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Vážení spoluobčané,
mé dnešní úvodní slovo bude trochu jiné, než obyčejně. Bude více hodnotící. Přesto
bych se rád vyjádřil k aktuálnímu dění. V uplynulých dnech jsme zdárně zvládli IV. Otické zelné slavnosti a okresní dožínky. Akce byla dobře připravena a nezaznamenali jsme
zásadní stížnosti. Za přípravu a provedení děkuji všem dobrovolníků, spolků, základní
škole, ZP Otice a.s., 1.slezské strojní, Agrotransu Otice a zaměstnancům obce. Vyzdobené Otice zaujaly podle ohlasu mnoho z Vás a hosty, kteří naši vesnice obdivovali. Věřím,
že se Vám oslavy líbily.
Nebylo možno si nevšimnout realizace další etapy rekonstrukce chodníků. Možná Vás
zamrzelo, že se současně nemění autobusové zastávky a neopravují se uličky. Na rekonstrukci zastávek máme zpracován projekt, který chceme realizovat v rámci dotace.
Protože každá zastávka stojí asi 100 000,-Kč a máme je čtyři, dotace se vyplatí. Uličky budeme dělat z následujícího rozpočtu. Nyní se pracuje na smuteční síni. Harmonogram
prací slibuje dokončení díla v polovině listopadu 2014.
Uplynuly téměř 4 roky mandátu zastupitelů, radních a starosty obce. Je čas hodnocení,
složení účtů Vám, spoluobčanům. Jistě si pamatujete na volební sliby a nepochybně dokážete vyhodnotit jejich plnění. V jednom ze zpravodajů, jako reakci na nemoudrý „taky
zpravodaj“ Vám rada obce sdělila, že za nás bude hovořit práce. Jsem přesvědčen, že se
nemusíme stydět. Může nám být jen líto, že jsme nemohli udělat více. Buďme konkrétní.
V oblasti investic a financí:
- vymazali jsme dluh obce a dnes máme na obecním účtu více než 8 000 000,- korun
a přitom jsme realizovali níže uvedené akce,
- zrekonstruovali jsme základní školu,
- vybudovali jsme víceúčelové hřiště i dětské hřiště (u školy) a tenisový kurt (u kuželny), kde jsme vyměnili oplocení,
- postavili jsme parkoviště u školky,
- zrekonstruovali jsme chodníky na ulicích Hlavní, Opavské a Kylešovské, části ulice
K Rybníčkům,
- osvětlili jsme přechody a bezbariérově je upravili,
- pořídili jsme nový čistící vůz,
- vybavili jsem Vás 210 kompostéry zdarma,
- zmodernizovali jsme knihovnu novým nábytkem, nákupem projektoru a promítacího plátna, počítače s programem pro lepší zásobování knihami,
- vysadili jsme na 200 nových stromů – švestková alej, obecní sad,
- vyměnili jsme okna na budově obecního úřadu, čističky a dílnách. Zrekonstruovali
jsme kanceláře obecního úřadu a vybavili je novou technikou. Máme z velké části
obměněn strojový park-sekačky, auta a další nářadí,
- zmodernizovali jsme kuchyň v kulturním domě (stavební úpravy, nová technologie),
- zabezpečili jsme likvidaci přečerpávací stanice na nádraží a připravili tak podmínky
pro odkup pozemku,
- provedli jsme řadu velkých oprav na zařízení podtlakové kanalizace a čističky odpadních vod,
- vybudovali jsme nový taneční parket s altánem na zahradě kulturního domu,
- služby a majetek nakupujeme téměř výlučně formou veřejných zakázek a jsme
v tomto směru na sebe přísnější, než nám ukládá zákon.
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V oblasti společenského života:
- zvýšili jsme finanční podporu spolkové na úroveň asi 400 000,- Kč ročně. Podporujeme spolky organizačně i technicky – vymýšlíme akce, které společně realizujeme
a vytváříme podmínky spolkům pro důstojný život – výpůjčkami majetku obce, pořízením techniky pro lepší zvládání pořádaných akcí – ozvučovací souprava, stany,
lavičky.
- zavedli jsme nové tradice v podobě Otických zelných slavností, Otického adventu
s pečením a výstavou perníků, společného vítání Velikonoc, setkání s podnikateli
a živnostníky, mládeží a vedením obecních spolků.
- vydali jsme ve spolupráci s Ondrou Vrbickým novou knihu o Oticích a jejích občanech Otické paměti.
V oblasti prezentace obce:
- zviditelnili jsme Otice v rámci kraje i České republiky naší pravidelnou účastí v soutěžích Vesnice roku, Cena hejtmana Moravskoslezského kraje a Zlatý erb. V těchto soutěžích jsme jednou z nejúspěšnějších obcí v kraji, řadu z nich jsme získali několikrát.
Modrá a oranžová stuha zdobí obecní prapor. Ze tří účastí v soutěži je to výborný
výsledek.
- Otice jsou dobře známy z příspěvků v regionálním tisku i televizi v rámci okresu
Opava a Moravskoslezského kraje.
V oblasti péče o občany:
- dovolíme si ponechat na Vašem laskavém zhodnocení jak je o Vás pečováno. Jistě
umíte porovnávat jak z pohledu času (dříve a dnes), tak z pohledu prostoru (nejen
Otice, ale též Rybníčky).
Protože statistické údaje patří k hodnocení, dovolím si pár čísel:
- rada obce se sešla za uplynulé 4 roky celkem 180 krát. Účast na jednáních byla 100%
s výjimkou nemocí a dovolených. Jiná neúčast nebyla.
- zastupitelstvo obce bylo svoláno celkem 21 krát.
zastupitel

