky se možná realizací přidá i tato aktivita. Jistě dojde k omezení pohybu aut i chodců, ale je třeba si uvědomit, že
stav ulic je dezolátní a opravy se udělat musí. Vždyť se dělají s výhledem na desítky let dopředu.
Podali jsme 2 žádosti o dotace. První na rekonstrukci ulice Domky, druhou
na rekonstrukci parkoviště U Dvora, kde by měla vzniknout pěkná a moderní
plocha pro auta, kontejnery na odpad, ale taky pro jízdní kola.
Musím se vrátit k zimnímu času spojenému s topením a situací znečištěného
vzduchu v obci. Stále více lidí, především mladých lidí je nespokojeno se stavem,
kdy několik neukázněných jedinců zamoří celou obec. Abychom dali jednu z posledních šancí zlepšit situaci, zvažuje rada obce finanční pomoc občanům, kteří
mají snahu něco se svými zastaralými kotly dělat. Na jiném místě najdete popis
aktivity s anketou. Do budoucna lze očekávat poměrně ostrou reakci vůči všem,
kteří dělají v obci nepořádek a tím šlapou po oprávněných právech slušných občanů, občanů dodržujících nejen zákony, ale taky morální normy a hodnoty.
Někteří z Vás, kteří máte kontakt se školou a školkou, jste zaznamenali dočasný
skřípot v soukolí pedagogického sboru. Nešlo o nic jiného, než zhrzené ambice.
Jsem moc rád, že se paní ředitelce Soni Koběrské podařilo situaci vyřešit. O situaci byla informována rada obce i zastupitelé. Škola je personálně konsolidovaná.
Na jiném místě najdete vyjádření školské rady i rady obce.
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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Minigolf
Co místo minigolfu?
Vážení spoluobčané, dlouhá léta nejevil nikdo zájem zahrát si minigolf na našem hřišti pod
Kamennou horou. Proto jsme hřiště demontovali a uvedli do stavu umožňujícím alespoň jednodušší údržbu. Věříme, že máte spoustu dobrých nápadů, jak plochu využít. Abychom Vás
neovlivňovali, abychom nechali prostor Vaší fantazii, nebude tato anketa nabízet řešení.
Základní údaje: pozemek obdélníkového tvaru asi 60x30 metrů, tzn. výměra asi 1 800m2,
oplocený.
(zakroužkujte své údaje)
Věk:
Pohlaví:
Ekonomická situace:

15-25

26-35

36-50

50-63

a) muž

více než 64

b) žena

a) student

b) pracující

c) starobní důchodce

Na pozemku po minigolfu navrhuji udělat:
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Můžete napsat jednu i více představ, varianty s očíslováním a podobně. Nepište do ankety
pocity, komentáře k historii a podobně. Jde o to, získat podklady pro zpracování projektu.
Nikoli o hodnocení stavu a podobně.

