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Vážení spoluobčané,
po zimě - nezimě snad můžeme očekávat obvyklé jaro. Není vždy příjemné čelit sněhové
nadílce, ledovce a tání sněhu, ale letošní podoba zimy nebyla moc romantická.
Hned po vydání posledního prosincového zpravodaje jsme se dozvěděli, že poskytovatelé dotací nevyhlásí na letošní rok výzvy, se kterými jsme počítali. Rekonstrukce kulturního
domu a ulice Domky se tak odkládá na další rok. Důvodem je údajně skutečnost, že budou
uspokojeni žadatelé, kteří neuspěli v roce 2019 se svými žádostmi. Neuspěli jsme s žádostí
o dotaci na popelnice na tříděný plast a papír. Třídíme asi 23 tuny plastu ročně. Kdybychom
dotaci přijali, museli bychom se zavázat, že vytřídíme 50 tun plastu. Nesmysl, který řídí stát.
Místo aby se zvýšila kultura třídění a sběru, stát klade nesmyslné podmínky. Rada rozhodla,
že pořídíme 400 žlutých popelnic v roce 2020 z obecního rozpočtu, tzn. pro každé číslo popisné jednu popelnici. Vyzkoušíme si, jak systém funguje, a pokud se osvědčí, v roce 2021
koupíme 400 popelnic na tříděný papír. Mělo by tak odpadnout nakupování pytlů, které už
ani obci nechce nikdo za příznivé ceny dodávat.

Následující měsíce ale nebudou jen o třídění odpadu. Děti i seniory čekají zájezdy po České
republice i Polsku. Staří fotbaloví páni pojedou na Slovensko. Kulturní vyžití ale bude i pro
ostatní, o čemž svědčí poznámky v posledním zpravodaji, ale také v kalendáři, který jsme
v roce 2019 vydali poprvé v historii obce.
Také kulturní dění v obci chceme poněkud ekologizovat. Připravujeme nákup plastových kelímků na více použití. Rovněž adventní nápoje budou letos už v nových hrníčcích. Kelímky
i hrníčky si budete moci zakoupit nebo pronajmout. Cena bude příznivá a každý účastník
akce si bude moci vybrat, zda si kelímek odnese domů, nebo jej vrátí a dostane kauci zpět.
V roce 2020 se bude mezi Oticemi a Opavou konat Mistrovství Evropy a ČR v orbě. Na akci se
spolupodílíme, proběhne současně s X. Otickými zelnými slavnostmi a spojení akcí už nyní
vyžaduje spoustu práce a povinností. Otice budou zase známější.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní měsíce, veselé Velikonoce, ale především hodně
zdraví.
S úctou Vladimír Tancík

Nicméně v roce 2020 jsme podali další žádosti o dotace. Je jisté, že opravíme parkoviště
U dvora. Možná se Vám to zdá méně důležité, ale je třeba realizovat projekty a čerpat dotace
na to, na co jsou právě vypsány. Zcela nepochybně opravíme nebo vyměníme lávku přes
Hvozdnici. Lávka asi bude chvíli chybět, ale pro naši bezpečnost se musí opravit. Jiná cesta
není. Oprava na místě nepřichází v úvahu. Hodláme zrealizovat jeden až dva nové přechody
s pomocí Nadace ČEZu. Další drobné akce ani nezmiňuji, zpravodaj má omezenou kapacitu
stránek. Za zmínku stojí, že připravujeme projekt na sanaci plochy u nádraží. Pokoušíme se
tuto plochu zařadit do „brownfield“, abychom dostali dotaci na nový park s dráhou pro kolečkové brusle, altán pro cyklisty a plochu pro nádoby na tříděný odpad.
Opět připomínám nová pravidla pro třídění zeleného odpadu. Zelený odpad budeme muset
třídit. Zvlášť budeme odebírat čistou, posekanou trávu, listí a zvlášť ostatní materiál. Netříděný odpad nebudeme moci odebírat, abychom poplatky za odpady nemuseli navyšovat. My
občané se musíme rozhodnout, kterou cestou jít. Výjimky nebudou. Detailní informace jsou
v prosincovém zpravodaji. V této souvislosti jste jistě zaznamenali nové popelnice na plast
a sklo u hřbitova. Pokud do prostoru pro rostlinný odpad někdo umístí sklo, kovová víčka ze
svíček a plast, obsah nelze přebrat pro nebezpečí poškození zdraví zaměstnanců a musí se
odvézt do směsného odpadu na skládku. Cena za odvoz tuny tohoto odpadu činí 2 500,-Kč.
Oproti tomu cena vytříděného zeleného odpadu stojí něco přes 500,-Kč. Za ušetřené 2 000,Kč umíme opravit metr chodníku. Vyberte si.
Nově jsme dodali dvě sběrné nádoby na olej a tuky z kuchyně. Jsou červené, umístěny
ve dvoře obecního úřadu. Patří do nich JEN jedlé oleje. Olej z kuchyně nepatří do splaškové
kanalizace, protože ničí bakterie na čističce odpadních vod. Oleje po kuchyňském využití stačí nalít do PET láhve a vhodit do sběrné nádoby. Olej musí být v uzavřené nádobě a nevadí,
když do něj přimícháte sádlo. NEVHAZUJTE do nádoby olej minerální! Ten nelze likvidovat
tímto způsobem. Minerální olej můžete odevzdat taky, ale ne do červené nádoby. Doneste jej na dvůr obecního úřadu a předejte zaměstnancům, nebo položte uzavřenou nádobu
s olejem vedle červené popelnice.
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Poplatek za psy

dětem, přírodě, odpadním vodám a budoucnosti. V případě, že zareagujete někoho, kdo porušuje zásady slušného chování, napomeňte ho. Věřím, že si umíme udělat pořádek sami mezi
sebou.
Roman Janáček
místostarosta

Upozorňujeme všechny majitele psů na splatnost poplatku ze psů. Dle platné OZV č. 1/2019
o místních poplatcích, část II, je poplatek splatný do 31.3.2020. Poplatek za kalendářní rok činí
za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč. Tento poplatek můžete zasílat také na účet obce č.ú.: 1851576379/0800, variabilní symbol je číslo popisné Vašeho domu,
do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa 2020.

