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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu zpravodaje poděkoval za účast v komunálních volbách, které se konaly v říjnu tohoto roku. Volební účast bezmála 66% oprávněných voličů jistě potěšila kandidáty obou volebních stran – Bezpečné a zdravé Otice i Naše Otice.
Osobně bych rád i touto cestou poděkoval za důvěru zastupitelům. Nominace obou volebních stran a následná podpora při volbě starosty jsou nejen oceněním za dosavadní
práci, ale taky závazkem, který jsem přijal. Věřím, že nezklamu Vás ani zastupitele obce.
Bez Vaší pomoci se však neobejdu a to ani rada, komise či výbory.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na úrovni 26,6 miliónu korun. Z toho je 9 miliónů korun dosavadní úspora, kterou chceme použít na projekty připravené i ty, které
bychom realizovat chtěli. V následujících 7 letech bychom měli realizovat především ty investice, které jsou podporovány dotačně. V roce 2015 zateplíme školku. Co bude od roku
2015 v oblasti dotací je otázkou. Jsme v očekávání, jaké směry budou podpořeny Evropskou unií i státem. Přestože se účastníme řady seminářů a konferencí, není nic jistého a to
už vůbec nikdo neví, jaké budou konkrétní podmínky dotací. Jasno by mohlo být v druhé
½ roku 2015. Rozpočet máme koncipovaný jako vyrovnaný s rezervou ve výši téměř 5 miliónů korun. Takováto rezerva dává předpoklad, že jsme schopni operativně pořídit projekt,
ale také jsme schopni deklarovat schopnost finančního krytí, což podmínky pro přidělení
dotace požadují. Budeme usilovat o dotace na investice, ale musíme reagovat i na nové
normy vydané státem. Takovou je nový požadavek na třídění a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Naštěstí už máme kompostéry. Škoda jen, že je nemají všichni. Přesto
do ekologizace obce musíme investovat a to ať chceme či nikoli.
K mé práci patří i sdělování nepříjemné pravdy. Nastaly velké potíže při výstavbě smuteční síně. Termín dokončení stanovený na 11. 11. 2014 splněn nebyl. Je těžké na pár
řádcích popsat všechny chyby, které nastaly. Od počátku jsme realizační firmu varovali,
aby dodržela termín. Protože nelze vyloučit soudní dohru, nemohu v tuto chvíli uvést
více. Obec v současné době využívá pomoci právníka. Jsem přesvědčen, že chyba není
na naší straně, ale v této zemi je i tak třeba se bránit možnému poškození nepoctivci
a diletanty. Uděláme vše, aby smuteční síň byla uvedena do provozu co nejdříve.
Další nepříjemností, která se děje je vyvážení odpadu do prostoru pro spalování větví.
Jedná se o odpad stavební, trávu, listí, plasty a podobně, které na toto místo nepatří.
Jsme přesvědčeni, že zde odpad nevysypávají občané Otic, ale neukázněnci přespolní.
Proto rada obce rozhodla prostor označit podle zákona, vybavit osvětlením a kamerou