Anketu odevzdejte
do konce března 2019
na obecní úřad
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KOTLÍKOVÁ DOTACE A PŮJČKA,
která se už nebude opakovat
Vadí Vám, co v Oticích dýcháme my a naše děti?
Vážení spoluobčané, věnujte pozornost této nabídce!
Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil III. vlnu kotlíkových dotací, které se jako
zprostředkovatel účastní Moravskoslezský kraj (MSK) a jeho úřad. Ve spolupráci s Místní akční
skupinou Opavsko jsme připraveni do výzvy zapojit a vytvořit Vám podmínky pro výměnu
starých kotlů na pevná paliva za nové, ekologičtější.
V čem spočívá tato nabídka?
Ve výměně kotlů, na které nemusíte mít své vlastní peníze! Celá operace je organizována
tak, že peníze na výměnu kotle dostanete předem a zároveň Vám s podáním žádosti pomůže
tzv. kotlíkový poradce.
Způsob financování?
SFŽP (Státní fond životního prostředí) poskytuje prostřednictvím obce bezúročnou zvýhodněnou půjčku jednotlivým domácnostem, vlastníkům rodinných domů. Tato půjčka je
určena na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech.
Půjčka bude uvolněna na základě smlouvy mezi obcí a občanem.
Občan následně splatí obci až %80 půjčky z dotace Krajského úřadu, o kterou si požádá. Vše
probíhá s možnou podporou kotlíkového specialisty.
Zbývající část půjčky 20% bude občan splácet dle dohody s obcí.
Jaké kotle se mění a za jaké?
Vyměnit si můžete starý kotel na pevná paliva, který je na ruční přikládání a to za:
•
kotel na biomasu (peletky) se samočinnou dodávkou paliva - automat,
•
zplyňovací kotel na dřevo nebo pelety s akumulační nádrží,
•
tepelné čerpadlo,
•
plynový kondenzační kotel.
Kolik může kotel stát?
Automatický kotel na peletky, zplynovací kotel a tepelné čerpadlo mohou být až
za 200 000,- Kč. Na pořízení plynového kondenzačního kotle dostanete až 150 000,- Kč.
Jak dlouho musím v nově pořízeném kotli topit, resp. jaká je udržitelnost projektu?
Udržitelnost projektu je 10 roků. To znamená, že 10 roků musíte mít kotel doma a musí být
připojen na systém rozvodu vody, ústřední topení.
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Do kdy musím půjčku ve výši 20% vrátit?
Na tuto otázku existuje více odpovědí. V současné době vedení obce získává podklady
od Vás občanů. Pokud to bude v silách obce, je možné počítat s tím, že se obec bude na půjčce významně podílet a nelze vyloučit ani to, že Vám půjčku promine. Toto ale není veřejný
příslib, ani návrh na smlouvu. Nemáme v ruce pevná data.
Co a do kdy musím udělat?
Pokud máte zájem o výměnu kotle, potřebujeme, abyste projevil zájem tím, že odevzdáte
úplně a správně vyplněný anketní lístek, kde uvedete jen pravdivé údaje.
Obec bude vyplněné anketní lístky ke kotlíkovým dotacím shromažďovat do konce měsíce
dubna 2019. Nelze počítat s prodloužením termínu!
Kde se mohu dozvědět něco dalšího?
Naším kotlíkovým poradcem je:
pan Libor Cenek, email: kotliky.dotace@seznam.cz, mobil: 778 888 157.
Radu Vám poskytne i předseda MAS Opavsko:
pan Jiří Krist, email: krist@masopavsko.cz, mobil: 724 790 088.
Samozřejmě můžete najít informace na stránkách SFŽP.
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka/detail-vyzvy/?id=66
Pokud bude zájem, zorganizuji společné jednání s kotlíkovými poradci u nás, v Oticích.

ANKETA KOTEL




zde odstřihněte a doneste vyplněné na obecní úřad

Jméno a příjmení žadatele:..........................................................................................................
Adresa žadatele: .........................................................................................................................
Svůj starý kotel chcete vyměnit za: zakroužkujte svou volbu!
a) tepelné čerpadlo

b) plynový kondenzační kotel

c) kotel na biomasu - pelety

d) zplyňovací kotel s akumulační nádrží

_____________________________
podpis majitele objektu - žadatele
6

OTICE
Prohlášení rady obce k situaci
v Základní škole a Mateřské škole p.o.
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, vedení obce a rada obce se měsíce mimořádně intenzivně věnovali situaci v naší škole. Příčinou bylo narušení vztahů na pracovišti jednou paní
učitelkou. Po celou dobu jsme v rámci zákonných možností dělali vše proto, aby se dopady
situace neprojevily na kvalitě výuky a nedotkly se dětí. Paní ředitelka spolu se svým sborem
situaci zvládla. Rada obce se všemi přijatými opatřeními paní ředitelky souhlasí a podporuje.
Rada školy vyzývá rodiče, aby situaci vyhodnotili racionálně, bez emocí. Nemůžeme zveřejnit veškerá fakta, protože nám v tom brání zákon. Není jediného důvodu spekulovat o kvalitě
výuky ve škole, o poctivě odváděné práci pedagogického sboru i dalších zaměstnanců.
Pokud se někteří rodiče rozhodli své děti poslat do prvního ročníku školy mimo Otice, je
to jejich svobodná vůle a svobodný krok. Možná vedoucí k tomu, že škola jednou nebude
a jejich vnoučata budou jezdit už do školky jinam. Zvažte, zda nečiníte kroky, kterými z Otic
uděláte anonymní noclehárnu.
Děkujeme rodičům, kteří nepodlehli spekulacím a nejapným fámám, a na základě i vlastních zkušeností posílají své děti do naší školky a školy.
Přejeme zaměstnancům školy hodně úspěchů a radosti při práci s dětmi.
Toto prohlášení schválila jednohlasně rada obce dne 4. března 2019.

VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉ RADY K SITUACI V ZŠ A MŠ OTICE
Vážení spoluobčané,
považujeme za prospěšné vyjádřit se také k situaci v naší škole. Někdo stav nazývá kauzou,
jiný zase hrozivou situací a podobně. Po obci kolují různé fámy, výmysly a někteří z Vás obdrželi emotivní dopisy, šířící spíš pocity, než fakta.
Školská rada byla s vzniklou situací seznámena a neshledala žádné pochybení v postupu
paní ředitelky Soni Koběrské. Ubezpečujeme Vás, že úroveň výuky zůstala zachována, taktéž
kroužky pokračují v původním rozsahu.
Za paní ředitelkou stojíme, tak jako zbytek učitelského sboru a další zaměstnanci školy. Je
velmi smutné, že jeden člověk dokáže takto rozklížit vztahy ve fungujícím kolektivu a strhnout na svou stranu také některé rodiče. Žádáme Vás, rodiče dětí, abyste vše hodnotili v klidu,
rozumně, s nadhledem. Děti se nesmí stát rukojmím. Nepodléhejte různým manipulačním
technikám které možná dobře působí, ale skrývá se za nimi faleš, povrchnost a lži.
Radek Sukeník, předseda Školské rady
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VELVYSLANKYNĚ MEXIKA PŘIJELA DO OTIC NA ZELÍ
Velvyslankyně Spojených států mexických v ČR Leonora Rueda zavítala do Otic, aby poznala nejen výrobu kysaného zelí, ale taky život v malé slezské obci. Přijata byla starostou a radou obce, za účasti ředitele ZP Otice a.s. a dalších občanů. Uvítána nebyla chlebem a solí, ale
zelůvkou. Prohlédla si se zájmem zelárnu. Zelí v Mexiku znají také, ale jen v podobě hlávek,
které přidávají v nakrouhaném stavu do vývarů a zeleninových polévek. Výrobnou kysaného
zelí provázel mexickou ambasadorku ředitel podniku Petr Ševčík.
Po prohlídce zelárny se delegace přesunula na obecní úřad. Už při vystoupení z vozu paní
velvyslankyně zatajila dech nad mexickou vlajkou, třepotající se na budově úřadu. To byl velký
důvod pro fotografii a paní velvyslankyně jen stěží skrývala slzy dojetí. Následně se jí dostalo
přivítání zpěvem od Ženského pěveckého sboru Otice. Poté už následovaly krátké oficiální
projevy a degustace místních specialit. Předkrm byl tvořen zelným závinem, polévku- tradiční zelňačku uvařila Vlaďka Pospíšilová a následovala vepřová uzená žebra na kysaném zelí
od Lukáše Gebauera. Knedlíky houskové a bramborové připravily Jany Volovská a Tancíková.
Ke kávě byl podáván koláč z naší pekárny.
Návštěva diplomata cizí mocnosti je vždy velkou událostí. Nevím o tom, že by kdy do Otic
podobná návštěva přijela. Až diplomaticky nadstandardní spontánnost paní velvyslankyně
nadchla všechny nás přítomné a myslím, že jsme se s paní Eleonorou Rueda neviděli naposledy. Velké poděkování patří všem organizátorům, členkám kulturní komise a Daliboru Zemanovi, který stál u zrodu návštěvy.
Vladimír Tancík
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA PSY
Upozorňujeme všechny majitele psů na splatnost poplatku, který je dle platné OZV
č.1/2012 o místních poplatcích do 31. 3. 2019. Poplatek za psy můžete zaslat také na účet
obce vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 1851576379/0800, vs: číslo popisné, do zprávy pro
příjemce napište: pes 2019.