Stočné

UPOZORNĚNÍ KOMISE RADY OBCE PRO BEZPEČNOST,
DOPRAVU A VÝSTAVBU

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 došlo ke změně výše stočného dle Ceníku Obecního
úřadu v Oticích schváleného na jednání zastupitelstva obce Otice dne 4.12.2019. Nová výše
stočného činí 41 Kč/m3 odebrané vody. Zároveň žádáme všechny, kteří nemají zaplaceno
stočné za rok 2019 nebo platili pouze 35,- Kč/m3, ať se dostaví na obecní úřad k vyúčtování
stočného nebo zašlou platbu za stočné na účet obce č.ú.: 1851576379/0800, variabilní symbol je číslo popisné Vašeho domu, do zprávy pro příjemce napište: stočné + za jaké období zasíláte. Upozorňujeme, že stočné je hrazeno podle skutečné spotřeby vody a s platností
od 1.1.2020 nebudou přijímány zálohové platby.

Povinné reflexní prvky
Vidět a být viděn. Na to by měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když
oni auto vidí, vidí také řidič je. To je ale obrovský a bohužel často tragický omyl. Téměř polovina chodců umírá právě za snížené viditelnosti. Snížená viditelnost totiž není v našich
představách pouze noc. Stejná pravidla platí také pro svítání a soumrak, déšť, mlhu, sněžení
a špatné povětrnostní podmínky obecně. Právě naše dobrá viditelnost zásadně ovlivňuje
to, zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí. Za snížené viditelnosti jsou tedy velmi důležité
reflexní prvky na našem oděvu.

Likvidace odpadů

Viditelnost chodce
Důležitá je především spodní část těla - tu řidič zahlédne na největší vzdálenost, rozhoduje
barva kalhot a bot a také např. kočárku, který tlačíme před sebou, a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutají tak větší pozornost.

Vážení spoluobčané,
obec Otice poskytuje Vám všem, dle našeho názoru, kvalitní podmínky k likvidaci všeho odpadu. Je třeba ale připomenout, že vše má svá pravidla. Každá domácnost má svou popelnici
na komunální odpad, každých 200 metrů je pro majitele psů k dispozici odpadkový koš se
sáčky. Přesto nacházíme po obci odložené větší množství psích exkrementů, a to například
celkem pravidelně ve velké tašce na nádraží, nebo vysypané mezi větve na skládce větví
u ČOV. Na skládku větví u ČOV nepatří, a to už z názvu této skládky vyplývá, kořeny stromů,
desky, dále lisované dřevní desky, traviny a drobné větvičky, například z tújí. Toto všechno
se nám během zimy na skládce objevilo. Tento materiál se nedá štěpkovat. Tímto však pro
obec vznikají další náklady a ztracený čas zaměstnanců při likvidaci těchto odpadů. Vše pak
platíme dva a vícekrát. Na obecním hřbitově byly umístěny popelnice na sklo a plasty. Do popelnice na plasty patří i drobný kovový odpad.
Nově jsou za budovou obecního úřadu umístěny popelnice na sběr jedlých olejů a tuků – červené barvy. Doma spotřebovaný, přepálený olej vlijte do PET láhve a zašroubovanou láhev
vhodíte do těchto označených popelnic. V případě, že bude brána uzavřena, vhodíte tuto láhev do menší označené nádoby před touto branou.
NEODEVZDÁVEJTE V PET LÁHVÍCH MOTOROVÝ, HYDRAULICKÝ A JINÝ SYNTETICKÝ
OLEJ!!!
Žádáme Vás o dodržovaní pravidel likvidace odpadů. Je výrazem zodpovědnosti vůči Vašim