se záznamovým zařízením. Jinak obci hrozí pokuta až 300 000,-Kč. Opravdu musíme
udělat vše proto, aby slušní občané nebyli trestáni. Vůči těm neukázněným budeme
nekompromisní. To se týká i těch, kteří nereagují na opakované výzvy: „Neparkujte
na chodnících!“ Od ledna budeme rozdávat slušná varování. Následně budeme volat
k zásahu příslušníky Policie ČR nebo budeme oznamovat přestupky patřičným orgánům. Není možné, aby starší či nemocní občané, maminky s kočárky nebo s nákupem
obcházeli vozidla parkující na chodníku a vstupovali do vozovky.
Nastalo opět období zimy, které je kromě radovánek a svátků spojeno s topením, nebezpečím pádů, dopravních nehod. Žádám Vás, abyste šetřili naše ovzduší, nespalovali
jste plasty, rámy oken, hadry s olejem a podobně. Je třeba si uvědomit, že jejich spalováním unikají do ovzduší rakovinotvorné látky, které následně vdechujeme všichni.
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Musím upozornit, že nejsme schopni vždy zabezpečit schůdnost chodníků k absolutní
spokojenosti. Byť máme nový stroj pro úklid, ani ten neuklidí celou obec najednou.
V souvislosti s péčí o obec nerezignujeme ani na veřejně prospěšnou práci. Nabízíme
Vám, nezaměstnaným, šanci získat práci v obci a samozřejmě i pomoc při obstarávání
stálého zaměstnání díky našim kontaktům.
Rada obce počátkem prosince potvrdila existenci 3 komisí, které již znáte. Současně
se radní sešli s dosavadními členy komisí, ale oslovili jsme i nové tváře – kandidující zájemce o veřejný život z voleb, občany, kteří se přihlásili. Největší obměnu zaznamenala
komise pro kulturu, sport a rodinu, nejvíce se rozrostla komise pro bezpečnost, dopravu
a výstavbu.
Rada obce i členové komise přivítají, pokud projevíte zájem v komisích pracovat. Můžete tak projevit svůj vztah k obci, přispět k jejímu rozvoji, budovat obec podle svých
představ.
Zaznamenáváme pozorně Vaše potřeby. Liší se podle věku, zálib a zájmů, péči o děti
a podobně. Je třeba si uvědomit, že nelze uspokojit všechny požadavky. Měli bychom
být vnímaví nejen k potřebám svým, ale i potřebám jiných. Finance jsou rovnoměrně
použity na sport i kulturu, mladým i starším. Finance jdou do Otic i na Rybníčky. Míra
solidarity je nutná, nelze sobecky hledět jen na svůj zájem.
Věřím, že se spolu uvidíme a snad i lépe uslyšíme na akcích Otického adventu 2014,
které budou probíhat po celý prosinec a vyvrcholí malým koncertem na Štědrý den
ve 14:00 hodin na louce u pekárny. Samozřejmě nebude chybět tradiční teplý punč.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám, zastupitelům, členům spolků, zaměstnancům základní a mateřské školy i zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu za práci v uplynulém roce. Přeji Vám všem klidné vánoční svátky, do nového roku potom
mnoho zdraví, spokojenosti, rodinné i pracovní pohody.
Vladimír Tancík
starosta