STOČNÉ
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně výše stočného dle Ceníku služeb
Obecního úřadu v Oticích schváleného na jednání ZOO dne 19. 12. 2018. Nová výše stočného
činí 39,-Kč/m³ odebrané vody včetně platné DPH.
Současně se mění dle sdělení SmVaK Ostrava a.s. i výše vodného na 45,06Kč/ m³ odebrané
vody vč. platné DPH.
V prvním čtvrtletí roku 2019 budete mít na faktuře od SmVak Ostrava a.s. dva řádky, první za rok 2018 a druhý za rok 2019. Výši celkového stočného vypočítáte tak, že první řádek
vynásobíte 35,-Kč a druhý 39,-Kč. I tuto platbu můžete zaslat na účet obce vedený u České
spořitelny a.s, č.ú. 1851576379/0800, vs: číslo popisné, do zprávy pro příjemce napsat: stočné.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že koledníci Tříkrálové sbírky v naší obci vybrali
43.637,-Kč.
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Také v průběhu zimního období připravila mateřská škola pro děti zajímavé akce. V lednu
navštívilo mateřskou školu hudební Divadlo Letadlo, které děti potěšilo interaktivním divadelním představením „Výprava za ledním medvědem“. Děti se během představení naučily
rozpoznávat stopy zvířat a zažily spoustu dobrodružství provázených pěknými písničkami.
Další kulturní zážitek přineslo dětem divadelní představení „ Jak Karlík zachránil princeznu“,
které se uskutečnilo 21. února.
Tradiční akcí mateřské školy je Den pro babičku a dědečka, který se uskutečnil na konci
února. Děti potěšily své prarodiče krátkým vystoupením a milým dárečkem, který byl poděkováním za jejich péči a lásku.
V rámci projektu Zdravotní výchova v MŠ navštívili 12. února mateřskou školu opět studenti SZŠ Opava. Tématem setkání bylo „ Co dělat, když se zraní kamarád“.
Také projekt Chemické pokusy v MŠ úspěšně pokračuje. Studenti Střední zemědělské školy
navštívili mateřskou školu 15. ledna a 7. února. Chemické hrátky přiblížily dětem „Dělení látek“ a „Efektivní chemické pokusy“.
Základní škola Otice připravila pro své budoucí prvňáčky také zajímavé akce. Na konci ledna se uskutečnila „Škola naruby“. Prvňáčci se na chvilku vrátili do mateřské školy a předškoláci
si zase vyzkoušeli školní lavice. V pondělí 25. února se uskutečnila první „Školička pro předškoláky“. Pohádkové odpoledne „O perníkové chaloupce“ bylo zaměřeno na předmatematické
představy, grafomotoriku či zrakové a sluchové vnímání dětí. Další „Školička pro předškoláky“
proběhla v pondělí 4. března. Děti navštívily keramickou dílnu, kde si mohly vyrobit svůj perníček z hlíny.
Další plánované akce:
•
Školička pro předškoláky – 18.března
•
Zápis nanečisto – 25. března
•
Plavání pro předškoláky – 22. března
Kolektiv MŠ Otice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V lednu jsme ukončili první pololetí tohoto školního roku, to znamenalo, opakování, zkoušení, prověřování znalostí a vědomostí a na konci ledna vysvědčení. No, a kdo se na vysvědčení
nejvíc těšil? Přece naši prvňáčci. Bylo to jejich první vysvědčení v životě a u všech dětí bylo moc
pěkné. Za prvních pět měsíců ve škole se toho naučili opravdu hodně. Velkou radost jim v tento den přineslo překvapení s názvem „Den naruby“. Prvňáčci se mohli „vrátit“ toto dopoledne
do MŠ a hrát si tam. Naopak předškoláci usedli do školních lavic a vyzkoušeli si, jaké je vyučování.
Žáci třetí a páté třídy tradičně prokazují své znalosti z matematiky, přírodních věd, českého
a anglického jazyka ve srovnávacích testech žáků ČR (KALIBRO). Výsledky tohoto testování
jsou u našich žáků každoročně na velmi dobré úrovni.
Ještě v den rozdávání vysvědčení odjely odpoledne děti na lyžařský pobyt na chatu Relaxa
do Staré vsi u Rýmařova, kde se učily a zdokonalovaly sjezdové lyžování. V zimních měsících
v rámci tělesné výchovy navštěvují žáci všech tříd plaveckou školu v Opavě. Většina děti se
na plavání těší a baví je vodní hry.
Naši žáci čtvrté a páté třídy se vypravili za kulturou do Slezského divadla v Opavě, kde je
velmi příjemně pobavila činohra Davida Walliamse „Babička drsňačka“. Žáci první, druhé,