4

Viditelnost cyklisty
Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditelnosti
ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem povinné výbavy cyklisty je reflexní
proužek na kotníku.
Povinné reflexní prvky pro chodce
Dle § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jsou chodci,
kteří se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po kraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, povinni mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu. Tyto prvky musí mít chodec navíc umístěné tak, aby byly viditelné pro všechny
ostatní účastníky provozu. Tato novinka vešla v platnost již 20. 2. 2016 a přesto se stále spousta z Vás pohybuje bez těchto životně důležitých prvků.
Radek Sukeník, radní a člen
Komise pro bezpečnost, dopravu a výstavbu
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KOMUNITNÍ CENTRUM OTICE
Vážení občané,
v rámci dalšího zkvalitňování, a především rozšíření nabídky služeb Komunitního centra Otice, Vás
oslovuji s nabídkou podílet se na práci centra, na utváření jeho podoby a náplně.
Mnozí občané se domnívají, že centrum má sloužit jen seniorům anebo sociálně slabým občanům. To je velký omyl. Centrum má sloužit nám všem; ke spolkové činnosti, stejně jako ke konání
přednášek, školení, nebo osobním jednáním. Pronájem centra je bez poplatku – zdarma. Centrum
Vám nabízí aktuálně mimo jiné poradenskou činnost. Ta je cílena opět velmi široce. Pro radu si
může přijít maminka, když ji zlobí děti, manželé, když mají období krize, lidé s ekonomickými problémy, rodiče šikanovaných dětí a podobně. Anonymita je zaručena – službu realizuje ostravská
společnost, do budovy můžete vstoupit zadním vchodem a výtahem vyjet do patra, aniž byste se
s kýmkoli potkali.
O mlčenlivosti zaměstnanců obce snad nemusím ani psát, ta je samozřejmá. Budu rád, když odpovíte na pár otázek, ustřihnete odpovědní lístek a doručíte jej na úřad. Anketu se pokusíme poprvé
realizovat i na našich webových stránkách. Ukončena bude k 30.3.2020.

✂

Zde ustřihnout

Váš věk:
1. Víte o existenci Komunitního centra Otice, které pracuje od roku 2018?
a) ano
b) ne
- zakroužkujte co platí
2. Co Vám v komunitním centru chybí? Mám na mysli vybavení. Vypište volnou formou.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Jaké služby byste přivítali? Na mysli mám služby v oblasti poradenství, přednášek, besed,…..
Vypište volnou formou.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
RODINNÁ PORADNA

Komunitním centrem v Oticích bude poskytováno odborné poradenství, pravidelně
1. pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin.
Poradenství zajišťuje sociální pracovnice Centra sociálních služeb Ostrava, o. p. s., která Vám poskytne informace potřebné k řešení Vaší situace.
Na Bc. Janu Spustovou se můžete obrátit s celou řadou potíží, které Vás trápí. Např.:
• Nevíte si rady s tím, jak vyřídit některé záležitosti na úřadech (např. vyřízení důchodu, rodičovského příspěvku, dávek hmotné nouze apod.)?
• Chcete znát svá práva a povinnosti např. ve vztahu k zaměstnavateli či sousedům?
•P
 otřebujete informace o tom, jak řešit problémy doma (rozvádíte se, Vaše dítě zlobí, někdo ve Vaší
rodině trpí závislostí nebo se zadlužil apod.)?
Poradenství je poskytováno v široké škále oblastí. Pokud si nejste jisti, zda jsme schopni pomoci
zrovna Vám, volejte na tel. č. 605 292 252 nebo 595 054 000 kterýkoli pracovní den v roce v době
od 7:30 do 14:00 hod. Není nutno si domlouvat osobní setkání předem, můžete využít výše uvedených konzultačních hodin bez předchozího objednání. Bude-li však sociální pracovnice vědět
předem, s čím konkrétně byste potřebovali pomoci, může mít připraveny podrobnější informace,
formuláře apod.

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Více informací naleznete na webových stránkách www.css-ostrava.cz v sekci Rodinná poradna.

4. Pokud Vám nevyhovuje současná provozní doba, doba realizace poradenské služby, zvolte pro
Vás optimální dobu konání poradenství a přednášek.

Komunitní centrum v Oticích je:
•P
 řipraveno pomoci komukoli, a to velmi diskrétně, nemusíte se potkat se spoluobčany, ani zaměstnanci.

Poradenské služby: a) 13:00 –15:00
Přednášková činnost: a) 15:00 – 17:00
		
b) 15:00 –17:00		
b) 17:00 – 19:00
		
c) 17:00 – 19:00		
c) 18:00 – 20:00
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• Přístup do poradny je bezbariérový, opatřen výtahem.
• Připraveno pomoci Vám s řešením Vašich potíží.
• Otevřeno Vašim požadavkům, stačí nám sdělit, co Vám v nabídce chybí.
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Mateřská škola

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola Otice

Uskutečněné a připravované akce naší mateřské školy.
V lednu navštívily děti střední a velké třídy Slezské muzeum v Opavě. Do školky přijelo divadlo Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v lese“. Také v zimním období byla vyhlášena výtvarná
soutěž o nejkrásnější pohádkovou postavu.

Druhé pololetí tohoto školního roku je v plném proudu, přesto se ve zkratce ohlédneme
za uplynulými měsíci. Listopad a prosinec byl ve znamení příprav na Advent. Děti nacvičily
program, který pak předvedly v Kulturním domě v Oticích a Uhlířově a při rozsvěcování vánočního stromu. Všem dětem, které se na vystoupení podílely, děkujeme.

Na začátku února se uskutečnil projekt „Zdraví dětem“, který děti poučil o zdravém životním
stylu. Nejstarším dětem přiblížil práci policie pan Potepa, kterému tímto děkujeme. 17.února
navštívila předškolní třída Slezské divadlo v Opavě, kde zhlédla pohádku „Broučci“. Na konci
února jsme pozvali babičky a dědečky našich dětí na vystoupení, ve kterých nechyběly zimní
písně, básně, tanečky či pohádky. Na závěr předaly děti prarodičům vlastnoručně vyrobené
dárečky.

Měsíc leden je pro žáky velmi náročný, neboť představuje opakování, zkoušení a pololetní testy. Všechny znalosti, vědomosti a snaha jsou pak oceněny pololetním vysvědčením, které děti
dostaly ve čtvrtek 30. ledna. Největší radost měli samozřejmě prvňáčci, kteří samé jedničky
oslavili šampaňským
a malou dobrotou.