% účasti na zastupitelstvech

člen komise, výboru

Bc. Dušan Havel

77,27

ano

Roman Janáček

86,36

ano

Dalibor Jedlička

63,64

ano

Ing. Zdeněk Kostřica

77,27

ano

Marta Kubincová

100

ano

Ing. Pavel Lesák

90,91

ano

Jan Lihotzký

68,18

ne

Lubomír Nevím
rezignoval k 31. 8. 2011

66,67

ne

3

zastupitel

% účasti na zastupitelstvech

člen komise, výboru

100

ano

Iveta Světlíková
zastupitelka od 1.9.2011

93,75

ano

Petr Štencel

59,09

ano

MVDr. Vojtěch Štencel

90,91

ano

Petr Šula

95,45

ano

Mgr. Vladimír Tancík

90,91

ano

Jiří Tobík

93,75

ano

100

ano

Radek Sukeník

Ing. Tomáš Volovský

Nutno podotknout, že nejde jen o účast jako takovou, ale jde i o podíl na práci
ve prospěch obce. Ten byl u všech členů komisí a výborů velmi dobrý. Moc děkuji
za pomoc a podporu těmto aktivním zastupitelům.
Vážení spoluobčané, v následujících dnech nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Ať už bude kampaň jakkoli vedena, povedou se různé řeči (věřím, že bez osobních
útoků a pomluv), důležité je se voleb zúčastnit. Nic není nikdy předem rozhodnuto a neúčast v obecních volbách je nezodpovědný krok vůči obci, vůči sobě i svým dětem. Je
na Vás, jaké zastupitele si zvolíte a jaké vzejde z následných voleb vedení obce. Není
však nic horšího, než k volbám nejít.
Vážení spoluobčané, děkuji za práci a spolupráci všem, kteří se podílí na veřejném životě. Jakoukoli formou, třeba jen podnětem, dobrou radou, upozorněním
na nedostatky. Děkuji členům komisí rady obce a jejich předsedům, děkuji členům
obou výborů. Děkuji radním a místostarostovi. Za nás všechny pak děkuji našim
rodinám, bez jejichž pomoci by nebylo možné se věnovat práci naplno.
Děkuji Vám, spoluobčanům i zastupitelům za důvěru a zvolení starostou obce.
Průběh mandátu nebyl vždy radostným a klidným. Především první dva roky
byly náročné, protože bylo třeba dát chodu úřadu jinou podobu, nastavit procesy, začít obec zbavovat dluhu, nastartovat společenský život. Zažil jsem i mnoho
nádherných chvil. Oficiálních, spojených s přebíráním řady cen pro Otice. Neoficiálních v našem každodenním kontaktu, s Vámi spoluobčany. Každé ocenění je
příjemné, mezi ta nejpěknější patřilo ústní uznání Čestného občana Otic Františka Luzara.
Umožnili jste mi pro Vás 4 roky pracovat a byla to pro mě čest.
Vladimír Tancík
starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 4. 10. 2014 budou za obecním úřadem přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Sběr bude probíhat od 07,00 do 12,00 hodin. Do kontejneru patří: koberce, nábytek, sedačky, elektroodpad.
Do kontejneru nepatří: stavební suť, separovaný odpad (plast, papír, sklo), nebezpečný odpad, pneumatiky.