PF 2015
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace obsluhy čističky odpadních vod
Vážení spoluobčané, ve stručnosti Vás chceme informovat o provozu a dění
na naší čističce. V průběhu roku jsme vyměnili přibližně 80 membrán, kontrolovali jsme nastavení jednotek, připravovali jsme na zimu vývěvy a další zařízení.
Ve spolupráci se ZP Otice, a.s. jsme opravili šachtice hlavních přivaděčů. Obec
zaplatila materiál, dodala řemeslníky a zemědělci zapůjčili bezplatně stroje.
Před zimou Vás žádáme, nezakrývejte šachtice na svých pozemcích koberci,
igelitovými pytli. Zamezíte prodění vzduchu. Šachtici stačí izolovat dodaným polystyrenem. Na šachtice nedávejte ani jiné předměty – kamenné či betonové ozdoby, které nelze zvednout. My potřebujeme při hledání poruchy slyšet chod Vaší
šachtice, jinak může kolabovat ulice, čtvrť i obec.
Vám, kteří jste nás zavolali k poruše děkujeme, šetříte naše společné peníze, náš
čas, který můžeme věnovat prevenci.
Roman Mocek
Vlastimil Šrom
telefon:724066180
telefon: 724066190

Úřední doba obecního úřadu v době vánočních svátků
DEN

DATUM

HODINA

PONDĚLÍ

22. 12. 2014

07,30 – 12,00 12,30 – 17,00

ÚTERÝ

23. 12. 2014

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

29. 12 . 2014

07,30 – 12,00 12,30 – 15,00

ÚTERÝ

30. 12. 2014

ZAVŘENO

STŘEDA

31. 12. 2014

ZAVŘENO

PÁTEK

2. 1. 2015

ZAVŘENO

Ordinační hodiny o vánočních svátcích 2014 - MUDr. Eva Vašíková
DEN

DATUM

ORDINAČNÍ HODINY

ORDINACE

PONDĚLÍ

22. 12. 2014

07,00 - 10,00

OTICE

ÚTERÝ

23. 12. 2014

07,00 - 13,00

SLAVKOV

PONDĚLÍ

29. 12. 2014

07,00 – 10,00

OTICE

ÚTERÝ

30. 12. 2014

07,00 – 10,00

SLAVKOV

STŘEDA

31. 12. 2014

NEORDINUJE

Zastupuje MUDr. Skalička, tel: 553 661 090 -7,30 – 10,00 STĚBOŘICE
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OTICE
Základní škola
Podzim se u nás ve škole nesl v duchu
přípravy na Zamykání lesa s lampionovým průvodem. Děti a někteří rodiče přišli
v kostýmech strašidel a lampionky nám
krásně svítily na cestu do lesa na Otické
Sopce.
Opět jsme se zapojili do sběru kaštanů
a žaludů a snad jsme tak mohli pomoci
lesní zvěři přežít lépe zimu.
V říjnu se naši páťáci opět vydali na Základní školu T.G.M. v Opavě, kde se zábavnou formou seznámili s jejím prostředím.
I letos se naše škola zapojila do projektu Olympijského víceboje, kde jde především o podporu sportu a zdravého životního
stylu.
Listopad patří především přípravám na období Adventu, děti vyrábějí s p. učitelkami
zimní a vánoční výzdobu tříd, nacvičují doprovodný program k slavnostnímu zapalování svíček na obecním adventním věnci. Adventní odpoledne s pěkným programem
mají již za sebou děti z Uhlířova, které navštěvují naši školu.
Opět jsme se zapojili do soutěžní výstavy na Střední zemědělské škole, tentokrát
děti všech tříd a oddělení družiny nápaditě zdobily pod vedením p. učitelek a vychovatelek vánoční ryby.
V první třídě se slavnostně předávaly
Slabikáře, kdy prvňáčci dokazovali, že
jsou již čtenáři a plnili zajímavé úkoly,
aby dobyli hrad Slabikářov a našli poklad
se Slabikáři.
Poslední listopadové páteční odpoledne patřilo i letos Vánočním dílničkám,
kde si děti i s rodiči vyrobili vánoční dekorace. Ve všech třídách i odděleních
družiny se všichni těší na Vánoce a s nimi
spojené předávání dárečků u stromečků,
které tradičně zdobí každou třídu. V pátek 5. prosince ve škole i ve školce „úřaduje“ Mikuláš s čerty a odměňuje hodné děti něčím dobrým na zub.
V družině děti pokračují v celoročním projektu „Putování po českých krajích“, kde již
s p. vychovatelkami „navštívily“ čtyři kraje naší země. Všechna tři oddělení družiny navzájem spolupracují, děti si pod vedením p. vychovatelek připravují pro své kamarády
různá vystoupení a úkoly, jako např. taneček 1. oddělení, Stezka odvahy připravená
2. oddělením a opačně, také bubnování na drumbeny je stále více oblíbené u děvčat
2. oddělení. Tradiční podzimní Drakiádě sice počasí příliš nepřálo, ale i tak si děti užily
legrace.
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Také ve všech třech odděleních družiny se děti chystají na Vánoce a žijí Adventem,
jeho tradicemi a nezapomněly si ozdobit vánoční stromeček, pod nímž určitě najdou
spoustu krásných hraček. Samozřejmě nezapomeneme na zvířátka v lese, i jim vyzdobíme stromky ovocnými a zeleninovými dobrotami.
Nezbývá než popřát všem příjemné prožití Vánoc a především hodně zdraví v novém
roce!