V březnu navštíví děti střední třídy loutkové divadlo s představením „Jen počkej hlemýždi“.
6. března začíná nejstarším dětem kurz plavání v LRC v Opavě. V průběhu března čekají předškoláky přípravné školičky a Den otevřených dveří v základní škole. Přijede za námi divadlo
Beruška s jarní pohádkou „Zajíček a kouzelná zahrada“. Poslední březnovou akcí bude Maškarní ples v KD v Oticích.
Kolektiv MŠ Otice

Od listopadu do března probíhá v rámci
TV plavecký výcvik.
Děti absolvují celkem 15 lekcí plavání,
kdy si osvojí základní
plavecké dovednosti. Na konci výcviku
všichni získají Mokré
vysvědčení.
V lednu v naší škole již
tradičně pořádáme recitační soutěž. Z každé
třídy postupují tři nejlepší recitátoři do kola školního, které letos proběhlo 30. ledna, a opět
jsme mohli slyšet zdařile přednesené básně a texty. V okrskovém kole nás bude reprezentovat Adam Špiřík, Michelle Plútová, Ondřej Kertis, Nikol Dostálová, Tomáš Havel a Jan Bílovský.
Začátkem února se děti 3., 4. a 5. ročníku zúčastnily projektového dne AJ na téma „Winter
sports and activities“. Rodilý mluvčí žáky seznámil s novými anglickými slovíčky. Žáci pracovali na interaktivní tabuli, zhlédli několik vtipných videí a nenásilnou formou si zopakovali
i anglickou gramatiku. Projektový den byl pro děti velmi přínosný.
Také toto pololetí pokračují v naší škole zájmové kroužky (keramika, PC) a ve spolupráci s jazykovou školou Hellou kroužky anglického jazyka. Ve středu 29. ledna proběhla ukázková
hodina AJ v ZŠ.
Žáci z Matematického klubu se pilně připravují na soutěž v deskových hrách, která proběhne
v Brance u Opavy 16. března. Všem účastníkům budeme držet palce.
Děti z Knižního klubu se velmi těšily na besedu v KPB v Opavě. I když byla beseda náhle z provozních důvodů zrušena, zvolili jsme náhradní program a prohlédli si budovu KPB, Obecní
dům a další zajímavé historické stavby v Opavě.
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Pro předškolní děti opět připravujeme ŠKOLU NANEČISTO, v rámci které si 11. a 18. března
od 16.00 do 17.00 mohou budoucí prvňáčci vyzkoušet jednu vyučovací hodinu. Prostřednictvím her a různých aktivit se tak nenásilnou formou seznámí se školním prostředím. Na středu
25. března chystáme POHÁDKOVÝ ZÁPIS NANEČISTO a od 15.00 do 17.00 vás srdečně zveme
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Komunitní centrum v Oticích opět připravuje mnoho zajímavých přednášek. Pro žáky základní školy bude jistě velmi přínosná beseda věnována problematice kyberšikany. Tento pojem
je v dnešní době skloňován hlavně mezi žáky a mládeží. Bez internetu a mobilního telefonu
si dnešní děti neumí svůj život představit. Online prostředí má sice své výhody, ale na druhé straně skrývá mnohá nebezpečí. Proto se beseda zaměřuje především na sociální sítě. Již
v dětském věku se musí naučit chránit svoji identitu a intimní informace. Věříme, že si naši
žáci odnesou mnoho cenných informací a rad.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SDH OTICE

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych ve zkratce zrekapituloval činnost sboru dobrovolných
hasičů za uplynulé období.
V předvánočním čase jsme s mladými hasiči připravovali výzdobu na obecní vánoční strom,
mladí hasiči se setkali na Vánočním večírku, dále jsme třetí adventní neděli organizovali setkání u vánočního stromu, spojené s prodejem punče a drobného občerstvení.
Poslední víkend v lednu se naši členové sešli na každoroční Valné hromadě sboru, kde
se zhodnotil uplynulý rok, stanovily se plány a cíle na rok letošní a volili jsme výbor sboru
na další pětileté volební období. Hned následující den se uskutečnil tradiční Hasičský ples.
Již druhým rokem nebyl tento ples vyprodán, ale o to větší prostor dostali účastníci plesu
k zábavě. Před plesem jsme obcházeli každou domácnost a firmy s pozvánkou, a děkujeme
tímto za Vaše příspěvky do tomboly tohoto Hasičského plesu.
V půlce února jsme zajišťovali v Komunitním centru obecního úřadu každoroční Valnou hromadu
1. okrsku Opavského okresního sdružení hasičů. Valné hromady se zúčastnilo šestnáct starostů sboru hasičů z Opavy a blízkého okolí, dále výbor okrsku, zástupce statutárního města Opava a starosta obce Otice. Všem se v naší opravené budově obecního úřadu moc líbilo
a sklidili jsme za krásné prostředí k tomuto jednání pochvalu.
První jarní akci, kterou pro veřejnost chystáme, bude pálení čarodějnic. Tradičně se uskuteční
posledního dubna na zahradě kulturního domu. Hned další čtvrtek můžete v Oticích na cvičném hřišti navštívit soutěž mladých hasičů, v celoroční soutěži Mladecká liga. Podrobnosti
k těmto akcím budou včas zveřejněny.
Za SDH Otice Roman Janáček, starosta SDH

