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Vážení spoluobčané,
máme za sebou zřejmě i poslední záchvěvy letošního pokusu o zimu. Vykročili
jsme do nového roku, nechť je rokem úspěšným a bohatým na zdraví i úspěchy
nás všech.
Čas zimy jsme se snažili využít na přípravu projektů, podávání žádostí o dotace,
pracovalo se na novém územním plánu. Už nyní mohu napsat, že vzaly za své naděje malých obcí na slušné dotace, které by nám umožnily realizovat naše představy a potřeby. To, co prezentují v médiích mnozí vládnoucí politici, není pravda.
Ze 650 miliard korun na programovací období 2014-2020 dostanou obce mizivou
částku. Lže se nám stále více.
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků (ulice K rybníčkům), rekonstrukci chodníků na hřbitově, na nový povodňový plán, což je spojeno s rekonstrukcí, resp. novým obecním rozhlasem a digitálním povodňovým plánem.
Usilujeme získat nové vozidlo pro hasiče také formou podané žádosti. Využíváme
i dotace krajské – letos chceme řešit podporu na Zelné slavnosti. Ze vzpomínaných připravovaných projektů se nyní zpracovává studie proveditelnosti rekonstrukce místních komunikací. V květnu by měly být zveřejněny výzvy v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu životního prostředí,
v rámci kterých chceme zrekonstruovat budovu obecního úřadu. Máme dostatek
našetřených vlastních peněz na spoluúčast. Pokud bude šance opravit i kulturní
dům, zkusíme ji využít.
Intenzivně jsme se snažili pracovat s firmami na přípravě projektu rekonstrukce
ČOV a rozšíření podtlakové kanalizace. Po měsících jednání jsme výrazně nepokročili. Důvodem je nezájem a neschopnost firem projekt připravit. Jde totiž o hodně drobných úkonů a velké množství práce, která musí navazovat na vybudované
a do tohoto se nikomu moc nechce. Rádi přijmeme pomoc s tímto úkolem.
Z připravovaných akcí bych mohl ještě vzpomenout vyhlášenou vyzvanou architektonickou soutěž na budovu naší požární zbrojnice a dílny se sklady. Současně
pracujeme na podkladech pro projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci
programu Efekt. Nezanedbáváme ani zeleň. Aktuálně víme, že jsme uspěli s žádostí o dotaci u Nadace ČEZ a obdržíme asi 60 000,-Kč na novou výsadbu obecního sadu, řadu keřů kolem firem na ulici K Rybníčkům naproti hřbitova. Z uvedené
dotace zahájíme obnovu aleje hrušní na Rybníčky. K této akci dám prostor komisi
životního prostředí a zdraví na jiném místě.
Ani dnes neopustím obvyklou osnovu a po investicích bych se rád zmínil o společenském, spolkovém a kulturním životě v obci. Velice úspěšně jsme zvládli VIII.
obecní ples, soudě podle ohlasů mnohých z Vás, kteří jste se zúčastnili. Svůj „plesíček“ měli i senioři, kteří letos vlastně odstartovali naši plesovou sezónu.
Letošní velikonoční oslavy jsme z důvodu probíhajících prázdnin ponechali plně
ve Vaší režii a nebudeme organizovat obecní akci. Zato v květnu nás čeká nejen
stavění a kácení máje, ale letos se chceme zúčastnit akce Otevírání turistické sezóny opavského Slezska. Zvažujeme možnost, že se autobusy přesunou jak děti
s rodiči, tak vystupující i část občanů na Hradec a budeme tam šířit dobré jméno
obce a snad se i dobře pobavíme. Touto akcí bychom se trochu vymkli obvyklým
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podobám oslav Dne dětí. Na první víkend prázdnin se už těší Staří páni, kteří nás
budou reprezentovat v Čechyncích na fotbalovém turnaji. Náš fotbalový turnaj
mládeže chtějí pořadatelé zpestřit na oplátku účastí dětí z našich družebních obcí.
Z nich nám pravděpodobně přijedou mladí fotbalisté na tradiční turnaj.
Tak jako jsme se v uplynulém roce věnovali životnímu prostředí – především čistotě obce a třídění odpadů, budeme pokračovat i letos. Pořád odvážíme hodně
odpadů, byť se situace trochu zlepšila.