třetí třídy a nejstarší oddělení žáků MŠ mělo možnost shlédnout divadelní představení přímo ve škole. Nadšení loutkoherci přivezli dětem ukázat krásné marionety, s nimiž jim zahráli
hned několik představení o čertech, Honzovi a panu králi. Tímto naše divadelní toulky nekončí, žáci třetí, čtvrté a páté třídy měli možnost navštívit anglické představení v opavském kině
Mír a mohli si tak prohloubit své jazykové znalosti.
S provozem dětského oddělení Knihovny Petra Bezruče v Opavě se byli seznámit naši čtvrťáci a zúčastnili se prezentace knihy Analfabeta Negramotná.
Třídní a následně školní kolo tradiční recitační soutěže proběhlo v únoru a do okrskového
kola postoupili tito recitátoři: Julie Cipková, Sára Hanáková, David Kořistka a Aneta Gebaurová, která postoupila do okresního kola. Všem zúčastněným gratulujeme.
Kromě získávání vědomostí, dovedností, kulturního a sportovního rozvoje dětí podněcujeme slušné chování a na toto téma byla v každé třídě uspořádaná první beseda „Dlouhodobého Preventivního Programu Buď OK“. Tento program je komplexní systém preventivních
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bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence, proto není jednostranně zaměřený,
ale snaží se postihnout problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra.
V nejbližší době nás čeká zápis předškoláků do první třídy a právě oni si již nyní mohou
vyzkoušet, jaké to je ve škole, formou „Přípravné školičky“. Každé pondělí odpoledne jsou připraveny zábavné úkoly a hry pro všechny zájemce. Nyní se už pomalu připravujeme na setkání s dětmi z polské družební školy, které zavítají do naší obce. Chystáme se také potěšit své
maminky připravovaným programem ke květnovému Dni matek.
Školní družina v únoru navázala na předchozí měsíc, který byl zaměřen na zdraví, imunitu,
ochutnávku ovoce a uspořádala na toto téma výtvarnou soutěž. První místo v soutěži získaly
– Julie Cipková, Kristína Ballová, Bára Šromová, Marcela Pavlincová a Kristýna Hanáková.
Ani letos ve školní družině nechyběl masopustní karneval, který byl plný krásných masek,
zábavy, her a diskotéky. Děti se dozvěděly něco o masopustních zvycích a tradicích, ochutnaly masopustní koblihy, plnily soutěže a na závěr si zatancovaly na diskotéce. Všem dětem
děkujeme za přinesení úžasných masek.
Vánoční dárek v podobně stolního fotbálku se ihned využil k turnaji. Vítězi turnaje se stali
D. Vajda, A. Fuchsig a první místo vybojoval žák druhé třídy T. Toška.
Poslední únorový den využila školní družina k výletu do ostravského zábavného parku Žirafa. Děti měly možnost vyzkoušet až devadesát nejmodernějších atrakcí. Nejoblíbenější byla
pětipatrová atrakce, která se skládá z mnoha průchodů, skluzavek a tobogánů, prolézacích
stěn, sítí, bazénků s míčky a dalších. Samozřejmě nechyběly ani dobroty, které si děti mohly
zakoupit v místní restauraci. Děti si toto odpoledne opravdu užily.
Jako každý rok, tak i letos se školní družina v březnu zapojí do opavské výtvarné soutěže,
letos se děti zaměří na malování dopravních prostředků. Již teď vznikají krásná díla.
Zimní lyžařské a letní outdoorové pobyty na Relaxe
Bohaté sportovní vyžití nabízíme všem dětem naší školy v době prázdnin v krásném a čistém prostředí Jeseníků. Společně se svými spolužáky a kamarády mohou trávit pololetní
nebo letní prázdniny na chatě Relaxa ve Ždárském potoku u Staré vsi u Rýmařova. Této nabídky využilo v minulých devíti letech téměř pět set dětí. Důkazem toho, že jsou naše pobyty
nezapomenutelné, je to, že mnoho dětí s námi jezdí opakovaně jak v létě, tak v zimě i přes
to, že již nejsou žáky naší školy. V zimě mají děti možnost naučit se základům sjezdového
lyžování a snowboardingu, případně zdokonalovat svou techniku pod vedením zkušených
instruktorů. Na týdenním letním táboře je vždy pro děti připraven bohatý program v podobě
adrenalinových zážitků. Mají možnost si vyzkoušet překážky vysokolanového a nízkolanového centra, army game, airsoft, bungee trampolínu a bungee running. Mezi oblíbené aktivity