Také ve školní družině proběhlo spoustu zajímavých akcí. V prosince se děvčata zúčastnila
pohybové soutěže (aerobiku), kterou organizoval ZŠ Vrchní v Opavě. Mezi deset nejlepších se
probojovala žákyně první třídy Lilien Gajdošová. Ze starších žákyň se výborně umístila Viktorie Lindovská, která získala krásné čtvrté místo. Začátkem ledna si žáci ze ŠD užili Ovocný den,
kdy nejen ochutnávali
a poznávali české a zahraniční ovoce, ale také luštili jednoduché kvízy a hráli hry. V závěru
dne byla vyhodnocena výtvarná soutěž. Na měsíc únor a březen ŠD připravuje další zajímavé
akce – výlet do zábavného parku v Ostravě a průvod masek k oslavě masopustu.
Samozřejmě již teď začínáme připravovat vystoupení pro (nejen) maminky k jejich květnovému svátku, které vám předvedeme 12. května v Kulturním domě v Uhlířově a 13. května
v Kulturním domě v Oticích. Tímto vás srdečně zveme.
Závěrem bychom ještě chtěli poděkovat manželům Kostřicovým za sponzorský dar, který
bude využit pro další rozvoj školy.
Všechny další informace o akcích a činnosti ZŠ najdete na našich webových stránkách.
Přejeme vám krásné jarní dny plné sluníčka.
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
AVZO OTICE

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím ze Zpravodaje obce Otice, a to jménem Střeleckého klubu AVZO Otice.
Určitě Vám náš klub není neznámý. Fungujeme v naší obci pěknou řádku let. Jako samostatný spolek jsme vznikli po „rozdělení“ bývalého Svazarmu. V Oticích tak vzniknul Kynologický
spolek a Střelecký klub. Sdílíme spolu oblíbený areál na Kamenné hoře a hned vedle je 50-ti
metrová střelnice, která splňuje náročné požadavky zákona o střelných zbraních a střelivu,
o čemž svědčí protokol o výsledku provedené kontroly Policií MSK v roce minulém.
V současné době prostor střelnice prosvituje víc než je třeba, protože v udržování jejího pěkného stavu nám vydatně „pomáhá“ kůrovec. Samozřejmě, že obsazujeme dnes řídký porost
novými dřevinami, ale pár roků to potrvá, aby střelnice byla zase schovaná za porostem.
Činnost našeho spolku je činnost volnočasová, sportovní. Členové klubu „Přátelé střelného
prachu“ mají tuto činnost jakožto zájmovou. Jsou to také sběratelé kuriózních střelných zbraní a také zbraní perkusních. Svou schopnost trefit terč si v rámci klubu zkoušíme ověřit třikrát
do roka. Jedná se o soutěže otevřené (jarní, podzimní a silvestrovské), tedy také pro příchozí
zájemce nemající zbrojní průkaz. Ti nejlepší z klubu obhajují naše barvy na okresních soutěžích.
Nejsme uzavření jen pro sebe, rádi jsme nápomocni při akcích pořádaných obcí Otice. Rádi
zpestříme, pokud je to možné, při těchto akcích program o atraktivní střelbu, která podle dosavadních zkušeností ráda zaujme hodně lidí a dětí.
								
Pavel Lesák,
předseda klubu

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČSCH OTICE - CHOVATELSKÝ ROK 2019

Posledními výstavami v měsíci prosinci byl ukončen chovatelský rok 2019. Byl to již 55. rok
od založení spolku. Každoročně bilancujeme, co se nám podařilo více a kde musíme hledat
reservy. Chovatele mají nyní trochu času provést výběr chovných jedinců případně jejich
doplnění od jiných chovatelů pro osvěžení krve.
Odbor králíků
V odboru králíků získal letos čestné ceny Jan Matoušek s plemenem meklenburský strakač
na výstavách ve Velkých Hošticích, Úvalně, Holasovicích, Hradci nad Moravicí. Velký úspěch
zaznamenal chovatel Miroslav Vyoral, který na Celostátní výstavě mláďat králíků v měsíci září
v Přerově obdržel čestnou cenu na zakrslého králíka holandského havanovitého. Chovatel Ivo
Gorčica získal v měsíci prosinci 2 čestné ceny na Speciální výstavě králíků saténových v Týništi
nad Orlicí. Na výstavě Moravia Brno byl oceněn čestnou cenou jeho králík plemene saténový
rys.
Odbor holubů
Na místní výstavě v Kylešovicích získal chovatel Alois Gilík čestnou cenu na vystaveného holuba plemene pracheňský káník červený.V měsíci listopadu se uskutečnila přehlídka holubů
plemene český stavák moravskoslezské pobočky. Úspěchem skončila pro chovatele Bohuslava Valečka, který na 3 vystavené kolekce holubů český stavák obdržel 3 čestné ceny. Jeho
holub byl potom ještě oceněn jako nejlepší holub výstavy. V prosinci na celostátní přehlídce
holubů plemene český stavák v Kolíně získal 2. cenu na vystavenou kolekci holubů plemene
český stavák červený bělokosý. V kolekci bylo hodnoceno celkem 6 holubů. Z toho museli být
2 holubi mladí z roku 2019.
Drůbež
Přehlídka chované drůbeže našimi členy byla prezentována v měsíci září v rámci Zelných slavnosti. V měsíci prosinci se výstavy Moravia Brno zúčastnil náš člen Alois Gilík s 10 ks drůbeže
plemene zakrslé rousné v různých barevných variantách. Dosáhl tam velmi solidní hodnocení
svých zvířat. V roce 2020 nás čeká hlavní úkol vyrovnat se s personálními změnami ve spolku
po odchodu některých členů, kteří vzhledem k jejich místu bydliště (Holasovice, Neplachovice, Brumovice) přešli do ZO Holasovice.
Děkuji zastupitelstvu obce za přidělenou dotaci v roce 2019.
					