Sběr nebezpečného odpadu
Ve středu 22. 10. 2014 bude na odstavné ploše ul. K Rybníčkům probíhat od 15,00
do 17,00 hodin sběr nebezpečného odpadu.

Úhrada stočného za rok 2014
Upozorňujeme všechny občany, kteří doposud neuhradili stočné za 4.Q.2013
a 1,2,3Q.2014, že splatnost stočného je do konce října 2014.
Žádáme všechny občany, kteří obci Otice nedali souhlas s poskytnutím údajů o spotřebě vody od SmVaK a.s., aby se buď dostavili na obecní úřad s výpisy od SmVaK
za výše uvedené období nebo je zaslali na mail: urad@otice.cz. Následně Vám bude
vystavena složenka na úhradu stočného, případně můžete stočné uhradit v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu.
Výše stočného činí v roce 2014 30,-Kč/m³ odebrané vody, v případě kombinace odběru se studnou Vám bude spotřeba upravena dle prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb..
Platby za stočné můžete také zasílat na účet obce vedený u České spořitelny a.s., č.ú.:
1851576379/0800, variabilní symbol: číslo popisné.

Informace o volbách
Volby do Zastupitelstva obce Otice se uskuteční ve dnech 10. října v době od 14,00
do 22,00 hodin a dne 11. října 2014 v době od 08,00 do 14,00 hodin.
Volby se uskuteční v 1 volebním okrsku.
Volební místnost bude umístěna v budově Kulturního domu v Oticích, přísálí na adrese Hlavní, Otice budova bez č.p., PSČ 747 81.
Upozorňujeme, že volič podle odst.2 § 29 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České
republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávnění na území České
republiky volit § 4 odst. 1 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí platným dokladem (občanským průkazem, pasem).
Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit do volební místnosti, máte
možnost si objednat návštěvu členů volební komise s přenosnou volební schránkou. Kontaktní osoba Jana Jašková, tel: 734263092.
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Veřejná finanční podpora na rok 2015
Upozorňujeme spolky, sdružení a občany, kteří mají zájem o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce na rok 2015, že na internetových stánkách obce www.otice.cz
v sekci úřední deska, jsou zveřejněny Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Otice včetně Žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Otice. Termín podání žádosti je nejpozději do 10.11.2014.

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 1. září 2014 začal nový školní rok a byl zahájen provoz ve všech třídách naší
mateřské školy.
Kromě denního programu, plného pestrých a přínosných činností, připravujeme pro
naše děti také divadelní představení, zájmové aktivity a další zajímavé akce.
Divadelní představení:
- První pohádku zahraje dětem Divadélko Beruška 24. září.
Zájmové aktivity pro nejstarší děti:
- Hrátky s angličtinou
- Flétnička a veselé zpívání
- Předškoláček
Všechny zájmové kroužky nabízíme dětem od října.
Akce pro děti a rodiče:
- První společnou akcí bude „Podzimní
zahradní slavnost“, která se uskuteční 25.
září. Doufáme, že nejenom tato první společná akce, ale všechny plánované akce
naší mateřské školy se vydaří.
Přidáváme fotografie z poslední akce
školního roku 2013/2014 – Rozloučení předškoláků s mateřskou školou.
Kolektiv MŠ Otice
6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTICE
Prázdniny utekly jako voda a je tady
nový školní rok. V pondělí 1. září jsme se
sešli tentokrát na hřišti u školy, abychom
slavnostně přivítali prvňáčky a nové paní
vychovatelky. Děvčata z 2. třídy připravila
pod vedením p. vychovatelky Jedličkové
krátký uvítací program- za slovního doprovodu zabubnovaly na drumbeny.
Do první třídy nastoupilo 22 dětí14 chlapců a 8 děvčat. V tomto školním roce bylo otevřeno třetí oddělení školní družiny, které navštěvují starší děti. 1. oddělení družiny vede p. vychovatelka Ivana Sroková
a oddělení navštěvují děti 1. třídy.
Do 2. oddělení, které vede p. vychovatelka Drahomíra Jedličková, docházejí děti
2. a 3. třídy. V novém 3. oddělení se setkávají děti 3. až 5. třídy a vede je p. vychovatelka
Petra Strakošová.
V prvních dvou zářijových týdnech připravujeme výzdobu ke IV. Otickým zelným slavnostem a děti v družině nacvičují píseň Zelí, otické zelí. Svými výtvarnými nápady přispěly také okolní základní školy a práce dětí budou opět soutěžně vyhodnoceny a oceněny.
Kolektiv ZŠ
7

