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Vážení spoluobčané,
každé tři měsíce při psaní úvodníku přemítám, co se stalo a jak rychle čas utekl. Nyní
jsem na konci volebního období a stav je
stejný. Čtyři roky uplynuly velmi rychle. Není
důležitý jen čas, ale také to, co se změnilo.
Co se podařilo, nebo nepodařilo. Osobně
nemám pocit, že bychom ony čtyři roky promarnili.
Tento zpravodaj pojmu ryze hodnotitelsky
a dovolím si tedy malou rekapitulaci.
V oblasti investic a pořizování majetku
jsme téměř vše získali s podporou nějakého
poskytovatele dotace. Ani jeden rok jsme nedostali z dotačních titulů méně než tři milióny. A co se podařilo?
• vybudovali jsme novou smuteční síň
(otevřena 2015),
• pořídili jsme nový osobní vůz KIA (2015),
• máme 8 nových kontejnerů na tříděný
odpad,
• zrekonstruovali jsme mateřskou školu
(2015),
• máme nové osvětlení u kulturního domu
(2016),
• přibyl nový přechod pro chodce a všechny ostatní jsme osvětlili (2015),
• máme nový svozový automobil, 6 kontejnerů a skoro profesionální drtič větví
(2015, 2016),
• přibyly dva altány na zahradě školy
(2015),
• opravili jsme příjezd ke kulturnímu domu
před hasičárnou (2016),
• vysadili jsme stovky nových stromů,
obecní sad, keřovou linii na ulici K Rybníčkům,
• máme nový dopravní automobil pro hasiče (2016),
• pořídili jsme nový územní plán (2017),
• máme nové chodníky na ulici K Rybníčkům a Hlavní (2016),

•

před dokončením je rekonstrukce kaple
trvající tři roky,
• máme nové osvětlení (2017),
• v rámci protipovodňových opatření jsme
pořídili nový obecní rozhlas a digitální
povodňový plán (2017),
• pořídili jsme dalších 150 kompostérů
(2017),
• u školy jsme vybudovali nový vjezd,
• vybudovali jsme novou cyklostezku mezi
Oticemi a Opavou,
• zrekonstruovali jsme budovu obecního
úřadu a vybudovali komunitní centrum,
• před dokončením jsou parkové úpravy
louky u pekárny.
V oblasti přípravy budoucích akcí se nám
nedaří vše tak, jak bychom si přáli.
Práce na projektu rekonstrukce čističky
odpadních vod jdou pomalu. Nicméně zde
je příčina objektivní, nejsou kapacity, tedy
není nikdo, kdo by projekt udělal. Lépe, ale
se zpožděním a komplikacemi jdou práce
na projektu k rekonstrukci místních komunikací. Rozpracována je příprava projektu
na rekonstrukci budovy hasičárny a kulturního domu, parkoviště U dvora a dalších tří
přechodů pro chodce (2 x na Hlavní a jeden
na Slavkovské). Řešíme i projekt na rozšíření
a rekonstrukci hřbitova přípravu stavebních
míst na konci Slavkovské ulice.
Co považuji osobně za velmi důležité je
podpora společenského a spolkového života
i školství. Spolky jsou finančně stabilizované,
nad rámec přímé finanční podpory jsme vytvořili šanci vydělat si na řadě společenských
akcí typu zelných slavností, karmaše nebo
v loňském roce v rámci setkání občanů mikroregionu Hvozdnice. K dispozici mají všichni občané funkční komunitní centrum s poradenskou službou Centra sociálních služeb
z Ostravy (podrobněji na jiném místě).
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Dařilo se mnoha našim občanům. Máme
řadu Mistrů republiky, Mistrů Evropy a světa. Myslím, že není mnoho obcí, kde by byla
taková koncentrace úspěšných mladých lidí.
Uspěli jsme v řadě soutěží. Otice a náš
úřad jsou nejúspěšnější obcí v soutěži Cena
hejtmana za společenskou odpovědnost
v Moravskoslezském kraji. Jsme dlouhodobě oceňováni za výborné webové stránky
(Zlatý erb) a stále je zlepšujeme. V celostátním hodnocení obcí a úřadů jsme obdrželi
titul Společensky odpovědná obec a převzali
jsme certifikát ve Španělském sále pražského
hradu.
Co se v obci nedaří, je posílení členské základny spolků mladými lidmi. Je to věcí spolků, ale asi je nás víc, koho tento stav netěší.
Vážení občané, za několik dnů nás čekají
volby. Letos budou kandidovat jen členové
jedné volební strany. Věřím, že to nic nezmění na Vaší chuti jít k volbám. Vždyť máte
možnost takzvaného kroužkování a můžete
tak sdělit kandidátům jak jste spokojeni s jejich prací, nebo jak jim věříte. Bylo by vel-