Vladimír Gilík, předseda ZO ČSCH Otice
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ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE OTICE
OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2019

za těmito výsledky skrývá. Přesto jsme především organizace, která si klade za cíl šířit mezi
veřejností kynologickou osvětu, snažit se začínajícím majitelům psů pomoci s výchovou svého čtyřnohého parťáka a laické veřejnosti přibližovat naší práci. Proto jsme opět jako každoročně předváděli ukázky práce se psy v mateřských a základních školách, na dětských dnech
a na dnech obce. V září jsme pořádali na počest Pepy Havránka 1.ročník závodu Go-Ha, který
se těšil velkou účastí psovodů z naší, ale i z ostatních organizací MSK. V letošním roce budeme s touto „tradicí“ opět pokračovat a závod bychom rádi ještě více zpropagovali a budeme
se snažit, aby se závod stal našim tradičním podzimním závodem, na který se budou psovodi
těšit a rádi si zde v krásném prostředí Otické sopky přijedou zazávodit.

Loňský rok byl pro naši organizaci rokem změn, které přišly nečekaně a všechny nás zastihly
takříkajíc nepřipravené. Jak všichni víte v březnu loňského roku zemřel pan Josef Havránek,
zakladatel naší organizace a její dlouholetý aktivní předseda. Vzpomínku na tuto velmi výraznou osobu České kynologie naše organizace sepsala a byla otištěna ve většině kynologických
periodik. Z organizačního hlediska bylo nutné zvolení nového výboru, který od schválení
členskou schůzi v dubnu 2019 pracuje ve složeni:
Předseda:

Irena Pristašová

Jednatel:

Ing. Eva Remiasová

Hlavní výcvikář: Mgr. Jitka Večerková
Pokladník:

Marie Oravová

Hospodář:

Jiří Schinzel

V loňském roce naši členové jako každoročně vyjeli na řadu závodů a výstav, ať již krajského
či celostátního a mezinárodního charakteru a přivezli i množství ocenění. Na jejich výsledky
jsme velice hrdí, jelikož víme, jaké velké množství práce, času a v neposlední řadě i financí se
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Naše organizace dlouhodobě dominuje v ČR velmi silnou mládežnickou skupinou. S velkou
podporou mládeže začal už před řadou desítek let Josef Havránek, protože si uvědomoval, že
tato práce je jedna z nejdůležitějších, nejen pro kynologický sport. My v jeho odkazu dále pokračujeme a věřím, že velice úspěšně. Jsme druhá největší organizace v počtu mládeže a dětí
v ČR. V letošním roce budeme pořádat již jubilejní 10.ročník letního tábora pro mládež MSK,
opět se nám řada dětí připravuje na kvalifikační soutěže a v červnu budeme pořádat 1.ročník
branného závodu pro děti a jejich pejsky, přičemž jsou zváni všichni nadšenci se svými psy,
ať již jsou nebo nejsou členy kynologické organizace. Na sopce pro ně bude připravena trať
a během ní několik úkolů, které budou plnit.
Cvičení se psy u nás probíhá každou středu od 15 hodin a neděli od 9 hodin. Případní zájemci
se v uvedeném čase mohou podívat, jak výcvik probíhá a samozřejmě se i přidat.
Za ZKO Otice, Jitka Večerková
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NoHEJBalisté oticE

sEZÓNa Hc oticE v RočNÍkU 2019/2020 aHl

Příznivci nohejbalu uspořádali dne 4. 1. 2020 čtvrtý ročník soutěže hodu vánočním stromkem. Za příznivého, ale větrného počasí se sešlo na zpevněné ploše za pekárnou cca 50 spoluobčanů. Soutěžilo se ve třech kategoriích - děti do 15-ti let, ženy a muži. K občerstvení se
prodával oblíbený adventní nohejbalistický punč, na zakousnutí si mohl každý návštěvník
opéct špekáček na připraveném ohništi. Po ukončení zápisného účastníků soutěže zahájili
klání děti, následovaly ženy, potom muži. Každý měl tři pokusy, počítal se nejdelší hod. Soutěž
dopadla takto:
kategorie děti 1. Vítek Vykydal
2. Škrobánek Martin
3. Škrobánek Daniel
kategorie ženy 1. Šímová Anna
2. Hoppová Zdeňka
3. Štenclová Marcela
kategorie muži 1. Balhar Petr
2. Vrbický Vladimír
3. Lanc Petr
tito účastníci byli odměněni za své výkony hodnotnými cenami.
Tímto způsobem chceme poděkovat všem soutěžícím, za účast v soutěži a všem přítomným
za vytvoření vynikající sportovní atmosféry. Závěrem chceme poděkovat za sponzorství OÚ
Otice - za vyhlášení akce v místním rozhlase, Martina Knappeho - pekárna za umožnění uspořádání soutěže na zpevněné ploše, SDH Otice za zapůjčení stolů a odpadkových košů, pilu
Hertice za věcné dary pro ceny soutěžích.
Ještě jednou Všem děkujeme a těšíme se na další 5. ročník.
František Borový, el - pressidento klubu nohejbalistů

Po 20. kole je vývoj našich hokejistů mírně za očekáváním, po loňském 3. místě, ale ještě jsme v základní části amatérské soutěže. Prvotní cíl máme stále
na dosah, tím bylo umístění v základní části do 10. místa. Princip play off pak
dle klíče pustí v předkole proti sobě 11. tým s 22. týmem a další stejně tak.
Z této dvanáctky vznikne šest vítězných klubů, které se opět v daném rozlosování postaví ve stylu první s šestnáctým atd. Pro poslední 2 kluby sezóna končí.