patří i koupání a vodní hry ve vnitřním i venkovním bazénu se slanou vodou. S přepravou zavazadel a lyží nám vždy ochotně a bezplatně pomáhali manželé Prejdovi z Uhlířova, manželé
Kurkovi a rodina Lukáše Gebauera z Otic, za což jim touto cestou mnohokrát DĚKUJEME.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ,
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OTICE
Se starým rokem 2018 jsme se rozloučili u vánočního stromku při křtu vydané knihy o historii naší obce .
Vážení čtenáři, chtěli bychom vás informovat o účasti naší organizace a akcích v roce 2018.
Tento rok považujeme za velice úspěšný. Abychom se po jarní únavě vzpamatovali a osvěžili paměť co se v dnešních zahrádkách pěstuje, uspořádali jsme 5. května zájezd na prodejní výstavu
do Věžek u Kroměříže. Zájezdu se zúčastnili naši členové s rodinnými
příslušníky a další občané naší obce. Zájezd se nám líbil, každý si něco
přivezl, ve stáncích něco ochutnal.
Dne 26.května se uskutečnilo setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice v Oticích. Náš stánek s prodejem našich bramborových placků
a piva se osvědčil.
Ve dnech 9. a 10. června jsme se účastnili
zájezdu na Slovensko, který organizovala
obec. Navštívili jsme družební obec Čechynce. Na tomto setkání nás
vřele vítali starosta i občané této obce. Poznali jsme jejich tradice
a zvyky.
3.července se uskutečnilo posezení u kulturního domu pro starší
naše členy ,kteří si na zájezdy a náročnější akce již ze zdravotních důvodů netroufají. Vzpomínalo se i na začátky organizace i jejich zakladatele. Tato akce měla velký ohlas a bude se každý rok opakovat.
Dne 15. září při zelných slavnostech jsme tradičně nechyběli
s bramboráky a nezapomenutelným produktem zvaným ,,luzarovka,,
který byl vyčerpán do dna. Při této příležitosti byla v kulturním domě uspořádaná malá výstavka naších výpěstků.
Pro velký zájem a vysokou úrodu jablek bylo moštování zahájeno již 17 srpna. Moštovalo se
tři dny v týdnu a bylo zmoštováno rekordních 26 365 kg jablek.
Přes příspěvkovou organizaci ,,Sirus ,, jsme pozvali skupinu
z domova pro osoby s mentálním postižením v doprovodu jejich ošetřujících. Jablka si sami na ,,sopce ,, s velkým zápalem
nasbírali a zúčastnili se moštování. Mošt ochutnali a s velkým
nadšením si ho odvezli. To byl závěr 28 sezony.
Toto je naše rekapitulace roku 2018.V letošním roce 2019 slaví
naší zahrádkáři 55 let od založení v roce 1964.
Všem naším občanům v roce 2019 přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
Mikošková Zdeňka, zahradkářka
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HC OTICE v ročníku 2018/2019 AHL
Tuto sezónu jsme plánovali navázat na 4. místo z ročníku 16/17. Tým rozšířili mladí kluci,
kteří s námi hráli občasně a doplňovali při absencích. A hned byl znát rozdíl. Začali s námi stabilněji nastupovat a projevilo se to na oživení naší hry, která upadala do profesorského stylu,
ale bez efektu gólového zakončení. Kluci jsou draví, chtějí hrát rychlý útočný hokej a v kombinaci do našich útočných lajn se náš výkon zvednul.
Základní část jsme rozehráli velmi dobře. Dařilo se nám v úvodu získávat body s týmy naší úrovně.
I se silnými soupeři z horních příček tabulky jsme hráli vyrovnaný hokej a porazili jsme Derby Kouty,
Hať a remizovali jsme s Monacem Kouty. V polovině základní části jsme se dokonce pohybovali kolem 5. místa.
Skončila základní část a vstupujeme do dalších bojů s AHC Laviny. Hraje na 2 zápasy a nepočítá se počet gólů. Vítězství 2 body, remíza bod. Při stejném počtu následují nájezdy.
Sezóna 2018/2019 – AHL
Poř. Klub
1 HC Bohuslavice
2 HC Peugeot Opava
3 HC Derby Kouty
4 HC Lipina Markvartovice
5 HC Kozmice
6 HC Hať
7 HC Monaco Kouty
8 AHC Laviny
9 HC Otice
10 AZ Pneu Jaktař Opava
11 HC Horní Lhota
12 HC Autodíly Pema
13 HC Cheguevara
14 HC Prajz Hlučín
15 HC Sharks Zábřeh
16 HC Štěpánkovice
17 HC Mexiko
18 HC Bolatice
19 HC Isotra
20 HC Buldoci Branka
21 HC Viking
22 HC Kobeřice
23 HC Sršni Píšť
24 AHC Storm