Čím více vytřídíme, tím méně zaplatíme!
To platí pro všechny. Na jaře proběhne veřejná soutěž na odvozce a likvidátora
našeho komunálního, tříděného a velkoobjemového odpadu. Žádná firma za nás
ale třídit nebude. Připravujeme i úpravu skládky větví, aby více odpovídala zákonným podmínkám a neumožnila divoké skládkování. Provedli jsme ve spolupráci se
správou silnic pokácení hrušní na ulici K Rybníčkům. Místo nich chceme vysadit
keře a obecní sad.
V souvislosti s životním prostředím a naší čističkou jsme si udělali pokus s rozložitelností „vlhčených ubrousků,“ které používají hlavně maminky miminek. Naložili jsme odděleně do octa, sava a hydroxidu sodného takový ubrousek 3.2.2016.
Do 15.3.2016 se žádný z ubrousků nerozložil. Co dělá takový ubrousek v kanalizaci
Vaší i obecní? Zachytí se Vám v přípojce do šachtice či v šachtici samotné, nebo je
nasán do čerpadla. Následkem pak je porucha a náklady s tím spojené. Zvažte, zda
není lepší tyto ubrousky do záchodů vůbec nevhazovat.
Pro naši větší bezpečnost jsme pořídili maketu policisty. Snažíme se ji umísťovat
na různá místa a podle ohlasů „policista nahání strach.“ Je sice na těžkém stojanu
a zamknut, ale kdyby nám jej někdo chtěl zcizit, pomozte nám ho chránit.
Relativní klid na práci byl v posledních měsících narušen nalezením několika
„kostlivců“ v podobě nevyřešených majetkových záležitostí, černé stavby a podobně. Pokud máte s obcí nedořešen podobný případ, přijďte jej prosím, nahlásit
a pokusíme se věc řešit. Nemá smysl věci odkládat a tvářit se, že neexistují. Například (a není to ojedinělé) jde o obecní chodníky na Vašich pozemcích. Hromadné řešení je jednodušší a levnější. Proč máme do obce zvát geodety každý měsíc,
když lze tyto práce objednat najednou…?
Téměř v závěru mi dovolte malou gratulaci a poděkování: 14. března 2016 tomu
bylo 50 let, co patronát nad obecní knihovnou, či spíš knihovnami, převzala „dynastie Sukeníků.“ Současnému správci knihovny, panu Jaroslavu Sukeníkovi, děkuji
za práci a přeji kromě zdraví ještě mnoho dobře odvedené práci ve prospěch čtenářů. Rada obce děkuje za dlouhá léta práce panu Petru Šulovi, který ukončil své
aktivní působení v Komisi rady obce pro životní prostředí a zdraví.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby pro Vás jarní měsíce byly obdobím načerpání nové energie a zdraví.
Vladimír Tancík
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INFORMACE KOMISE RADY OBCE
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
Vážení spoluobčané, milé děti!
Naše obec získala grant na výsadbu nových stromů a keřů. Keře budou vysazeny podél ulice K Rybníčkům od hřbitova směrem na Rybníčky vlevo. Ovocné stromy starých
odrůd chceme vysadit na našem pozemku směrem k čističce odpadních vod. Bude se
jednat celkem o 70 stromů a asi 400 keřů, tedy velkou akci.

