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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych tento zpravodaj uvedl
trochu osobněji než jindy, a to poděkováním
za podporu, kterou jste mi emailem, mobilními zprávami či při osobních setkáních vyjádřili v době mé nemoci. Moc děkuji a vážím si
Vašich slov.
Druhé poděkování už patří všem, kteří
nějakým způsobem přispěli ve veřejné sbírce na opravu kaple. Vybraných 236 000,-Kč
je opravdu velká pomoc při opravě naší
nejkrásnější kulturní a historické památky. Čemu jsem velmi rád je fakt, že na kapli
přispěli i občané např. z ulice Za tratí, kteří
v obci dlouho nebydlí a přesto si již k naší
obci dokázali vytvořit vztah. Vybrané finance
budou použity na vybavení kaple - opravu
oltáře včetně obrazu a křížové cesty, který
je sice nepodepsán autorem, ale má mimořádné kouzlo a efektní odraz ve slunečním
nasvícení.
Třetí poděkování patří Evě Havrankové
a Janu Štencelovi za vynikající reprezentaci
obce. Eva se stala poprvé seniorskou Mistryní
ČR v šermu fleretem a Honza Mistrem republiky v ledním hokeji. Oběma gratuluji a přeji
hodně zdraví a další úspěchy nejen ve sportovní kariéře. S oběma bychom se měli sejít někdy v polovině července v kulturním
domě, kde oslavíme oba tituly společně.
Jarní čas pro nás byl úspěšný i z pohledu
vnějšího hodnocení obce. Hejtman kraje
nám v květnu předal svou Cenu za společenskou odpovědnost za rok 2016. Bylo
to počtvrté a jsme tak nejúspěšnější obcí,
včetně měst. Ratingovou agenturou jsme
byli vyhodnoceni jako jedna ze tří nejlepších obcí v kraji, co se týká ekonomického
vývoje.

Prostoru je v úvodním slově málo a sdělení mnoho. Budu stručný a případné dotazy
Vám rád zodpovím elektronicky a ještě radši
na jednání zastupitelstva obce.
Máme před sebou i v letošním roce řadu
úkolů a výzev. Zaměstnávat nás budou zejména investiční akce, ale nemáme v plánu
omezit ani kulturu, sport a spolkový život.
Investice a akce roku 2017:
a) Rekonstrukce budovy obecního úřadu
a vybudování Komunitního centra Otice. Celkové náklady jsou 19 000 000,-Kč.
Máme přislíbenu dotaci 10,8 mil. z IROP
a obec žádá ještě o 1 milión z krajských
dotací na akce podporované Evropskou
unií.
Dlouho připravovaný projekt jednoho
z nejnáročnějších dotačních titulů stále
naráží na zdlouhavost vyřízení ze strany
státu. Ještě v červnu nemáme oficiální
příslib dotace a tudíž máme problém
s výběrem zhotovitele stavby, což znamená, že neumíme ani Vám a lékařům, kteří
v budově pracují, sdělit, kdy začneme
s rekonstrukcí. Nicméně děláme kroky
s předstihem, abychom byli do zimy pod
novou střechou. Stav je to špatný, ale ne
zaviněný obcí nebo jejím vedením.
b) Cyklostezka Opava-Otice. Celkové náklady jsou 4 600 000,-Kč. Dotace 3,38 mil. korun a podíl obce bude 250 000 Kč.
Výbornou spoluprací s primátory posledních tří let se podařilo prosadit, aby byl
v rámci cyklostezky Opava-Otice-Jakartovice postaven prioritně nám nejvíce
potřebný úsek. Byl to náročný, ale dobře
zvládnutý diplomatický úkol. Realiza-
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ce by měla proběhnout v letošním roce
na podzim za podmínky dodání zprávy
o vyřešení napojení na opavské cyklostezky.
c) Protipovodňová opatření obcí Otice a D.
Životice = nový obecní rozhlas a digitální protipovodňový plán. Celkové náklady jsou 4 000 000 z toho jenom Otice
1 520 000,- Kč. Dotace jenom pro Otice
1,1 mil. z Operačního programu životního
prostředí.
Otice projekt pro obě zaštiťují a financují. Realizace by měla proběhnout v druhé polovině roku. Po realizaci dojde k finančnímu
vyrovnání. Bez naší aktivity by projekt realizován nebyl.
d) Rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkové náklady jsou 1,46 mil.korun. Dotace je
630 000,-Kč z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.
Bude realizováno 152 světelných bodů.
Z toho asi 30 nových, na které se dotace
nevztahuje. Dojde k výměně světel nebo
jejich dodání, nebudou měněny vodiče.
Osvětlení v obci se zvýší a poprvé bude
veřejné osvětlení odpovídat technické
normě.
e) Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie. Celkové náklady jsou asi 2 300 000,
z toho pro rok 2017 vysoutěžena cena asi
530 000,-Kč (projektovaná asi 620 000,Kč). Dotace 267 000,-Kč. Letos bude opraven vnitřní prostor kaple s oltářem. Záměrem je zahájit provoz pravděpodobně
s náhradními sedačkami, ale letos.
f ) Rekonstrukce chodníků Rybníčky. Celkové náklady jsou 570 000,-Kč. Dotace
484 000,-Kč ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Dotaci zatím přiznánu ne-