kou chybou a promarněnou šancí k volbám
nejít.
Jsem velice rád, že jsem mohl Vám, občanům Otic, sloužit uplynulé čtyři roky. Nebylo
to vždy jednoduché, ne všem jsem mohl vyhovět. Ne proto, že bych nechtěl, ale na některé věci můžeme mít rozdílný názor, jindy
musím víc poslouchat zákony (i ty špatné)
a jindy jsou představy mimo možnosti obce.
Děkuji Vám i zastupitelům obce za důvěru
a ujišťuji příznivce i méně nakloněné občany, že budu usilovat o Vaši podporu i do budoucna. Děkuji za spolupráci Vám aktivním
občanům, členům spolků, ředitelce základní
školy a pedagogickému sboru, podnikatelům a živnostníkům, zaměstnancům obce
a zastupitelům. Děkuji i rodinám zastupitelů
a zaměstnanců za vytvoření podmínek pro
práci.
Přeji Vám hodně zdraví, klidu, radosti ze života a přeji všem taky pěkný podzim. Dětem
pak přeji, aby se jim dařilo ve škole.
Za bezpečné a zdravé Otice!
Vladimír Tancík

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTICE
Prázdniny jsou už minulostí, ale vzpomínky na krásné a slunečné léto nám zůstanou.
Ve škole jsme zavzpomínali na letní zážitky,
ke kterým patří také letní tábory. Pro děti
z naší základní školy byl na začátku prázdnin
také připraven letní tábor. Někteří poprvé, někteří opakovaně využili nabídku tábora v krásném a čistém prostředí Jeseníků na chatě Relaxa ve Žďárském potoku u Rýmařova.
V sobotu 1. 9. 2018 jsme se společně rozloučili s prázdninami. Naše škola uspořádala
pro všechny děti „Letní retro kino – Aneb
do školy se těšíme“. Akce se uskutečnila
od 18 hodin na hřišti u školy, kde byly pro

děti připraveny nejrůznější atrakce a zajímavé soutěže. Společné loučení s prázdninami
bylo zakončeno promítáním filmu „Ať žijí duchové“.
Slavnostní zahájení školního roku
2018/2019 se uskutečnilo v pondělí 3.9.2018
v Kulturním domě v Oticích. O krásný úvodní
program se postarali žáci naší školy. Po zahájení školního roku paní ředitelkou a proslovu pana starosty, byli slavnostně přivítáni
a představeni naši prvňáci. Přejeme jim, ať se
jim ve škole moc líbí.
V úterý 4. 9. zasedli všichni žáci do školních lavic a ve všech třídách se začalo učit.
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Nejprve jsme začali poučením o bezpečnosti
ve škole, následovalo poučení o bezpečnosti
při přecházení silnice. Preventivní seminář
dopravní výchovy připravili policisté Územního odboru Opava.
Celý letošní rok se nese v duchu významného výročí – 100. výročí založení naší republiky. Využili jsme nabídky připravených
programů pro děti „Staleté kořeny“. Formou
besedy s lektorem se žáci 3.,4. a 5. třídy seznámili s významnými osobnostmi naší minulosti. K tomuto výročí připravujeme celodenní program ve druhé polovině října.
Stejně jako každé září se naše škola zapojila do již tradičních „Zelných slavností“. Rodiče
přispěli svou spoluprací při tvoření výrobku
ze zelné hlávky, což byl „domácí úkol“ všech