Výsadba se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016 od 09:00 hodin,
sraz bude na silnici směrem k ČOV.
Žádáme děti, rodiče, členy spolků a občany obce, aby nám přišli pomoci a vysadili si
svůj strom do nově vzniklého obecního sadu a aleje. Vezměte si s sebou elán a rýč. Vše
ostatní budeme mít připraveno, včetně závěrečného občerstvení.
Jan Weiss
předseda komise

OTVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY OPAVSKÉ SLEZSKO
Mnohé obce mají štěstí, že se u nich nachází zámky, rekreační plochy v podobě
přehrad a rybníků, nebo jiné atraktivní zařízení. My kromě Otické sopky a Otických
zelných slavností moc zajímavostí nemáme. Musíme se tudíž snažit tyto naše přednosti využít a popularizovat. Proto jsme zakládajícími členy Destinačního managamentu a proto jsme se dohodli, že se letos zúčastníme aktivně prezentační akce
v Hradci nad Moravicí. Zahájení turistické sezóny v našem regionu proběhne poprvé centrálně

7. května 2016 od 10:00 hodin v Hradci nad Moravicí.
Naši obec budou zastupovat členky Ženského pěveckého sboru a dětmi základní
školy a členové Myslivecké spolu Hvozdnice Otice, za podpory členů kulturní komise. Pro návštěvníky navaří „kulturní komise“ tradiční zelňačku. Samozřejmostí je, že
se mohou přihlásit občané obce, kteří chtějí ukázat něco ze svého umění. Pokud
máte zájem, přihlaste se do 20.4.2016 na obecním úřadu.
Tato akce z části nahradí Dětský den. Máme zájem, aby se naše děti s rodiči vypravili na Hradec a podívali se, jak se baví jinde. Pořád musíme hledat inspiraci k nové
práci. „Sezením na dvoře“ nic nezískáme, jen si budeme myslet, jak všechno děláme
dobře a nejlépe. Proto jsme se dohodli v radě a kulturní komisi, že vytvoříme podmínky pro účast co největšího počtu občanů a vypravíme na Hradec dva autobusy
tam i zpět. Časy odjezdů Vám sdělíme operativně a včas. Jízdné bude plně hrazeno
obcí! Objednat si místa můžete na obecním úřadu.
Zveme Vás na naši první prezentaci mimo Otice. Přijďte obec touto formou
podpořit a pobavit se. Pro děti je připraven pěkný a bohatý program po celý
den.
Vladimír Tancík
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Velkoobjemový odpad
Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že v sobotu 9. dubna 2016 budou
za obecním úřadem přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Sběr do kontejnerů bude probíhat od 07.00 do 12.00 hodin.
Do kontejneru patří: nábytek, koberce, elektro odpad
Do kontejneru nepatří: sklo, nebezpečný odpad, separovaný odpad (plast a papír), pneumatiky, stavební suť

Zahradní odpad
Vážení spoluobčané,
v sobotu 9. dubna 2016 bude zahájen pravidelný sběr zahradního odpadu. Sběr
bude probíhat vždy sudý týden, v sobotu. Kontejnery na zahradní odpad budou
přistaveny za obecním úřadem od 07:00 do 12:00 hodin. Tento sběr je zpoplatněn
částkou 300,- Kč/rok.
Občané si mohou také na obecním úřadě zakoupit poukaz pouze na vývoz větví
k ČOV, cena poukazu činí 100,- Kč/rok.
V tomto roce je umožněn občanům poprvé, také pouze jednorázový vývoz zahradního odpadu. Tento vývoz je zpoplatněn částkou 40,-Kč/vývoz. Částku je nutné uhradit před vývozem oproti příjmovému dokladu a doklad musí být předložen
při vývozu.

Nebezpečný odpad
V pondělí 18. dubna 2016 bude probíhat na odstavné ploše ul. K Rybníčkům
od 15.00 do 17.00 hodin sběr nebezpečných odpadů.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku ze psů je do 31. 3. 2016. Poplatek můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a.s., č.ú. 1851576379/0800, vs: číslo popisné a do zprávy pro
příjemce napište text: pes 2016. V kanceláři obecního úřadu si můžete vyzvednou
sáčky na psí exkrementy, aby naše obec zůstala čistá.