máme.
g) Kompostéry Opavsko. Celkové náklady
jsou 3,64 mil. dotace pro všechny zapojené obce 3,1 mil.
h) Žijeme společně - projekt mezinárodní spolupráce obcí v rámci Interreg V-A
ČR-Polsko. Celkové náklady obcí jsou
470 000,-Kč, dotace 400 000,-Kč. V Oticích
už proběhly dva fotbalové turnaje - starých pánů a dětí. Finance pokryjí i návštěvu z družebních obcí na zelných slavnostech.
i) Zaměstnávání osob v režimu veřejně prospěšných prací z dotace Evropského sociálního fondu v přibližné výši 450 000,-Kč.
Aktuálně zaměstnáváme 3 zaměstnance a od září přibudoudalší dva. Náklady
obce tvoří jen pořízení pracovních oděvů
a ochranných pomůcek, pitný režim a režie za šatny.
Museli jsme dočasně odložit práce na některých projektech a aktivitách. To neznamená, že nepřipravujeme nic. Už letos byla
podána žádost o dotaci na rekonstrukci
parku u pekárny. Pracuje se na projektu rekonstrukce ČOVky a rozšíření kanalizace, vyhlásíme soutěž na zpracovatele projektové
dokumentace k opravě místních komunikací
a budeme se snažit získat finance z fondů
na místní komunikace i na rekonstrukci kulturního domu. Jen tyto aktivity jsou prací
na více let s finančním objemem desítek
miliónů korun. Takže bude třeba stanovit priority. To bude práce zastupitelů, ale s Vašim
podílem. Tento podíl může být v mnoha podobách, které sníží provozní náklady obce,
například:
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
 vyplnění anketních lístků v rámci prací
na novém strategickém plánu obce nebo
dalších projektech,
 účast na jednáních zastupitelstva, členství
v odborných komisích rady obce,
 třídění odpadu, správné používání kanalizace bez vypouštění dešťové vody do systému,
 úklid před vlastními domy na chodnících,
 pořádání brigád v okolí veřejných - obecních budov a zelených ploch. To je prostor
pro školu, spolky, firmy i občany.
 osobní sjednání nápravy, když vidíte páchat nepřístojnosti … a mohl bych pokračovat.
Jsou věci, které se moc nedaří. Jednou
z nich, a trápí mě velice, je nepředání ulice
Za tratí do majetku obce. Partner (majitel
ulice) se nám nehlásí, přestože domluva byla
jasná a příslib předání je zachycen v protoko-

lu z jednání. V kontextu k této ulici chci sdělit, že pracuji na podobě smlouvy, kterou by
obec převzala alespoň kanalizační šachtice.
Cílem je smlouvy letos schválit a podepsat.
Další nemilou událostí, kterou jsme řešili,
je výpověď pachtovní smlouvy a ukončení
činnosti zubní lékařky. Pani doktorka se rozhodla sama, nájemné ze strany obce bylo
a je víc než vstřícné, stejně jako naše ochota
řešit její problémy s nedostatkem místa. Samozřejmě v rámci možností budovy. Vyvolal
jsem osobní jednání, abych stanovisko paní
doktorky změnil. Nepovedlo se. Proto rada
vyhlásila okamžitě záměr pronájmu prostor
a hledáme nového stomatologa.
V letošním roce proběhnou další zelné
slavnosti. Na přípravě se už pracuje. Kulturní
komise je velmi aktivní a nepamatuju si větší
zapojení, než jaké je v nynějším personálním
složení. Spokojeni jsme i s aktivitou spolků.
Děkuji a jen tak dál.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem hodně zdraví a příjemné prožití období dovolených. Dětem přeji, aby si o prázdninách odpočinuly, aby na ně rodiče měli dost
času. Prázdniny budou časem her a radovánek, ale v Oticích se bude hodně stavět
a opravovat. V této souvislosti žádám rodiče, aby měli děti pod kontrolou a děti,
aby byly opatrné.
Vladimír Tancík

Vážení spoluobčané.
Dovolte mi poděkovat touto cestou všem
občanům, firmám a spolkům, kteří finančně
přispěli do sbírky na opravu kaple Zvěstování Panny Marie v Oticích.
Poděkování patří také místním farníkům,
kteří přispěli nemalou částkou 50 000,- Kč.
Jednalo se o prostředky, které začala střádat

již paní Waligurová, bývalá správkyně kaple
a zvonařka. Dárci byli věřící a občané, kteří
léta do pokladničky přispívali za využití kaple především při rozloučení se svými blízkými a také při duchovních obřadech.
Finanční prostředky sbírky budou použity
na renovaci vnitřního vybavení kaple.
Pavel Lesák
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZPRÁVY Z ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Vážení spoluobčané, považujeme za potřebné Vás informovat o situaci na naší čističce.
Na jaře jsme se potýkali s řadou drobnějších
i větších poruch. Tou větší závadou bylo prasklé
potrubí u kulturního domu způsobené nevhodným uložením potrubí.
Další problémy způsobují neukáznění občané, kteří jsou stále napojeni svými svody
na kanalizaci. Po dohodě s vedením obce bude
v případě zjištění takového případu občan
od kanalizace odpojen pro porušení smlouvy.
V této souvislosti patří poděkování několika občanům. Ti si domky koupili nebo zdědili a nevě-

splaškové vody a čistička se během chvíle stává
nefunkční. Stav 5 šoupátek je havarijní. Příčinou
je nevhodné umístění už z dob tvorby projektu,
ale taky životnost materiálu vystavenému vodě.
Šoupátka jsou asi 5-6 metrů pod povrchem
země. Museli jsme přikročit k řešení, spočívajícím v odstranění zeminy a obnažení zařízení,
abychom zjistili, co vůbec v zemi máme. Stav
skutečného provedení stavby je velkou neznámou. V tuto dobu odkrýváme šoupátka za neustálého chodu kalového čerpadla, protože
přítok spodní vody je asi 3 kubické metry za hodinu. Problém řešilo i zastupitelstvo obce a nyní