dětí. Moc všem děkujeme. Výrobky ze zelné
hlávky byly společně s výkresy ze soutěže
„Zelí, zelíčko“ součástí výzdoby Kulturního
domu v Oticích. Rovněž milé taneční vystoupení dětí 1. třídy obohatilo pestrý program
„Zelných slavností“.
V letošním školním roce máme ve škole
dvě oddělení školní družiny. Ve školní družině se mohou žáci těšit na zajímavé a podnětné aktivity. Počátkem října začnou žáci
navštěvovat zájmové kroužky, do kterých
se dle svých zájmů přihlásili. Také letos se
zapojíme do sběru kaštanů a žaludů. Aktivity školní družiny, stejně jako dění ve škole, můžete sledovat na webových stránkách obce.
Kolektiv ZŠ
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Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

nabízí od 1. 1. 2018 občanům podporu a pomoc v rámci sociální služby
PORADENSTVÍ PRO OBČANY
Odborné sociální poradenství (§ 37 odst. 3)

-

-

Máte starosti se svým zdravím, nebo zdravím někoho blízkého?
Je pro vás těžké najít práci, bydlení, nebo řešíte nepříznivou finanční
situaci?
Potřebujete pomoc v rodinných, partnerských nebo mezilidských
vztazích?
Nevíte si rady při vyřizování osobních záležitostí na úřadech?

Smyslem naší práce je pomoci vám najít cestu k řešení vašich problémů.
Bezplatné odborné sociální poradenství bude probíhat v komunitním centru
obecního úřadu v Oticích 1x měsíčně, od 12:30–15:30 v termínech:
18. 9. 16. 10. 20. 11. 18. 12. 2018
15. 1. 19. 2. 19. 3. 16. 4. 21. 5. 18. 6. 16. 7. 20. 8. 17. 9. 15. 10. 19. 11. 17. 12. 2019

Těší se na vás Karel a Lenka .
www.css-ostrava.cz Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava
775 356 074 ksliva@css-ostrava.cz 775 356 117 lzavodna@css-ostrava.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Také v mateřské škole začal 3. 9. 2018 nový
školní rok a provoz ve všech třídách. Ve školním roce 2018 – 2019 bude mateřskou školu
navštěvovat celkem 71 dětí.
V prvních dvou týdnech si děti postupně
zvykaly na režim mateřské školy a poznávaly
pravidla třídy. Pro děti byly připraveny aktivity, které podporovaly sbližování děti a kamarádství. Děti se učily orientovat v prostředí mateřské školy, navazovat kontakt s paní
učitelkou a dětmi.
Také v letošním školním roce budeme
společně s dětmi postupně poznávat a objevovat svět. Zaměříme se opět na tradice
a zvyky, které jsou dětem blízké, na reálné
situace a změny v přírodě. Zařazováním her
nejrůznějšího zaměření budeme podporovat a rozvíjet tvořivost dětí. V rámci projektu
Zdravotní výchova v MŠ budou naši mateř-

skou školu navštěvovat každý druhý měsíc
studenti SZŠ Opava. Cílem projektu je motivovat děti k péči o zdraví.
Program mateřské školy budou také v letošním roce zpestřovat pohádky. Každý
měsíc navštíví naši mateřskou školu známá
divadélka. První kulturní zážitek budou mít
děti již ve čtvrtek 20. 9. 2018, kdy mateřskou
školu navštíví Divadlo Smíšek.
Mezi odpolední zájmové aktivity, které mateřská škola v letošním roce nabízí patří: Flétnička, Hrátky s angličtinou a Tanečky. Všechny zájmové kroužky budou zahájeny v říjnu.
Jako každým rokem chystáme opět odpolední akce pro děti a rodiče. Mezi první dvě
plánované akce patří Loučení broučků s létem a Drakiáda. Snad nám bude počasí příznivě nakloněno.
Kolektiv MŠ Otice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, doručovatelé dopisů, letáků a zásilek žádají
občany o řádné označení nemovitostí číslem popisným.
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ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Atletka z Otic získala bronz na MČR
Zuzana Šustáková v letošním roce poprvé
závodí v kategorii juniorek. V zimní halové
sezóně 2018 si vytvořila na Mistrovství Moravy a Slezska v ostravské atletické hale ve Vítkovicích nový osobní rekord ve skoku o tyči
výškou 375 cm. Tímto výkonem obsadila 1.
místo. Dne 24. 2. 2018 se konalo Mistrovství
České republiky juniorů a juniorek ve stejné
ostravské atletické hale. Zuzka v tomto závodě obsadila 5-té místo. O týden později se
konalo Mistrovství ČR mužů a žen v pražské
Stromovce, kde se jako jedna z nejmladších
umístila mezi nejsilnější českou atletickou
konkurencí na krásném devátém místě.
Po ukončení zimní halové sezóny Zuzka odjedla na soustředění do španělského města
Alicante, kde se připravovala na letní sezónu
2018.
První závod v letní sezoně Zuzka zahájila
ve městě Ustroň v Polsku. Zde se výkonem
340 cm umístila na druhém místě. Další zá-