Vítání občánků
Vážení rodiče novorozenců,
vedení obce Otice a Komise rady obce pro kulturu, sport a rodinu pořádají
2x ročně „Vítání občánků“. Máte-li zájem se vítání zúčastnit, doneste do kanceláře
obecního úřadu rodný list dítěte.
5

KOMISE RADY OBCE PRO KULTURU, SPORT A RODINU
Plán činnosti Komise rady obce pro kulturu, sport a rodinu
7. 5. 2016
květen 2016
28.5.2015
10. 9. 2016
29. 9. 2016
říjen 2016
27. 11. 2016
24. 12. 2016

- Otevírání turistické sezóny – Hradec nad Moravicí
-Vítání občánků
- soutěže pro děti v rámci akce „Kácení máje“
- Zelné slavnosti
- Den seniorů
- Vítání občánků
- Advent
- Štědrodenní koncertování

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V roce 2016 se nám již podařilo uskutečnit tyto akce:
Leden
Jedno lednové odpoledne jsme věnovali společnému zimnímu tvoření. Děti si
s pomocí rodičů vyrobily sněhuláky, hrníčky a zimní domečky. Akce byla opět hojně
navštívená.
Únor
V únoru pozvaly děti do mateřské školy
své babičky a dědečky a předvedly jim, co
se všechno naučily. Písničky, básničky, pohádky a tanečky určitě potěšily všechny přítomné.
Březen
Poslední akcí, která zatím proběhla,
byl Karneval v Kulturním domě v Oticích. Akce je náročnější na organizaci,
proto děkujeme všem rodičům, kteří se
podíleli na přípravách. Dík patří všem,
kteří přispěli finančně nebo nákupem
dárků pro děti. Karneval se vydařil také
díky skvělému programu, který pro děti
připravila p. Andrea Vajdová. Moc děkujeme.
A co připravujeme v nejbližší době?
- Plavání pro nejstarší děti
- Oslava Velikonoc
Kolektiv MŠ Otice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Leden se tradičně nesl v duchu těšení se
na vysvědčení, především prvňáčci netrpělivě očekávali to své první. Na budoucí
žáčky 1. třídy zase netrpělivě čekaly paní
učitelky u zápisu, kam děti přišly se svými rodiči a do tříd je uváděli žáci 5. třídy
v krásných kostýmech. Po vysvědčení vyjeli žáci od 1. po 5. třídu na lyžařský kurz
do Staré Vsi u Rýmařova.
Po jarních prázdninách proběhlo školní
kolo recitační soutěže, bylo opravdu těžké
vybrat z každé třídy jednoho soutěžícího,
který postoupil do okrskového kola. To se uskutečnilo v Loutkovém divadle v Opavě
a děti se snažily, co nejlépe uměly, na postup do okresu jsme však nedosáhli. Všichni
zdatní recitátoři však zvítězili už tím, že do okrsku Opava postoupili.
Další soutěžení probíhalo na ZŠ Otická v Opavě, kde se utkali starší žáci v Matematické olympiádě. Míša Prejdová se stala úspěšnou řešitelkou a obdržela diplom.
Matematika je většinou oblíbeným předmětem, děti 5. třídy plní každoroční srovnávací testy Kalibro a v březnu také proběhne matematické testování Cvrček a Klokan.
Plavecký výcvik se chýlí ke konci, celé tři
měsíce se všechny děti učily správné technice dýchání a plavání, určitě si většina pobyt v bazénu pod vedením zkušených plavčíků užila. Tradičně zakončujeme plavání
plaveckou štafetou, kde letos zazářili Adam
Žilka, Filip Kunc a Pavel Evják, a v kategorii
děvčat to byla Nikol Sukeníková, Míša Prejdová a Stázka Winklerová.
Ani v družině děti nezahálejí a společně
s p. vychovatelkami si užily Masopustní
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karneval v krásných maskách. Nechyběly opět ani koblížky a každé oddělení předvedlo
svůj masopustní program ostatním. Nyní se děti pečlivě připravují na soutěž Otický skřivánek, kde zazní písně ze Slezska, dopravní soutěž školních družin a lehkoatletický čtyřboj.
Brzy je čeká také Vítání jara a Velikonoce.
Všechny děti pod vedením p. učitelek už žijí přípravami vystoupení ke Dni matek, na které se nejen maminky mohou těšit 11. května. Všechny školní akce můžete také sledovat
na webových stránkách naší školy.
Nesmíme zapomenout zmínit akci Adoptuj knihu, která nás všechny nadchla (více
na webu školy) a děkujeme rodičům, kteří již reagovali, knížky se jmény „adoptivních rodičů“ již máme ve školní knihovně.
Velikonoční svátky jsou za dveřmi, přejeme Vám, ať je prožijete vesele a hlavně ve zdraví!