Polovina
výkopu,
stav
12.6.2017
děli o stavu kanalizace. Po upozornění však věc
vyřešili velmi rychle a zodpovědně.
V posledním měsíci nás postihla další porucha, tentokrát přímo v areálu čističky. Došlo
k ulomení ovládacího prvku na šoupátku - ventilu, což způsobilo jeho nefunkčnost a následně
ohrožení provozu celého zařízení čističky. Při
poruše tankeru nelze přepojovat šoupátky tok

bude na radě obce jaký zvolí postup. Řešení je
velkým problémem, protože jde o čas, peníze
a hlavně není nikdo, kdo by poradil jak dál. Vybudovat další „sklep“ pro technologii nebo šoupátka vyměnit a zasypat do původního stavu?
Rada nechce způsobit problém dalším generacím, ale aktuálně není známo jak postupovat
ideálně, efektivně a zodpovědně.

Přejeme Vám klidné a teplé léto. Roman Mocek a Vlastimil Šrom
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ STARÝCH PÁNŮ V OTICÍCH
V sobotu 20.5.2017 se sešlo 80 občanů fotbalistů slovenských Čechyniec, polských
Borek Wielkich a maďarské Vilonye v Oticích,
aby změřili síly v turnaji, jehož první ročník
otičtí vyhráli. Poprvé se však 4 mužstva partnerských obcí utkala v kompletním složení
a systémem každý s každým. Po projevech
starostů obcí provedl ten otický slavnostní výkop a pak už se hráči z kategorie „staří
páni“ honili za kulatým nesmyslem. Nešlo
o žádné body nebo super odměny, o prestiž
nebo rivalitu. Dobře, tak jen trošku.... Přestávky mezi zápasy vyplňovaly pozvané mažoretky. Kdo byl vítězem? Družstvo z Vilonye,
ale vlastně o pořadí až tak nešlo. V každém
případě se druhým vítězem stali pořadatelé
- naše obec, tělovýchovná jednota a myšlenka vzájemné spolupráce.
„Jsem rád, že se podařilo připravit turnaj
pro takový počet lidí a především vše a včas
domluvit s partnery. Projekt jsme chystali

od prosince, protože kromě fotbalu budeme letos ještě slavit v Olesně výročí založení města a 16. září se zase sejdeme v Oticích
na zelných slavnostech. Děkuji svým kolegům z obce a to nejen sportovcům, ale taky
kulturní komisi a dobrovolníkům“ řekl starosta Otic.
Společné setkání pokračovalo i po vyhodnocení turnaje. Hráči i diváci se sešli v místním areálu „kuželna“, aby uhasili žízeň a pobavili se u cimbálovky. Zábava byla dobrá,
byť občas jazykově krkolomná. Nicméně
vždy se našel někdo, kdo pomohl angličtinou, němčinou, ruštinou nebo se povolal slovenský tlumočník s výbornou maďarštinou.
Dalším pozitivem je skutečnost, že na poradě starostů byl dohodnut termín turnaje
v roce 2018 v Maďarsku.
Akce se konala v rámci programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko a byla podpořena finanční dotací.
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE V OTICÍCH

V sobotu 3. června oslavily mladí fotbalisté,
ale taky několik nadějných fotbalistek svátek
dětí mezinárodním turnajem v kopané. Pořadatelsky se akce zhostila tělovýchovná jednota s několika dobrovolníky a za asistence
zaměstnanců obce, kteří postavili stan a navozili lavičky. Sportovního klání se zúčastnilo
asi 120 aktivních hráčů, z toho 25 bylo z družebních Borek Wielkich. Škoda, že fotbalisté
z Čechyniec nemohli přijet, protože družstvo
onemocnělo virózou.
Sportovní výsledky jsou důležité, ale snad
důležitější je skutečnost, že se nikomu nic
nestalo. Pro zájemce o statistiku jen dopl-

ním, že v kategorii mladších žáků zvítězili
Borki Wielke. V kategorii starších žáků byli
úspěšní sportovci ze Zlatníků. Každé družstvo bylo bohatě odměněno, když účastníci
z Otic a Borek dostali tričko, dárkovou tašku
a poháry. Děti z ostatních obcí dostaly dárkové tašky.
Rád zmiňuji, že turnaj byl pořádán v rámci
Česko-Polské spolupráce a finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Děkuji TJ Otice za výbornou reprezentaci
Otic a péči o mladé sportovce.
Vladimír Tancík
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Uskutečněné akce naší mateřské školy:
Nejstarší děti z naší mateřské školy úspěšně dokončily kurz plavání, který se konal
v LRC Opava. Kurz měl celkem 12. lekcí a začínal 24. 3. 2017.
V březnu a v dubnu připravila naše škola
pro rodiče dětí dvě zajímavé besedy s odborníky. První se týkala školní zralosti a druhá grafomotoriky. Jsme moc
rádi, že rodiče o besedy
projevili zájem a věříme, že získali zajímavé informace.
Tradicí v naší
mateřské
škole
jsou výtvarné soutěže rodičů a dětí.
Tématem soutěže,
která proběhla v dubnu, byla „Jarní kytička“.