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČZS OTICE
Otická moštárna
Datum vzniku otické
moštárny provozované
otickými zahrádkáři sahá
do období let 1986 až
1989, kdy došlo po dohodě s tehdejším vedením
obce k poměrně rozsáhlým stavebním úpravám
této, v té době nevyužité
budově č.p. 82. Účelem
bylo využít budovu pro
zájmovou činnost místních organizací zahrádkářů a chovatelů. Stavební
úpravy (příčky, omítky,
voda, elektřina, dlažby,
obklady aj.) byly prováděny členy ZO zahrádkářů,
stejně tak náklady spojené s těmito úpravami
a nebyly malé. Celá rekonstrukce trvala necelé
tři roky a dnes můžeme konstatovat, že se vyplatila. Byly vytvořeny skladovací prostory
pro obě organizace, stejně tak prostory pro společenskou činnost a hlavně pro zahrádkáře dnes už známá otická moštárna.
Provoz moštárny byl zahájen na podzim roku 1989. Po tříletém provozu a hlavně získaných zkušenostech z moštování došlo v roce 2001 k dalším úpravám hlavně po stránce kvality moštování. Došlo k výměně či úpravě mechanických částí jako je drtič či lis
do nerezového materiálu. Po celou dobu dle potřeby se provádí úprava vnitřních či venkovních prostor, oplocení, vybavení pomůckami a další. Jak už bylo řečeno, moštování
provádí členové naší organizace. Nutno zmínit, že mezi prvními moštaři byli dnes už
nežijící páni Zdeněk Lihotzký, Jan Horňák a další. Dlouho pak bratři Franta a Jan Volovští.
Posledních sedm let jsou pravidelnými moštaři páni František Luzar a Miroslav Luzar
a Jan Havranek.
Hrubým odhadem se dá říct, že za těch dvacet pět let provozu moštárny bylo zmoštováno př. 270 tun ovoce, což je jistě úctyhodný výkon. Rychlostí a kvalitou moštování předčí naše moštárna doposud stávající moštárny v okrese, kterých bohužel stále
ubývá. Hlavním důvodem jsou fyzické předpoklady moštujících, úbytek organizací či
finanční otázka. I přes zmíněné potíže se zájem o moštování stále zvětšuje, zájemců přibývá i ze vzdálenějších částí okresu či dokonce i z jiných, což je kladná stránka samotného moštování.
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Chci také poděkovat vedení obce za doposud trvající pronájem části této budovy pro
naši činnost a za dobrou vzájemnou spolupráci.
Věřím, že dokud nám i nadále budou stačit síly, že budeme dál moštovat a dělat radost všem zahrádkářům v širokém okolí.
František Luzar
předseda ZO zahrádkářů Otice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HVOZDNICE
Činnost MS po výroční schůzi