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Klub seniorů
Akce našich seniorů v novém roce
Také v roce 2016 se budou naši senioři pravidelně scházet každou poslední středu v měsíci u koláčků a kávy nebo čaje, aby se pobavili, něco nového se dověděli nebo jen zavzpomínali nad fotografiemi či společně zazpívali. Také je čeká na jaře výlet do MUZEA SLEZSKÝ
VENKOV v Holasovicích a mnoho dalších zajímavých akcí.
Po loňském úspěšném prvním plesu seniorů bylo letošní setkávání zahájeno na II. plesu
ve středu 27. ledna v odpoledních hodinách. Tentokrát ale organizátorky připravily kromě
základního pohoštění i prodej občerstvení v baru, pobavily i malou scénkou a k tanci i poslechu hrál jako loni pan Aleš Indrák. Velkým zpestřením a obohacením plesu bylo vystoupení mladého, úspěšného tanečního páru z Litultovic Jana Palyzy a Andrejky Radkové, který předvedl několik latinskoamerických tanců. Taneční umění tento pár obhájil v nejvyšší
národní třídě A v mládeži a na Mistrovství české republiky v Olomouci v lednu 2016, pár
dní po našem plesu, se umístil na krásném 17. místě z 34 párů v latinskoamerických tancích. Dlužno dodat, že přišli zatančit také proto, že mezi našimi seniory má tanečník Honza
své prarodiče paní Magdu a Františka Klapetkovy.
Na pohoštění financované obcí se částečně podílelo i řeznictví Gebauer a připravila ho
Vladimíra Pospíšilová ve spolupráci se zaměstnankyněmi obce paní Janou Jaškovou a Pav8

lou Mikoškovou, které obsluhovaly
spolu s dalšími členkami týmu Klubu
seniorů Boženou Fuchsigovou, Marií
Kolomazníkovou, Janou Gebauerovou, Jiřinou Muroňovou a Hanou Tobíkovou.
Bohatá byla i tombola, kterou si
senioři připravili sami tím, že každý
donesl malý dárek a při losování se
dostalo tak na každého. Estetický dojem plesu umocnila i pečlivá příprava sálu a výzdoba
stolů, za což děkujeme správkyni kulturního domu Aničce Kuzníkové. Senioři se v příjemné
náladě rozcházeli ve večerních hodinách s tím, že příští rok si určitě přijdou opět zaplesat,
ale tentokrát v pohodlných papučích, protože byl vyhlášen III. ples jako papučový. Proto
zveme všechny seniory nejen na příští ples, ale také na pravidelná měsíční setkávání v přísálí kulturního domu, aby si tak zpestřili své dny zaslouženého odpočinku.
Za tým organizátorů Bohuslava Kvarčáková, radní

Ženský pěvecký sbor Otice
Vážení spoluobčané, Ženský pěvecký sbor Otice Vás zve 8. května 2016 od 16.00 hodin
do Kulturního domu v Oticích na svůj „Jarní koncert“.