Výrobky byly opět různorodé a vyzdobily
naší mateřskou školu. Koncem dubna jsme
pro děti připravili „Čarodějnický rej“. Děti se
převlékly do čarodějnických kostýmů, společně si zatancovaly a splnily čarodějné úkoly.
V květnu jsme si povídali o rodině a společně jsme oslavili svátek maminek. Děti
si pro své maminky připravily
krásná vystoupení a předaly jim vlastnoručně
vyrobený dáreček.
V červnu jsme
zase oslavili svátek
našich dětí. Program pro děti si
připravila Soukromá střední podnikatelská škola z Opavy.
Studenti nejprve dětem
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zahráli pohádku, potom připravili soutěže
na zahradě mateřské školy. Na závěr dostaly
všechny děti dáreček.
Ve čtvrtek 15. června jsme na zahradu mateřské školy pozvali Minizoo z Opavy. Děti si
zvířátka mohly prohlédnou, pohladit, a také
se o nich dozvědět zajímavé informace.
A co připravujeme v nejbližší době?
- Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky, které se uskuteční 22. června v mateřské
škole.
- Výlet do Slezského zemského muzea v Opavě
- Divadélko
Mateřská škola bude uzavřena o letních
prázdninách od 17. 7. - 25. 8. 2017. Provoz
bude zahájen 28. 8. 2017.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro na naší škole patří především přípravám vystoupení ke Dni matek, výrobě dárečků pro maminky, soutěžím
a v neposlední řadě těšení se na letní prázdniny. Vystoupení pro maminky k jejich svátku se letos neslo v duchu rozkvetlé louky, takže se to v něm hemžilo kvítím. Své symbolické rozloučení s naší školou zde uskutečnili páťáci svým
tanečním vystoupením. Také maminky v Uhlířově nepřišly
zkrátka, děti připravily pásmo písní, básniček a moderního
tance. Jako každý rok i letošní vystoupení provázelo hlasování o nejzdařilejší výtvarné práce, tentokrát na téma Kytka
pro maminku. A jak to dopadlo? V 1. třídě se vítězem stal
M. Pavelek, v 2. třídě A. Šamarová, první místo ve 3. třídě
získala V. Nedělová, ve 4. třídě V. Šromová a vítězkou v 5.
třídě je E. Kuncová. Ostatní umístěné najdete na stránkách
www.otice.cz. Každoroční soutěž Matematický klokan má
v naší škole také úspěšného řešitele, a to J. Barona z 5. třídy,
který v celkovém hodnocení získal 3. místo.
Na konci dubna proběhl ve škole zápis do 1. třídy, kam
v příštím školním roce nastoupí 14 dětí. Žáci 4. a 5. třídy navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde zhlédli muzikál
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
Noc na Karlštejně. Díky tomu, že jsme měli
místa v prvních řadách, mohli jsme nahlédnout do orchestřiště a vidět hudebníky s jejich
nástroji. Hned na začátku května si zase mohli
čtvrťáci a páťáci procvičit svou angličtinu díky
představení tří známých pohádek H. CH. Andersena v anglickém jazyce. Byli jsme pozváni Základní školou ve Slavkově a už se těšíme na příští představení, taktéž v angličtině. Tradicí se
stala oblíbená přehlídka dravých ptáků, které
profesionální sokolníci přivezli za námi a mohli
jsme opět obdivovat jejich nacvičené kousky.
Čas rychle běží a opět se slavil Den dětí,
ve čtvrtek 1. června jsme se všichni vypravili
na filmová představení v Cinestaru a v pátek
děti čekala sladká tečka v podobě nanuků. Naši
nejstarší žáci si tento den ještě mohli vyzkoušet a nacvičit poskytování první pomoci pod
vedením p. uč. J. Novákové. Máme již za sebou
školní výlety, mladší děti se vydaly do Dinoparku v Doubravě a starší si užily Velký svět techniky ve Vítkovicích. Nyní nás ještě čeká Vesmírný
turnaj ve vybíjené družstev 4. a 5. třídy a tvoření výtvarných prací k nadcházejícím zářijovým Zelným slavnostem. Děti 4. třídy pojedou
zahrát pohádky do Seniorcentra ve Slavkově
a páťáci se chystají na rozloučení s naší školou.

Děti ve všech třech odděleních družiny
v dubnu opět přivítaly jaro akcí Vynášení Mařeny a také kreslily obrázky do soutěže ke Dni
mláďat. Zde získala 1. místo kolektivní práce
dětí třetího oddělení. Gratulujeme k úspěchu!
V květnu se děti zúčastnily dopravní soutěže
v Opavě. Zajímavá pro ně byla také hra magicball, při níž si užily spoustu legrace. V červnu se uskutečnil 1. ročník volby Miss Školní
družiny, na kterou přijala pozvání 2. Vicemiss
Karolína Mališová. Do soutěže se přihlásili také
kluci, patří jim obdiv za statečnost, jsou vítězi
ve své kategorii, Miss Školní družiny se stala J.
Šteyerová ze 4. třídy a Vicemiss se staly V. Kostřibová (3. třída) a N. Musialová (2. třída). Výkony všech zúčastněných ve volné disciplíně si
zasloužily velký potlesk. Paní vychovatelky pro
děti chystají tradiční smažení vajec se zahradní slavností a děti se pilně připravují na lehkoatletický čtyřboj. Na konci školního roku snad
počasí dovolí uspořádat bruslení na kolečkových bruslích a jízdu na koloběžkách. Za námi
je toho hodně a před námi je konec školního
roku se závěrečným vysvědčením a začátek
letních prázdnin. Přejeme všem dětem tedy
co nejpěknější vysvědčení a krásné léto plné
zážitků!
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK HVOZDNICE OTICE