vod se konal v Olomouci, kde Zuzka překonala výšku 362 cm a tímto výkonem se
posunula na třetí místo v celorepublikových
atletických tabulkách. Tento svůj výkon zopakovala na venkovním atletickém stadiónu
v Ostravě Vítkovicích, kde opět nenašla přemožitelku a obsadila 1. místo na Mistrovství
Moravy a Slezska 2018. Na Mistrovství ČR juniorů a juniorek, které se konalo na pražské
Dukle, svůj výkon nezlepšila a obsadila bronzovou příčku. Na pražskou Duklu se opět vrátila na pětidenní soustředění, aby zde vylepšila svoji techniku a výkonost.
Na Mistrovství České republiky 2018 mužů
a žen, které se konalo 28. 7. 2018 v Kladně, si
Zuzka svůj výkon nezlepšila a ve skoku o tyči
se umístila na 8. místě.
Přejeme Zuzce, aby v nadcházející sezóně
svůj výkon zlepšovala a bez zranění zdolávala laťku ve vyšších výškách.
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Den otevřených dveří ZP Otice, a.s. a Jízda
zručnosti - tisková zpráva
Dne 22. 6. 2018 proběhlo za společného
pořadatelství Zemědělského svazu ČR, MSŠZe a VOŠ Opava, ZP Otice, a.s. a Moravskoslezského kraje v areálu firmy ZP Otice, a.s.
republikové finále soutěže studentů středních zemědělských škol v ovládání traktoru
CLAAS s vlekem. Této jízdy zručnosti, která
se konala pod záštitou ministra zemědělství,
se zúčastnilo celkem 24 studentů, kteří postoupili z předcházejících krajských kol a zástupce opavského okresu skončil na pěkném
čtvrtém místě.
Souběžně s touto akcí proběhl ve spolupořadatelské firmě ZP Otice, a.s. den otevřených
dveří. Tato firma se zabývá zemědělskou prvovýrobou zaměřenou kromě tradičních
produktů rostlinné výroby na výrobu čerstvé
a zpracované zeleniny. Odtud také pochází
tradičně výborné Otické kysané zelí. V oblasti živočišné výroby je firma producentem
syrového kravského mléka, jež tvoří vstupní
surovinu pro výrobu parmezánských sýru
italského typu.
Den otevřených dveří byl primárně určen
pro žáky základních škol místního regionu
a pro studenty Masarykovy střední školy

zemědělské. Ti na několika prohlídkových
okruzích ve všech podstatných výrobních
areálech firmy spojených s odborným a zasvěceným komentářem příslušných pracovníků ZP Otice, a.s. měli jedinečnou možnost
seznámit se s konkrétními podmínkami
a moderním pojetím zemědělské výroby.
Součástí připravených prohlídek byla také
prezentace nejnovější a nejmodernější zemědělské techniky. Také občerstvení žáků
a studentů včetně drobných dárků bylo
k dispozici.
O tom, že celá tato problematika vzbudila
velký zájem této cílové skupiny, svědčí její
hojná a aktivní účast v počtu takřka 400 žáků
a studentů.
Je nutnou vyzdvihnout nesporný význam
akcí tohoto charakteru, neboť mohou pro
mnoho mladých lidí představovat ceněnou
inspiraci při jejich rozhodování o své budoucí profesi. A pokud jejich rozhodnutí povede
směrem k zemědělské výrobě, lze to vnímat
jednoznačně jako pozitivum, protože mladých odborníků v této oblasti národního hospodářství bude sotva kdy dostatečný počet.
ZP Otice, a.s.