SDH Otice
V prvních měsících letošního roku uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů kromě své běžné činnosti Výroční valnou hromadu sboru a tradiční Hasičský ples v Kulturním
domě. Hasičské hlídky obešly tradičně všechny domácnosti naší Obce s pozvánkami a občané již tradičně přispěli hasičům na tombolu tohoto plesu, za což jménem pořadatelů
děkuji.
Další plánované akce
Již teď Vás zveme na pálení čarodějnic v sobotu 30. 4. 2016 na zahradě Kulturního domu
v Oticích. Akce bude jako každoročně spojena s vyhodnocením nejpěknějších čarodějnic
a čarodějů. Bylo by určitě pěkné, kdyby v maskách nebo alespoň stylově nazdobeni přišli
i dospělí účastníci této naší akce. V podvečer proběhne stavění Májky.
Další již dlouhodobě plánovaná hasičská akce proběhne v sobotu 14. 5. 2016, a to Okresní Svatoflorianské setkání hasičských praporů a zástav spojených s oslavou 125. let od založení hasičského sboru v Oticích. Předpokládáme, že průvod hasičů projde obcí mezi
desátou a jedenáctou hodinou po tradiční trase. Odpoledne pak chystáme posezení pro
veřejnost s malým programem, na zahradě Kulturního domu.
Kácení Májky plánujeme na sobotu 28. 5. 2016.
Hasičská soutěž na Otické sopce „Memoriál Josefa Smoleně“ se připravuje na nedělní
odpoledne dne 12.6.2016. Termín ještě musí být potvrzen vedením Opavské ligy v požárním sportu. Na všechny akce budete včas upozorněni plakáty na obvyklých místech
a hlášením obecního rozhlasu.
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Mladí hasiči
Schůzky kroužku mladých hasičů probíhají zatím každé druhé úterý ve zbrojnici
od 16:30. Stále hledáme mezi dětmi další zájemce o práci v tomto kroužku. Zatím máme
šikovné hasiče v kategorii mladších žáků, tj. do 11 let, ale chceme začít cvičit i se staršími
dětmi, kterých je na soutěžní družstvo zatím málo. S příchodem teplejšího počasí budou
schůzky každý týden, aby byli malí hasiči vzorně připraveni na soutěžní sezónu, která začíná v pátek 29. 4. Kontakt na vedoucího mládeže je tel. číslo 602 736 286.
Roman Janáček, starosta SDH

HC OTICE v ročníku 2015/2016 AHL skončil na 4. místě !
Letošní ročník 2015/16 amatérské hokejové ligy AHL hrané v Kravařích začal oproti minulým ročníkům později – na přelomu října a listopadu 2015. Také celá soutěž byla stlačena
na více utkání v týdnu tak, aby ukončení bylo v začátku března 2016. Před rozjetím sezony
se ještě řešila pravidla tohoto ročníku týkající se hlavně podmínek startu registrovaných
hráčů – tedy těch, kteří nastoupili po 15 roce věku za nějaký hokejový klub vedený pod
ČSLH a chtěli nastoupit v této AHL. Nakonec byla pravidla odhlasována a soutěž začala.
Pro HC Otice nebyl vstup ideální. I přes přípravu od září do října jsme zápasy prohrávali
ve 3. třetinách a motivace byla velmi nízká. Zápas od zápasu jsme věřili ve zlom a přehoupnutí trošky toho hokejového štěstíčka na naši stranu, ale stále zůstávala naše střelecká aktivita neproměněna ve vítězné body. Po základní části, hrané jednokolově každý s každým,
jsme obsadili až 19 místo v tabulce a nastoupili k 1. předkolu play-off proti HC Autodíly
PEMA. Podařilo se nám je porazit 2:1 a tím jsme postoupili do osmifinále. Toto byl náš zlomový zápas, který nás nakopnul a ještě více jsme se semknuli jako celek. Čekal nás ale 2.
tým základní části HC Peugeot. K velkému překvapení všech jsme šli do vedení a po bojovném a obětavém výkonu všech hráčů jsme zvítězili 3:1. Naše jízda play off pokračovala
dále. Už jsme se dostali do podvědomí soupeřů a další celek ve čtvrtfinále HC Jaktař už
nás určitě nepodcenil. Nastoupili jsme i proti tomuto soupeři s cílem jednoznačně zvítězit
a znovu postoupit do dalších bojů. Výsledek 1 : 0 jsme opravdu vydřeli na ledě a rozhodl
jediný gól našeho doktora P. Chřibka.
Rázem jsme se ocitli v boji o finále! Celek HC Senior Centrum Opava už byl ale nad naše
síly, vždyť to byl 3. zápas za 5 dní. Prohráli jsme 1:4 po pěkném hokeji a v neděli 6.3.2016
ve 13.00 hod jsme nastoupili k poslednímu utkání o 3. místo s HC Lipina Markvartovice.
V tomto utkání jsme už od počátku nestačili gólově na soupeře, který využíval každé příležitosti. Měli jsme příležitosti ke skórování a i pěkné hokejové momenty, ale soupeř byl
produktivnější. I tak vynikl náš skvělý brankář L. Havlásek, když vychytal 3 samostatné nájezdy a patří mu velký dík za odchytání všech zápasů play off, kde nás opravdu podržel
a udržoval naše naděje na vítězství.
1.
2.
3.
4.