Vážení spoluobčané,
jsme na sklonku měsíce června, který je
označován měsíce myslivosti a ochrany přírody. Proč? Protože v této době se rodí a líhnou mláďata. Spatřit můžete srnčata, zajíčky,
bažant či koroptví kuřata a další nepřeberné
množství pěvců. Tlak na tyto čerstvé bytosti
je velký nejen ze strany predátorů - dravců,
ale také lidí, jejich chování.
Myslivost je souborem hospodářských
činností prováděných v přírodě ve vztahu
k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému. A spolková činnost směřující k udržení
a rozvíjení mysliveckých tradic. Příroda by
si s naším, lidským vlivem už téměř neuměla poradit, taky proto se tradiční lov změnil
v myslivost. Myslivost není lovení, ale péče
o zvěř na prvním místě.
My jsme svou činnost za rok 2016 vyhodnotili na dubnové výroční schůzi. Úkoly
roku byly splněny, byť s výhradami. Nedaří

se nám zabezpečit průběžné krmení. Je to
velmi náročné, protože se přikrmuje malými dávkami, ale soustavně. Soustavnost je
narušována našimi nemocemi, dovolenými,
pracovními povinnostmi i počasím. Kromě
přikrmování však našich 15 členů odpracovalo 335 brigádnických hodin (průměrně
22,3 hodiny na osobu) převážně na opravách
krmelců, zásypů, budování napáječek. Ale
taky ve prospěch obce při výsadbě stromků
a keřů, však jste nás mohli vidět, kdož přišel.
Také letos jsme připraveni udělat pro zvěř
maximum. Pravidelně se staráme o 6 napáječek pro drobnou zvěř. Znamená to 2x týdně
napáječky vyčistit a doplnit čerstvou vodou.
Stříkáme už několik let pachové ohradníky
kolem cest. Jsou ta hnízda z polyuretanové
pěny na stromech nebo tyčích kolem cest,
která jsou napuštěna koncentrátem pachů
a mají zvěř zastavit před silnicí. Aplikuje se 2x
ročně, ale zvěř nezastaví... zastavit musí auto.
11

lou a vyhodnocená na zelných slavnostech i s předáním věcných cen.
V loňském roce jsme začali rozvíjet družbu s partnerským spolkem
z Čechyniec na Slovensku a jejich zástupci k nám přijeli na podzimní hon
s poslední lečí.

Po obci je naším největším a nejdůležitějším partnerem Zemědělský podnik Otice a.s.,
se kterým jsme se dohodli na umístění zařízení. Snažíme se nalézt shodu a pochopení
u osevních plánů. V minulosti jsme nebyli
nadšeni z desítek hektarů jedné plodiny, ale
stav se snad mění. S potěšením mohu konstatovat, že došlo ke zlepšení a pole jsou
dnes rozdělena a oseta pestřejší směsí plodin. Málokdo možná ví, že zajíc v řepce nebo
kukuřici trpí hladem. Jeho pohyb je do 500
metrů od pelechu a tak si neumí zaběhnout
do vedlejší obce pro pšenici nebo pro vodu.
Děkuji řediteli ZP Otice Ing. Petru Ševčíkovi
a těším se, že spolupráce bude ještě lepší.
Náš spolek nežije jen myslivostí samotnou, ale hodně se
snažíme rozvíjet zvyky a tradice,
společenský život v obci. Vedle
plesu jsme se podíleli na Otických zelných slavnostech, kde
jsme spolek prezentovali, stejně
jako na Otevírání turistické sezóny v Hradci nad Moravicí, kde
jste nás mnozí potkali. S velkým
ohlasem se setkala soutěž „Zvěř,
myslivci a příroda“ pořádaná
ve spolupráci s naší základní ško-

Vrátím se ale k naší zvěři. Napsal
jsem, že je období mláďat. Může se
stát, že uvidíte nebo najdete mládě - srnče. Ne, není opuštěné, to se
jen matka snažila odlákat nebezpečí
v podobě člověka, psa, dravce od potomka, tak odběhla bokem. Zvířecí matky
neopouští své potomstvo. Proto neberte,
prosím Vás, mláďata do rukou, nepřenášejte je, nepouštějte k nim děti. Srnčí matka se
vrátí, ale bude-li mládě s pachem člověka, je
odsouzeno. Žádám i majitelů psů, aby byli
citlivější a vnímavější k přírodě. Nenechávejte psy volně pobíhat. Máme hodně případů
plašení zvěře v okolí železniční trati do Opavy, kolem Otické příkopy a řeky Hvozdnice.
Vážení občané, přeji Vám klidné prázdniny,
hezkou dovolenou a všem hodně zdraví.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Pavel Pater, předseda spolku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Nové hasičské vozidlo
Vážení spoluobčané, předposlední pátek
v dubnu letošního roku předali zástupci
obce do užívání všem otickým hasičům
nový hasičský dopravní automobil WolsvagenCrafter. Je to ve 126.leté historii hasičů v naší obci poprvé, kdy v naší zbrojnici
stojí úplně nový dopravní prostředek. Věřím,
že bude spolehlivě sloužit hasičům. Vozidlo
bylo financováno Hasičským záchranným

sborem, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a obcí Otice. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci těchto organizací, zástupce dodavatele vozidla, zástupce
Okresního sdružení dobrovolných hasičů
v Opavě a opavský děkan, pan Czudek, který v závěru slavnostního předávání vozidlu
požehnal. Akci přálo počasí a všemi účastníky byla hodnocena velice kladně.