Zápasů
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Výher
21
18
18
16
17
13
12
13
12
12
11
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
4
3
0
14

Remíz
0
2
0
3
1
4
5
2
4
3
2
3
1
3
2
2
2
3
2
1
1
0
2
0

Proher
2
3
5
4
5
6
6
8
7
8
10
10
12
11
12
12
13
13
14
15
16
19
18
23

Scóre
182:77
126:54
155:78
170:74
156:61
93:65
105:84
95:88
80:69
113:84
91:102
110:94
115:83
87:96
80:102
84:119
80:102
88:97
90:113
80:166
81:146
59:115
79:176
57:211

Body
42
38
36
35
35
30
29
28
28
27
24
23
21
21
20
20
18
17
16
15
13
8
8
0

HC OTICE v ročníku 2018/2019 AHL
Věříme všichni v postup do dalších fází soutěže a uděláme určitě každý
maximum, abychom vybojovali co nejlepší umístění.
V lednu letošního roku jsme odehráli jeden zápas na otevřeném kluzišti
v Bruntálu podobající se winter classic pod širým nebem, jaké známe z NHL.
Počasí nám vyšlo, příprava byla obrovská včetně kulichů a fontán ohňostroje
při nástupu na led. Dokonce jsme pořídili videozáznam z dronu, který létal při utkání nad
námi. Atmosféra byla bouřlivá a podařilo se nám vyhrát. Vlastně jsme vyhráli všichni, protože
to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek, který si určitě rádi zopakujeme. Fotografie z tohoto utkání najdete na stránkách obce Otice. Doporučuji se určitě podívat.
Petr Šafarčík