MK Klemens
HC Senior Centrum Opava
HC Lipina Markvartovice
HC Otice

Sezóna 2015/2016 – AHL
5. HC Derby Kouty
6. HC Hať
7. HC Jaktař
8. HC Monaco Kouty
10

9. HC Peugeot Opava
10. HC Bohuslavice
11. HC Horní Lhota
12. HC Isotra

13. HC Rebels Palestina
14. HC Kobeřice
15. HC Sharks Zábřeh
16. HC Prajz Hlučín

17. HC Buldoci Branka
18. HC Pema
19. HC Bolatice
20. HC Kozmice

21. HC Píšť
22. HC Mexico
23. HC Viking
24. HC Štěpánkovice

Celkovým vítězem se nakonec ve finále stal celek HC MK Klemens.
Poděkování za obětavost patří celému týmu, především však za osobní přístup – J. Hymlarovi, J. Kuncovi, P. Martincovi, J. Dietrichovi, J. Schneiderovi, J. Řičickému, P. Šafarčíkovi,
kteří přistupují k zápasům i tréninkům vždy odpovědně.
Dne 20. 3. 2016 proběhlo pro obyvatele Otic a příznivce hokeje bruslení veřejnosti na stadionu v Opavě od 10.15 do 11.15 hod. Děkujeme za velkou účast a věříme, že byl mezi nimi
i nějaký nový budoucí hokejista. Poděkování patří aktivní podpoře vedení obecního úřadu
v Oticích za dotaci k rozvoji hokeje.
Příští sezóna 2016/2017 bude pro nás díky velkému úspěchu v této sezóně náročná, abychom se svými výkony pohybovali v horní polovině tabulky. Pro vyjádření cílů příští sezóny
si dovolím použít myšlenku reprezentačního trenéra českých biatlonistů O. Rybáře a přenést volně v tomto znění : „ v příští sezóně začneme hned od začátku naplno a postupně
budeme přidávat…. “
Petr Šafarčík