Náběhová plocha a prostor pro hasičský sport
Po několikaletém úsilí se v letošním roce
podařil najít kompromis s umístěním zázemí
pro požární sport na obecním cvičném hřišti
u tenisových kurtů. Hasiči vybudovaná náběhová plocha měří na délku osmnáct metrů a na šířku pět metrů. Nejbližší hrana této
vydlážděné plochy je vzdálena od autové
čáry hřiště dva metry. Plocha je odvodněna
zpět do koryta Hvozdnice a z větší části leží

na pozemcích povodí Odry, které s umístěním souhlasilo. Vybudování této náběhové
plochy financoval sbor ze svých prostředku s finanční podporou firmy Ostroj Opava,
za což děkujeme. Plocha bude využívána při
nácviku požárního sportu a taky na veškeré
hasičské soutěže v Oticích. Pouze prosíme
všechny naše spoluobčany, aby tuto plochu
nezaměňovali s parkovacím místem.
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Memoriál Josefa Smoleně
Další hasičská soutěž proběhla 11. června. Tento den jsme
organizovali již dvacátý devátý
ročník Memoriálu Josefa Smoleně, spojený s prvním kolem
Opavské ligy. Na soutěž přijelo
dvacet sedm soutěžních kolektivů hasičů z celého opavského
okresu. Opavská liga je každoročně vypisována pro kategorie
mužů, žen a dorostu. Mezi muži

zvítězili stejně jako v roce 2016 hasiči z Komárova, ženskou kategorii
ovládly hasičky z Dolních Životic. Otičtí muži obsadili dvanácté
místo. Soutěži opět přálo počasí
a všemi účastníky byla hodnocena
na výbornou. Opět se na soutěž
přišlo podívat i hodně našich spoluobčanů, kteří vytvořili soutěži
krásnou kulisu.

Pálení čarodějnic
Posledního dubna zorganizovali hasiči
pravidelné pálení čarodějnic. Všechny mile
překvapilo počasí a zájem občanů o tuto
akci. Jako každoročně byl pro děti v maskách

program a soutěže, za což děti dostaly špekáček, který si mohli opéci na ohni. Špekáčky
pro děti dodal zdarma jako i v minulých letech pan Lukáš Gebauer.

Mladí hasiči -„Velikonoční pobyt v Kružberku“
Kolektiv vedoucích mladých hasičů zorganizoval před velikonocemi soustředění mladých hasičů na táborové základně
Ranč u Medvěda v Kružberku. Ve čtvrtek
13. 4. nejdříve vyrazilo z Otic zapůjčené terénní auto s vozíkem plným osobních věcí
účastníku a proviantem potřebným pro za-

bezpečení akce. Mladí hasiči s některými
vedoucími pak z Otic odcestovali linkovým
autobusem do Mokřinek a dále pokračovali pěšky na místo pobytu. Program byl pro
všechny účastníky zajištěn, děti se zdokonalily ve všech disciplínách požárního sportu
a v sobotu odpoledne se rozjely domů.
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Okrsková soutěž v Oticích
První soutěž na výše zmíněném hasičském
cvičišti byla 13. května - soutěž Opavského
okrsku v požárním sportu. Soutěž se organizačně povedla a perličkou na dortu bylo prv-

ní místo Otických hasičů ve starší kategorii
mužů. Na soutěž přišlo i dost diváků z Otic,
kteří s námi strávili pěkné odpoledne.

Výsledky soutěžních družstev mladých hasičů
v Mladecké lize a v soutěži Plamen
Po podzimní části se naší mladí hasiči
v mladší kategorii dělili o první místo s hasiči ze Zlatníků. Vzhledem k velice špatnému
počasí letošního jara, byly zrušeny první tři
soutěže a jarní část byla zahájena 19. května
v Mikolajicích. Starší hasiči se umístili na dvanáctém místě, mladší na krásném třetím
místě. Mezi prvním a třetím místem byl rozdíl 0,83 s. V pátek 26. května jsme jeli s dětmi
do Brumovic, kde starší skončili na krásném
sedmém místě a mladší svou soutěž vyhráli.
2. června soutěžily naše děti ve Vrbce, starší skončili opět dvanáctí a mladší potvrdili
svou kvalitu třetím místem. Následovala
soutěž v Dolních Životicích, z organizačních
důvodů byla přesunuta do vedlejších Litultovic. Tam se našim dětem opět dařilo. Starší se umístili na pěkném osmém místě
a mladší znovu zvítězili. Poslední soutěž Mladecké ligy se
konala 16. června
v Hlavnici. Pro nepřízeň počasí však byla
tato soutěž zrušena,
ale i přes to se naši
mladší žáci umístili
na celkovém prvním
místě v tomto ročníku Mladecké ligy,
oceněném poháry
a medailemi. Díky

tomuto krásnému umístění dále postupují
do další soutěže, a to do soutěže o pohár
starosty Okresního sdružení hasičů v Opavě, kde si porovnají své výkony s nejlepšími mladými hasiči z dalších lig opavského
okresu.
Mimo tuto ligu se zúčastnily naše družstva
i tradiční soutěže Plamen - 8.5. ve Slavkově,
kde naši mladší žáci získali ve své kategorii
pohár za třetí místo ve štafetě 4x60 m.
Za letošní výkony děkuji všem dětem, vedoucím a i dalším hasičům, kteří pomáhali
s výcvikem a s dopravou dětí na soutěže.
Děti přivezly za tento soutěžní rok ze závodů devět pohárů za dílčí soutěže, pohár pro
celkového vítěze soutěže a ve dvou kolech
byl nejlepším proudařem hasič z Otic.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OTICE