NOHEJBALISTÉ OTICE
Nohejbalisté Otice se ve dnech 15. – 19. listopadu 2018 zúčastnili MISTROVSTVÍ SVĚTA
v nohejbale v rumunské Kluži (Cuj-Napoca). Po cestě vlakem z Opavy přes Svinov do Brna,
z Brna autobusem Českého Nohejbalového svazu přes Maďarsko do rumunské Kluže, čtvrté
největší metropole Rumunska. Kluž ležící na severozápadě země Sedmihradska, nás přivítala
mrazivým jiskřivým dnem.
Po návštěvě sportovní haly Povivalenta, kde se MS konalo a shlédnutí několika
kvalifikačních zápasů, jsme navštívili samotné centrum města .V centru města se nachází
kostel svatého Michala, pomník uherského krále Matyáše Korvína a ortodoxní pravoslavná
katedrála. Po prohlídce památek jsme navštívili restauraci místního pivovaru, kde jsme okusili
kulinářské speciality rumunské kuchyně a místní hluboce kvašené pivo Breweries.
Poté jsme se vrátili do haly se stále probíhajícími kvalifikačními zápasy jednotlivých mužstev. Po ukončení sportovních klání jsme se dopravili na hotel Belveder, který je postaven
na kopci nad městem, s úžasnou vyhlídkou. Druhý a třetí den jsme trávili většinu času v hale
a sledovali utkání jednotlivých mužstev. Fandili jsme především české reprezantaci. Pro tento
účel jsme byli vybaveni trumpetami, bubnem a vlajkou české republiky. Celé MS bylo přenášeno mnoha televizemi a naše vlajka s nápisem FAN KLUB OTICE byla určitě vidět ve všech
přenosech. Naše bílá trika s logem Otice a nohejbalovým znakem našeho klubu byla nepřehlédnutelná. Výborná přátelská atmosféra fandů různých zemí vyvolala mnohé kamaradství
jednotlivých táborů Slováků, Maďarů, Korejců, které mimo jiné trénuje trenér z Čech. Závěrem byl vyznamenán jako nejlepší fanoušek celého turnaje náš člen Kamil Kříž, který obdržel
čepici a triko s logem Mistrovství světa.
Naši reprezentanti získali všechny tři zlaté medaile – jednotlivců, dvojic i královskou disciplínu – trojic. Ve všech finálových zápasech se vždy utkali s týmem Slovenska, které porazili.
Jediným nedostatkem pořadatelů byla špatná příprava zázemí pro diváky.
Po cestě domů, která trvala cca 20 hodin jsme dorazili zpět do rodných Otic plní zážitků
a dojmů. V roce 2020 bude pořadatelskou zemí Česká republika. Na toto mistrovství se už
těšíme a šetříme.
Borový František, prezident nohejbalu
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OTICE
DOROST
V termínu 25.-28.2. jsme uskutečnili, po dlouhé odmlce,
přípravné soustředění pro otické dorostence. Místem pobytu
byl Areál Dobré Pohody v Žimrovicích, kam dorostenci odjížděli o počtu 15-ti hráčů, tedy téměř celý kádr. Kluci během
čtyř dnů absolvovali náročné tréninkové dávky. Cílem bylo
především zlepšit fyzickou kondici a stmelit kolektiv. Dopolední výběhy v údolí řeky Moravice, výšlapy k zámku v Hradci
nad Moravicí a zkracované běhy do svažitého terénu dohromady nasbíraly téměř 25 km. V programu bylo i odpolední
posilování v tělocvičně, večerní regenerační výklusy a na poslední den byla naplánovaná odměna formou wellness. Kluci
si celý pobyt užili a přejeme jim do druhé půlky sezóny jen
samé výhry. První zápas hrají 6.4. ve Velkých Hošticích.
František Smuda a Miroslav Byrtus

MUŽI
Zimní příprava začala 3.1.2019. Součástí
přípravy bylo soustředění, které proběhlo
od 20.2.2019 do 24.2.2019 v areálu RS Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí. Cílem
soustředění bylo doladit fyzickou kondici týmu. Soustředění se zúčastnilo celkem
14 lidí. Soustředění probíhalo v třífázovém
programu, kdy ranní fáze byla v posilovně,
odpolední byla běhová a večer regenerace s využitím wellness. V sobotu jsme sehráli kvalitní přátelské utkání s místním klubem Pržno, vzhledem k tomu, že hráči byli již po tréninzích
unaveni, i tak jsme zvítězili 2:1. Od příštího týdne začíná finální část zimní přípravy, kdy tréninky budou již 2x týdně venku a sehrajeme další dvě přátelská utkání. Na špici tabulky máme
ztrátu 5-ti bodů. Doufám, že tuto ztrátu v jarní části smažeme a budeme bojovat o postup.
Jan Byrtus

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji alespoň touto cestou neznámému nálezci peněženky dítěte, které chodí do naší mateřské školy. V peněžence byla finanční hotovost a důležitý doklad, jehož vyřízení by zabralo
spoustu času. Neznámý muž však celou peněženku vrátil a ani nesdělil své jméno. Poděkování zaslala maminka dítěte. V rámci ochrany osobních údajů nechceme zveřejnit nic více.
Vedení obce se k děkující mamince rádo přidává. Jsme rádi, že máme takové poctivé občany.
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