Činnost ZKO Otice v roce 2015
Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli přivítat Nový rok dne 1. 1. 2015 ve 13.00 hodin
na cvičáku. Schází se nás čím dál víc, a to je dobře.
Z činnosti ZKO vybírám nejdůležitější akce:
V loňském roce jsme uspořádali dvoje zkoušky z výkonu, a to v dubnu a v říjnu. Na těchto zkouškách, které posuzovala paní Mirka Tichá z Opavy a pan Košťál z Havířova nastoupilo 16 našich psovodů, z toho 13 zkoušky splnilo a 3 nesplnili. Co se týká dále výcvikářské
činnosti, závodili jsme v závodě tří organizací tzv. trojboj, a to se ZKO Město Albrechtice,
Budišov nad Budišovkou a Otice. Celkově po třech kolech jsme skončili na druhém místě
za Budišovem nad Budišovku.
Na memoriálu paní Marie Chromčákové a pana Petra Adamčíka, který se konal v ZKO Kylešovice a naše družstvo vybojovalo druhé místo.
Ze společenských akcí jsme uskutečnili smažení vajec, dětský den, provedli jsme ukázku
výcviku na dětském dni v obci Kružberk. Akce Obec roku proběhla na cvičáku s krátkou
ukázkou výcviku, kterou provedla slečna Viki Večerková.
Na zelných slavnostech jsme měli stánek na loučce před obecním úřadem. V říjnu,
jako každý rok byla na cvičáku drakiáda. Příště musíme mít v zásobě více párků na opékání.
Na poli chovatelském jsme pořádali tak jako každý rok v říjnu bonitaci německých ovčáků, to je zařazování psů a fen do chovu. Posuzoval p. Víťa Fiala a p. Richard Prokš, figuroval
p. Mellar. Na závěr roku vždy pořádáme klubový přebor, letos byl pojat jako mikulášský.
Rozhodčí p. Sedláček byl v mikulášském převleku a některé psovodkyně byly převlečeny
za čertice, dokonce jeden psovod za anděla. Klubový přebor vyhrál Mičkal Rosťa s Drakem,
2. místo Král Víťa s Aronem, 3. místo Norská Marie s Dominikou.
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Rovněž bych chtěl zmínit brigádnické akce, které proběhly na cvičišti ZKO v roce 2015:
4. 4. 2015 – brigáda, zaměřená na likvidaci zlomeného stromu uprostřed cvičiště.
19. 4. 2015 – výsadba ovocných stromů za zlikvidovaný strom.
3. 5.2015 – úklid pořezaného stromu, úprava posezení, výsadba keřů a rákosu, sekání
trávy kolem plotu atd..
22. 11. 2015 – hrabání listí, úklid dřevníku atd..
Závěrem bych se chtěl zmínit o tom, že stále cvičák vylepšujeme. Proto doufám, že se
u nás zase bude líbit MŠ, ZŠ, hasičům, myslivcům a samozřejmě i obci v roce 2016.
Josef Havránek, předseda ZKO

Florbal club Otice
Naši obec reprezentuje zdařile FBC Otice, skupina mladých lidí, které spojuje láska k malému, tvrdému míčku. Jsme nováčky v Opavské florbalové lize a nevedeme si špatně. V základní části jsme skončili druzí, 4 body za vítězem, ovšem pozor, ze šestnácti týmů. Ten náš
je tvořen hráči z Otic, kteří ve volných dnech začínali trénovat na hřišti u otické školy a dnes
už patříme mezi opavskou špičku. Reprezentujeme obec i na všech florbalových turnajích
v našem okrese, kde se umísťujeme vždy mezi prvními třemi nejlepšími týmy. Nic nemáme
zadarmo, sportovní výsledky, ani výbavu. Po úspěšném pořádaní otického Karmašového
turnaje před rokem, jsme si jako tým vydělali na sadu dresů a celoroční pronájem tělocvičny. Poděkování patří obci Otice za přidělenou dotaci, která nám pokryla část startovného
na Opavskou ligu. Na letní sezónu se zodpovědně připravujeme, abyste se na nás mohli
přijít podívat. Třeba i se svými dětmi, které by se mohly časem přidat.
Jistě nás na fotce poznáte, ale kdyby ne, tak alespoň seznam našich členů a lámejte si
hlavu… ☺.

Naši hráči:
Mareth Ondřej
Pristaš Jan
Plánovský Jan
Weiss Jan
Weiss Matěj
Milec Tomáš
Martínek Lukáš
Slipek Lukáš
Bendík Tomáš
Smuda Jakub
Majvelder Petr
Hopová Lenka
Smuda Michal
Milec Jiří

12