Jak vidíte níže v aktuální tabulce, 3 ligová kola před koncem základní části máme kontakt
a čekají nás týmy ze spodní části Štěpánkovice, Branka a Vikingové. Dáme určitě do zápasů
od první minuty vše na 100 % a chceme si pohlídat závěr základní části.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

HC Lipina Markvartovice
HC Monaco Kouty
HC Cheguevara
HC Auto Peugeot Opava
HC Derby Kouty
HC Laviny
HC Autodíly Pema
HC Horní Lhota
HC Kozmice
HC Isotra
Hc otice
HC Buldoci Bohuslavice
HC Prajz Hlučín
HC Mexico
HC Hať
HC Viking Jakartovice
AZ Pneu Jaktař Opava
HC Tygři Kobeřice
HC Sharks Zábřeh
HC Bolatice
HC Buldoci Branka
HC Sršni Píšť
HC Buldoci Štěpánkovice
AHC Storm

22
21
20
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
21
20
19
20
20
20
20
20
20
21

17
16
16
15
14
13
13
12
12
10
10
10
10
9
9
9
6
5
5
4
4
3
3
1

0
0
0
1
1
2
2
3
1
3
2
1
1
2
2
0
1
2
1
2
1
1
0
1

5
5
4
3
5
5
4
5
7
7
8
9
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
19

169:69
108:56
94:43
110:52
103:64
109:68
81:50
101:76
98:64
121:80
73:69
114:100
88:77
97:88
87:85
82:98
71:86
78:114
52:110
55:83
65:148
54:125
42:126
50:171

34
32
32
31
29
28
28
27
25
23
22
21
21
20
20
18
13
12
11
10
9
7
6
3

Po ukončení ročníku vás budu určitě informovat zde a věřím, že se nám podaří co nejlepší
výsledek. Naše tréninkové utkání v Horním Benešově, kde hrajeme každou sobotu od 14.15,
láká pravidelně další otické nadšence. Rád bych je dnes vyjmenoval, protože sportovní aktivita v zimním období je důležitá nejen pro fyzickou a psychickou stránku, ale stejně tak motivuje k lepším výsledkům.
S nadšením pro každý další sobotní otický hokej, který se rozvíjí a je rozšiřován dál, než jen
mezi nás otické bardy jako jsou Aleš Chalupa, Jiří Hymlar, Petr Šafarčík, Jiří Kunc, Roman Dušek, Pavel Drašák patří Štěpán Poštulka, Jiří Pospíšil, Jan Plánovský, Ondra Maret, Daniel Gorčica, Jiří Halátek, Karel Kunz, David Bukovský, Radek Vajda, Jiří Vajda, Václav Dlouhý.
Sportu zdar a hokeji zvlášť!
Petr Šafarčík
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR OTICE HODNOTÍ ROK 2019

Oblíbený a veřejnosti i za hranicemi obce známý pěvecký sbor se sešel 24. února 2020 u příležitosti svého 7. výročí vzniku, aby si připomněl a zhodnotil činnost uplynulého roku 2019 za přítomnosti členky rady obce Dagmar Šteyerové, která poděkovala sboru za kvalitní reprezentaci
obce na všech akcích a soutěžích. Loňský rok zahájily zpěvačky 26. ledna 2019 vystoupením
na výroční schůzi místního sboru dobrovolných hasičů, které bylo zároveň poděkováním
za častou pomoc hasičů při chystání koncertů, především jejich starostovi a současnému místostarostovi obce Romanu Janáčkovi.
Krátké vystoupení 27. dubna 2019 oživilo duchovní akci
„Žehnání otické kapli Nanebevzetí Panny Marie“, která byla
rekonstruovaná a znovu otevřená. Každoročně zpívá sbor
8. května Státní hymnu ČR
u pomníku při příležitosti vzpomínky Dne osvobození. Stává
se již tradicí, že k jejich zpěvu se
přidávají i přítomní občané se
svými dětmi.
Nejvíc si ale zpěvačky užily Jarního koncertu 2019, protože pozvaly jako hosta Opavské hudce, cimbálovou muziku s primášem Romanem Kubalou a mohly si
zazpívat některé lidové písničky s jejich doprovodem. Tentokrát největší potlesk sklidila Svaťka
Helebrandová za písničku „Aj vy páni muzikanti“, kterou připomněla nejen zpěvem, ale i krojem
naši lidovou zpěvačku Jarmilu Šulákovou.
Jarní koncert 2019