Hodnotící členská schůze je vždy příležitostí zamyslet se nad tím, jakých výsledků
jsme v uplynulém období dosáhli. Ale taktéž stanovit hlavní směry a cíle spolkové
činnosti pro další období.
Naše honitba, kterou máme pronajatou od Honebního společenství Otice je převážně polní a intenzivní zemědělskou velkovýrobou. 85% výměry je po celý rok
zemědělsky obděláváno, pouze 10% je tvořeno lesnatým porostem Kamenné hory
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a zbytek je vodní plocha a řekou Hvozdnicí. Tím je vlastně dána hlavní náplň naší
činnosti a tou je ochrana a péče o zvěř. Je to široký, různě vyložitelný pojem. V našich podmínkách lze hovořit o ochraně zvěře spárkaté – srnčí. Plně jsme využili dotační možnosti a již třetím rokem zabezpečili aplikací pachových ohradníků podél
silnice do Uhlířova. I když jsme od konce dubna provedli pomocí koncentrátu Hagopur trojnásobnou aplikaci, ne vždy byla tato ochrana účinná, o čemž svědčí nálezy
uhynulé srnčí zvěře. Nicméně nelze s určitosti doložit, že vždy šlo o střet s vozidlem.
Za období květen až srpen jsme tak zaznamenali úhyn 3 ks srnců a 2 ks plných srn.
U drobné zvěře, zajíc, bažant, koroptev spočívá její ochrana v tlumení zvěře myslivosti škodící. Chtěl bych při této příležitosti oslovit občany obce, aby si všímali
nevhodného do přírody nepatřícího chování některých návštěvníků Kamenné hory.
Majitele psů bych chtěl požádat, aby zamezili volnému pobíhání, a tím snížili riziko stresování zvěře. Při zjištění výše uvedených jevů, ohlaste tuto skutečnost funkcionářům mysliveckého spolku (p. Vladimír Tancík, p. Jiří Pater). Chceme hovořit
o ochraně a péči o zvěř musíme průběžně zabezpečit soustavné zvyšování úživnosti
honitby a zlepšování krytových a potravních podmínek zvěře.
Na jaře letošního roku jsme provedli ve spolupráci s obcí Otice výsadbu plodonosných stromů a keřů podél plánované cyklostezky a podél příkopu v centru honitby.
Je samozřejmostí, že průběžně zajišťujeme krmivo pro přikrmování zvěře v době
nouze. Za tím účelem máme v honitbě 6 krmelců a 9 zásypů.
Lovíme intenzivně černou zvěř. Ta se po sklizni obilovin koncentruje v kukuřičných lánech, kde budou pochopitelně vznikat škody. Využíváme měsíčního svitu
a jasných nocí k lovu zejména selat a lončáků. Magistrátem města Opavy nám byl
povolen i odlov dospělé černé zvěře. Naší snahou je zvýšit odlov a tím minimalizovat škody. K dnešnímu dni máme uloveno 7 ks, z toho 2 selata, 4 lončáky a 1 dospělý
kus. Nejúspěšnějšími lovci jsou pánové Miroslav Kobelár a Jiří Pater.
Značnou pozornost věnujeme práci s mládeží. V rámci Dne IZS jsme 10. května
zabezpečili prezentaci činnosti našeho spolku spojenou s výstavkou trofejí, ukázkou
výcviku loveckého psa a besedou s dětmi. Občané Otic jsou o naší činnosti informováni aktuálními zprávami ve vývěsní skřínce.
Pořád se nám však nedaří získat nové adepty myslivosti. Využívám této příležitosti
a chtěl bych požádat občany Otic, zejména ty mladé, kteří mají rádi přírodu, život
v ní, mají kladný vztah k volně žijící zvěři, posilte naše řady a staňte se myslivci. V případě úspěšného absolvování kurzu myslivosti garantujeme přijetí za člena našeho
mysliveckého spolku.
Pavel Pater
předseda MS