Zájezd zahrádkářů z Otic
Naši členové základní organizace zahrádkářů spolu s dalšími občany obce absolvovali
dne 1. května tohoto roku jednodenní zájezd
autokarem cestovní kanceláře „KOZAK TOUR“
so sousedního Polska obce Goczalkovice.
Tam jsme navštívili krásné zahrady „KAPIAS“
s bohatým sortimentem, kvalitou rostlin, prohlídkou aj.. Jednalo se o nabídku rodinného
hospodářství a to již od roku 1979.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili občerstvit už u nás v Rohově na místní specialitu
vepřové pečené koleno či uzená žebra.
Zájezdu se zúčastnilo 43 spokojených
občanů, kteří tak byli obohaceni o krásné
zážitky, nové inspirace a hlavně relax.
František Luzar
předseda SDH OTICE

ŽPS Otice reprezentuje obec
Po úspěšném jarním koncertu, který tradičně navštívilo mnoho občanů a přátel sborového zpěvu, se Ženský pěvecký sbor rychle
připravoval na poslední akci před prázdninami. Byl totiž pozván k účasti na společném
vystoupení obcí na trati Hvozdnického expresu u příležitosti zahájení letní sezóny.
Sbor zazpíval jemu, všem jeho nadšencům
a provozovatelům kromě lidových slezských

písniček i speciálně složenou Ódu na Hvozdnický expres k jeho 125 narozeninám!
Pokud jste se této skvělé akce 27.5.2017 nemohli zúčastnit, můžete se podívat na webové stránky obce Slavkov, organizátora letošního setkání obcí, kde je o ní reportáž. Také
mezi občany naší obce koluje spot natočený
Pavlem Hornou, který je propagátorem a milým průvodčím historického vláčku.
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O prázdninách budou členky sboru
odpočívat a nabírat nové síly nejen
pro vystoupení na Zelných slavnostech 16.9.2017, ale také pro reprezentaci naší obce na Hájeckém podzimu,
kde byl sbor pozván, ale i pro další

koncerty a vystoupení, která sbor v 5.
roce jeho trvání ještě čekají.
Bohuslava Kvarčáková, vedoucí ŽPS
Fotografie jsou z Jarního koncertu
2017, kde jako hosté vystoupili pan Antonín Časar a Lukáš Vejvodík.
Autor fotografií Vladimír Tancík.

Klub seniorů Otice na výletě
Naši senioři se 31.května účastnili odpoledního výletu do Hradce nad Moravicí. Počasí jim přálo a pohodlný autobus fy Magrla
je bezpečně odvezl na místo, které někteří
neviděli od svých školních let...
Krátká procházka před zámkem a následná hodinová prohlídka se zasvěceným výkladem mladého průvodce byla příjemným
odpoutáním se od každodenních starostí
a načerpáním zajímavých informací o knížecím rodu Lichnovských, kteří od roku 1778
po 6. generací spravovali zámek do roku
1945.
Poděkování za zprostředkování návštěvy
zámku patří paní Evě Časarové.
A jaký by to byl výlet, kdyby se nezašlo
také na občerstvení do blízké zahradní restaurace? Po hodinovém posezení u kávičky,
vínka či piva a vstřebání všech zážitků se senioři v dobré náladě vrátili domů.
Poslední setkání v tomto školním roce budou mít senioři výjimečně místo poslední

středy v měsíci ve čtvrtek 29.6. v 16.00 hodin pokud bude příznivé počasí za kulturním
domem, kde bude pro ně připravena tradiční
opékačka.
Za organizační tým Bohuslava Kvarčáková
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ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Havranková mistryně ČR 2017, Zwinger třetí!
Vynikajícího výsledku dosáhli šermíři TJ Slezan Opava na mistrovství České republiky 2017
v šermu fleretem, který se uskutečnil
v Bystřici nad Pernštejnem. Eva
Havranková získala titul mistryně a Robert Zwinger obsadil
třetí místo.
Svěřenci trenéra Ivo Borny odcestovali do Bystřice
změřit síly s nejlepšími
šermíři České republiky
v prestižní kategorii seniorů. Robert Zwinger
z Opavy získal v silné konkurenci čtyři vítězství v základní skupině a postoupil
do vyřazovacích bojů z pátého
místa. V první eliminaci si poradil s Kacvinským z USK Praha 15 : 9
a ve čtvrtfinále vyprovodil jasně dalšího
„pražáka“ Sobotku 15 : 5. Cestu do finále tak
Zwingerovi uzavřel až budoucí vítěz turnaje
Krejčík rovněž z Prahy. Opavský šermíř se tak
mohl radovat ze zisku bronzové medaile za výborné třetí místo v republikovém mistrovství.
Rodačka z Otic Eva Havranková již v základní skupině zvítězila ve všech utkáních a díky
tomu se volným losem katapultovala rovnou
do čtvrtfinále, kde na ni již čekala několika-

násobná seniorská mistryně Šabartová z USK
Praha. První těžkou zkoušku zvládla Eva skvěle,
když zvítězila 15 : 8. V semifinále kladla
překvapivý odpor mladá naděje
z domácího týmu Bystřice Sedláková, ale nakonec se musela
sklonit před zkušeným taktickým výkonem šermířky
Slezanu Opava v poměru
12 : 15. Ve finále již tradičně
stanula proti Havránkové
rovněž bývalá mistryně Andrea Bímová z USK Praha,
ale ani ona nemohla zabránit
debaklu pražských šermířek.
Jak prozradila Eva Havranková
v rozhovoru po utkání, „věděla
jsem, že musím na Bímovou vletět
a do první přestávky se snažit nasázet co nejvíce zásahů, než mě „prokoukne“
reprezentační trenér Prokeš“, který koučuje
v USK Praha. To se povedlo a Eva nastoupila
do druhé třetiny s vedením 13 : 8. Bímové pak
nepomohly ani rady trenéra k otočení zápasu
a i přes velký tlak v závěru prohrála 10 : 15.
Eva Havranková tak mohla slavit první mistrovský titul v královské kategorii seniorů, který
přidala ke svým pěti titulům z mládežnických
kategorií.
Tomáš Havránek