Foto Vladimír Tancík

20. července se sbor zapojil s dalšími sdruženími a spolky do soutěže Vesnice roku 2019, v níž
všichni uspěli a získali konečně Zlatou stuhu Moravskoslezského kraje. Ještě náročnější pak
bylo připravit program pro celostátní kolo, které se konalo 5. září. Sbor využil prostředí nového
parčíku vedle pekárny, kde se zpěvačky předvedly jako „očicke zelařky“ a svým vystoupením
v pozdním odpoledni pobavily a rozesmály již unavenou porotu.
O prázdninách si členky sboru trochu odpočinuly, ale koncem srpna už nacvičovaly program
na Otické zelné slavnosti. Tradičního dvoudenního soustředění 12. – 13. října v rekreačním zařízení Holubice se mohly znovu účastnit díky organizačním schopnostem a ochotě Jany Gebauerové, která skvěle vykonává funkci pokladní sboru a s dalšími členkami rovněž zajišťuje
občerstvení na našich koncertech. Toto soustředění nám dává možnost se plně po dva dny zaměřit na nácvik nových skladeb bez odbíhání k domácím povinnostem, také se večer společně
pobavit, a tak se i více poznat hlavně s novými členkami sboru, kterých každým rokem přibývá.
K dnešnímu dni má náš sbor 31 členek! O tom se nám nikomu před čtyřmi, pěti lety ani nezdálo!
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Další dvě malé akce proběhly na podzim. 28. října opět zpěv hymny a lidové písně u pomníku při vzpomínkové akci vzniku ČSR a 24. listopadu na křtu druhé knihy Ondřeje Vrbického
zazpívalo trio členek sboru: Michaela Uvírová, Jana Rittmannová a Jindra Nováková za doprovodu B.Kvarčákové.
V předvánočním čase byl náš sbor pozván do Žimrovic, kde 12. prosince potěšil místní seniory i pana starostu Hradce nad Moravicí duchovními skladbami a českými koledami. 15.
prosince se uskutečnil náš tradiční Adventní koncert v Kulturním domě Otice, jehož program
evropských koled nadchl plně obsazený sál a dokonce potěšil i mlsné jazýčky, když po skončení koncertu mohli posluchači ochutnat typická sladká jídla evropských zemí.
Posledním zpíváním ve starém roce bylo tradiční koledování u obecního stromečku na Štědrý den, proto i na konci roku 2019 jsme si s radostí zazpívali společně s občany obce naše české, moravské a slezské koledy. Rok 2020 zahájil sbor nácvikem programu Jarního koncertu,
ve kterém si všichni zavzpomínáme na naše mládí písničkami divadla Semafor, jenž slaví 60.
výročí vzniku. Dále zazní písně Děti z Pirea, Š,š,š šepotám, Oliver Twist, Pátá a jiné, ve kterých
vystoupí jako host Petr Janšta. Proto srdečně zveme naše občany v neděli 7. června 2020
v odpoledních hodinách do Kuturního domu Otice.
Bohuslava Kvarčáková, vedoucí ŽPS Otice

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ ROK MICHALA DAVIDA

Rodák z Otic Michal David. Člen Sportovního Klubu SK Ostrava a hráč ragby vozíčkářů za tým
Koníci Ostrava. V loňském roce oslavil 45 let, přesto se stále aktivně věnuje ragby. Pravidelně
jezdí na tréninky, soustředění a zápasy. Je nepostradatelným hráčem našeho týmu. V roce
2019 se s týmem Koníci Ostrava umístil na 2. místě v Národní lize ragby vozíčkářů a na Mezinárodním turnaji Ostrava Cup 2019 obsadili konečné 3. místo. Ostrava Cup úspěšně pořádá
náš klub již dvacátým třetím rokem.
Co to je Ragby vozíčkářů:
WHEELCHAIR RUGBY (mezinárodní název
sportu) - je sportovní odvětví pro těžce tělesně postižené - vozíčkáře, jejichž handicap různého stupně, se vztahuje na horní
i dolní končetiny. Sport je jedna z variant,
která pomáhá udržovat fyzickou kondici
zbylých svalů.
Náš klub sdružuje jak zkušené reprezentanty, kterým je i účastník paralympijských her v Atlantě a několikanásobný mistr ČR, ale také
začátečníky upoutané na vozík jen krátce, z celého Moravskoslezského kraje. Sportovní Klub
SK Ostrava je dobrovolné sdružení a vznikl 15. ledna 1997.
Přejeme našemu kamarádovi Michalovi Davidovi do dalších let hodně zdraví a sportovních
úspěchů.
Za SK Ostrava, Martin Hüner – místopředseda
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SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE o.p.s.
Kompenzační pomůcky – způsob, jak překonávat bariéry
Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky označit jako malé zázraky. Zdravotně
postiženým a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují jim zapojení se
do běžného života a umožňují jim věnovat se svým zálibám. Rovněž mohou být
cenným pomocníkem v průběhu rekonvalescence po úrazu. Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete
pouze pro dočasné použití nebo dlouhodobě. V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku na dočasné použití, např. než si zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví
se jako nejvýhodnější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou v úřední hodiny u sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná pomůcka na skladě příslušného pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a způsobu převzetí. Udělejte si chvíli čas, protože odpovědný
pracovník s Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku zapůjčí. Potřebujete pouze
občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu – ceník Vám sdělí pracovník či je také uveden
na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě zajistí
její přepravu až do místa Vašeho bydliště. V případě, že se jedná o složitější pomůcku, pracovník
ji na místě složí a vysvětlí Vám, jak s pomůckou zacházet. V případě, že už pomůcku nepotřebujete, domluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede demontáž a odvoz pomůcky.
Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné vyúčtování doby pronájmu.
Kontaktní údaje
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
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