TJ Otice
Do letošní fotbalové sezony jsme přihlásili dvě mládežnické mužstva.
Mladší žáci ročník narození 2002 a mladší:
Nikola Chalupová, Matyáš Marek, Martin Smija, David Glosl, Tomáš Montag, Antonín David, Tadeáš Duček, Robin Poštulka, Adam Žilka, Ondřej Mura, Samuel Vícha,
Matyáš Slunský, Ondřej Veleba, Michal Walig, Petr Koval, Pavel Koval, Lukáš Moniš,
Daniel Potepa, David Zezulka, Adam Mička, Matěj Musila.
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Starší žáci ročník narození 2000 a mladší:
Radek Vrána, Vojtěch Borunský, Tomáš Smija, Jan Pácha, Šimon Pokorný, Lukáš Bačina, Ondřej Marek, Petr David, Lukáš Sukeník
Družstvo ml. Žáku má hrací den domácích utkání ve středu, starší žáci pak předzápas mužů v sobotu.
O prázdninách se naši žáci zúčastnili několika turnajů. V Brumovicích kde jsme
obsadili druhé místo, v Malých Hošticích třetí místo a v Kylešovicích na turnaji s mezinárodní účasti krásné páté místo. V termínu od 3.9.-7.9.2014 jsme pro žáky zorganizovali soustředění v Horní Lhotě za účasti 21 dětí.
Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc s organizací Marcelu Grygarovi,
Janě Milcové, Ivaně Gorčicové, Zbyšku Výtiskovi.
V zimních měsících máme pro děti zajištěnou tělocvičnu v Žimrovicích a přislíbenou i v Opavě. Pro velký zájem a rozdělení na mladší a starší, přibyli do kolektivu trenéru starších žáků pánové František Smuda a Jiří Pácha.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit při domácích utkáních.
Kateřina Grygarová
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ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Rostislav Štencel – Mistr světa
Rostislav Štencel je v poslední době velmi úspěšným sportovcem v disciplíně sjezd
na horských kolech, tzv. downhill. Rostislav
startuje v kategorii Master, která se vyznačuje tím, že v ní mohou startovat pouze
jezdci starší 30 let. Ale nenechte se zmýlit,
tito jezdci velmi často dokážou sekundovat
nejlepším českým jezdcům. Jeho cesty vedly především na závody Evropského poháru, ale i na ostatní závody, kde však měly
tratě náročné parametry. Evropský pohár
čítal sedm závodů a jednotlivá kola se jela
ve Slovinsku, Itálii, Francii, Česku a Rakousku. Rosťa v těchto závodech pravidelně
obsazoval pódiová umístění, stal se tak
průběžným leadrem poháru, a za týden se
stane i celkovým vítězem. V červenci tohoto roku se jelo mistrovství České republiky
v Koutech na Desnou a podařilo se mu zde
vybojovat mistrovský titul. Poslední největší úspěch zaznamenal před třemi týdny v norském Hafjell. Zde se jelo mistrovství
světa masterů. S nekompromisními podmínkami a silnou konkurencí se vypořádal
stejně úspěšně jako s takřka všemi, se kterými se letos na závodišti potkal. Po vítězné měřené jízdě, kdy porazil domácího jezdce, si tak ještě více věřil do nedělního
finále. Do své finálové jízdy dal vše. Sice na prvním mezičasu ztrácel sekundu a půl,
ale poslední pasáž zvládl bravurně a cílovou fotobuňku proletěl o 0,2 vteřin rychleji
než norský favorit. Rostislav Štencel se tak stal jeden z mála českých jezdců, kteří mají tu čest vozit duhový trikot Mistra světa. Smutné na tom všem je, že tento
úspěch nezaujal česká média a jak se říká „vyšuměl“ bez jakékoliv odezvy.

Zuzka Šustáková
– I. vicemistryně světa 2014
Chtěla bych Vás touto cestou informovat
o sportovním úspěchu Zuzky Šustákové v mažoretkovém sportu v kategorii sólo POM-POM
juniorky. Cvičení POM-POM je pódiové vystoupení s třásněmi za doprovodu hudby s tanečními a akrobatickými prvky. Pod vedením trenérek Natálie Noskové, Barbory Steinwirthové
a Petry Pavelkové dosáhla hned několika úspěchů. V závodě Ostravský POM-POM obsadila
3.místo, v závodě Karvinského poháru obsadila
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4.místo a v závodě v Zábřehu na Moravě
zvítězila. Kvalifikovala se tak na Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu. To se konalo v červnu 2014 v Náchodě a Zuzka získala titul II. vicemistryně ČR
2014 v mažoretkovém sportu v kategorii
sólo POM-POM juniorky. Svým umístěním
si vybojovala postup na Mistrovství světa, které se konalo ve dnech 28.-30. srpna
2014 v Praze. Z 22 závodnic z celého světa
se Zuzka umístila na 2.místě a získala titul
I. vicemistryně světa v mažoretkovém
sportu v kategorii sólo POM-POM juniorky
pro rok 2014. Přejeme Zuzce v jejích sportovních aktivitách hodně dalších úspěchů
a pevné zdraví.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Petr Šusták
Irena Černínová
Marie Dlouhá
Jaroslav Bezděk
Anna Kuncová
Květoslav Mocek
Božena Černohorská
Augustina Kalusová
Jan Volovský

Zoltán Kalavský
Milan Gajdošík
Manfred Schindler
Jarmila Kurková
Božena Borová
Markéta Janečková
Radovan Hanšut
Alena Mrázková
Ivan Kalus
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