ORDINAČNÍ HODINY MUDr. Evy Vašíkové v červenci a srpnu
Po

Otice
Tel. 553 791 014
7.00 - 10.00

Út

7.00 - 10.00

St
Čt

12.30 - 16.00

Pá

7.00 - 9.00

Slavkov
Tel. 553 653 080
11.00 - 13.00

Štáblovice
Tel. 553 669 041
11.00 - 13.00
První úterý v měsíci

7. 00 - 10.00
9.00 - 12.00
Seniorcentrum Slavkov
10.00 - 12.00
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Plánovaná dovolená
MUDr. Evy Vašíkové
v době letních prázdnin
10. - 14. 7. 2017
- zástup MUDr. Rohovská ve Slavkově
MUDr. Šváb v Litultovicích
31. 7. - 11. 8. 2017
- zástup MUDr. Rohovská ve Slavkově
MUDr. Šváb v Litultovicích

ANKETA
VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Vážení spoluobčané,
vedení obce má zájem dál zlepšovat životní prostředí v obci. Cestou k tomu, aby Otice byly
pěknější, zdravější a přitažlivější dnes i zítra je zpracování plánu péče o zeleň, podle kterého
budeme my i další pokolení obec spravovat. Rozhodli jsme se proto takový plán pořídit. Odborně se mu říká studie sídelní zeleně. Není cílem vedení obce studii vypracovat bez znalostí
potřeb a představ občanů. Když se do procesu nezapojí maximum občanů, bude vesnice za čas
jen noclehárnou. To samozřejmě nechceme. Co chceme, je obec spravovat tak, aby se v ní žilo
dobře a byla přitažlivá nejen pro naše děti, vnoučata, ale také pro nové občany. Proto Vás chci
požádat, abyste anketu vyplnili zodpovědně a třeba se svými dětmi. Budete-li chtít, anketní
lístky si nakopírujte nebo je obdržíte na obecním úřadu.
V anketě Vám nabízíme možnost se vyjádřit k několika problematickým oblastem, které nejsou
v dobrém stavu. Máme možnost nechat současný stav, nebo jej změnit. Pohledy mohou být
různé.
Lokalita KUŽELNA - řešíme území s velkým potenciálem pro volnočasové aktivity, ale s nulovým zájmem investorů. Obec na rekonstrukci finance nemá a dlouho mít nebude, protože
priority jsou jiné-rekonstrukce kulturního domu, čističky odpadních vod, místních komunikací..., nicméně nelze nehledat koncepci a řešení.
1. Minigolf je jedním z míst, které je dlouhodobě nevyužíváno, byť bylo udržováno i otevře-no, náklady na provoz převýšily tržby. Údržba je náročná a přitom zřejmě v současné době
„zbytečná.“ Nabízí se tedy obecně několik řešení:

 Místo minigolfu vybudovat hřiště jiné sportoviště. Pokud jiné, jaké (vypište):...........................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 Zcela zrušit a plochu využít jinak. Navrhněte jiné využití (vypište): ................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 Zachovat současný stav spočívající v provedení údržby a ponechání beze změn.
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2. Hřiště vedle tenisového kurtu - tenisových kurtů máme podle menšího zájmu v obci
dost. Není třeba budovat hřiště, kam nikdo nebude chodit. Proto hledáme využití bývalého
tenisového kurtu, který je dnes zpustlý. Máme několik představ či nápadů, ale záměrně je
neuvádím, abych neovlivnil Vaše mínění. Nabízí se varianty:
 Ponechat současný stav, nic nedělat, .........................................................................................................
 Vybudovat jiné sportoviště. Pokud ano, jaké (vypište): .......................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 Vybudovat úplně jiné zařízení pro volný čas. Pokud ano, vypište jaké: ........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. Louka u kuželny - dnes je na ni zarostlé hřiště na plážový volejbal a zbytek plochy se jen
seká. Nabízí se varianty řešení:
 Ponechat současný stav, nic nedělat, prostor jen vysekávat, ............................................................
 Vybudovat jiné sportoviště. Pokud ano, jaké (vypište): .......................................................................
..................................................................................................................................................................................
 Vybudovat úplně jiné zařízení pro volný čas. Pokud ano, vypište jaké: .........................................
..................................................................................................................................................................................
Lokalita U PEKÁRNY (studny před bytovkou) - stávající využití není prakticky žádné a přitom
je prostor v klidné centrální části, vodu ze studny je možno využívat a mohlo by zde být pěkné zázemí nejen pro děti. Zde máme možná zavádějící, ale celkem originální návrh na využití,
který předkládám.
Varianty řešení: ........................................................................................................................................................
 Vybudovat dětské centrum vodních hrátek, což je prostor s lavičkami a zařízením, umožňujícím využít studniční vodu v systému hracích prvků, sloužících k osvěžení dětí i ostatních
návštěvníků. Vše bezpečné a zdravé. Pro odpověď stačí zakroužkovat svou odpověď:
ANO NE
 Využít plochu jinak. Pokud máte představu, napište jak: ................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
 Ponechat stávající stav .....................................................................................................................................
Děkuji Vám všem, kteří jste se pročetli až na tento řádek. Pokud ještě vyplněnou anketu odevzdáte na úřad, bude to výborný počin a velká pomoc vedení obce i projektantům a zpracovatelům studie a obci samotné.
Vladimír Tancík
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