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Září
25. září připravila naše mateřská škola
pro rodiče a děti „Podzimní zahradní slavnost“. Slavnost se uskutečnila na zahradě
mateřské školy. Nejprve se děti pěkným tanečkem rozloučily s létem a přivítaly podzim. Následovalo plnění zajímavých soutěží a občerstvení, které pro děti připravily
maminky.
Říjen
2. října se uskutečnila již tradiční Drakiáda. Opět děkujeme manželům Havránkovým, kteří nám
umožnili akci uskutečnit v areálu ZKO Otice.
21. října připravila ZŠ Otice pro
děti lampionový průvod. Zahájení proběhlo na školním hřišti.
Průvod končil na Otické sopce,
kde na děti čekal skřítek Oťásek.
Pro odvážné děti byla připravena stezka odvahy. Velkým překvapením bylo vystoupení se
svítícími obručemi a ohni.
Listopad
27. listopadu se uskutečnilo tvořivé odpoledne pro rodiče a děti. Vánoční tvoření
přineslo několik zajímavých a jednoduchých nápadů na pěknou výzdobu.
V prosinci chystáme tyto akce:
- Mikulášská nadílka
- Vánoční nadílka
- Vánoční posezení pro rodiče a děti
Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně
zdraví v celém příštím roce.
Kolektiv MŠ Otice
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Milé maminky,
předškolní děti mají školku, školní děti školu, ale co
naše batolátka?
Jako maminku jednoroční dcerky Zuzanky mne oslovil nápad pana starosty Mgr. Vladimíra Tancíka vytvořit
v Oticích centrum pro setkávání maminek na mateřské
dovolené. „Ano, to je ono! To, co nám maminkám chybí!“ pomyslela jsem si. Místo, kde by si naše děti pohrály s neokoukanými hračkami, navázaly první kontakty se svými vrstevníky nebo se něco nového naučily při společných
aktivitách, ať už pohybových nebo výtvarných. I maminky by si přišly na své. Vytvořilo
by se příjemné místo nejen pro vyměňování zkušeností, ale také pro vzájemné setkávání s možností popovídání si o radostech a strastech, které přináší období mateřské
dovolené. Aktivnější maminky by se mohly realizovat ve vymýšlení a organizování
společných aktivit pro rodiče s dětmi, např. drakiády, Mikuláš, cvičení s dětmi … Vždyť
možností na zpestření všedních dnů pro děti a jejich rodiče je spousta. Jen mít chuť je
zrealizovat.
Proto se obracím na Vás, maminky těch nejmenších dětí, které tato myšlenka oslovila,
využijme podpory obce a přispějme svými silami ke zřízení našeho mateřského centra!
Všechny, které tento nápad oslovil a chcete se připojit, ozvěte se na můj e-mail MatuskovaMarketa@centrum.cz, případně na e-mail pana starosty .

NFORMACE ZA ŽIVOTA SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Z činnosti klubu seniorů Otice
Před dvěma roky se změnil záměr vedení obce na náplň setkávání seniorů. Pozitivní
změnou bylo kromě jiného druhu pohoštění omezeného na posezení u kávy a koláčů
také zpestření programu setkávání. Každý měsíc je připraven jiný program, který má
naše seniory obohatit o aktuální informace z obce, jindy přinést poučení nebo zábavu.
Od dubna roku 2013 do dneška se tak uskutečnilo 15 hodnotných akcí s tímto obsahem:
Na 1. setkání zazpíval a pobavil všechny přítomné Ženský pěvecký sbor Otice, v jejichž řadách je také mnoho seniorek Klubu.
V květnu následovalo díky podnětu paní M. Kurkové vystoupení cvičenek TJ Sokol
Opava s jejím povídáním o historii cvičení sokolek nad fotokronikou.
Třetí setkání se neslo v duchu bezpečnosti a pomoci seniorům v tíživých situacích
v přednášce Bc. René Černohorského, mluvčího České policie v Opavě.
Po prázdninách se senioři sešli v rekonstruované budově ZŠ, kterou si mohli nejen
prohlédnout, ale na besedě s paní ředitelkou Mgr. Soňou Koběrskou a bývalou ředitelkou paní Zdeňkou Duškovou si zavzpomínat na spoustu zajímavostí, týkajících se
historie školy.
Poslední setkání v roce patřilo vzpomínání na adventní čas a Vánoce z dětství seniorů, k čemuž velmi přispěla publikace „Tradice a zvyky na Opavsku a ve Slezsku“. Čtení
úryvků z knihy bylo zpestřováno společným zpěvem koled.
Rok 2014 přivítali senioři opět hudbou, ale tentokrát poslechem pěveckého umění
opavské sólistky SD paní Olgy Procházkové, která navíc vyprávěla zajímavé příhody ze
svého osobního i divadelního života.
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Na dalších setkáních se představily úspěšné mažoretky z Opavy, jarní pohodu přinesl
seniorům svou prezentací o bylinkách a zahrádkách Jan Weiss, o alternativní medicíně
přednášela seniorům paní Jana Krestová. Další obohacení vědomostí o léčení alergií
přinesla místní občanka, alergoložka MUDr. Jana Kostřicová.
S velkým nadšením přijali senioři fotografickou prezentaci členky Klubu seniorů paní
Evy Časarové, doprovázenou bohatým slovním výkladem.
Také přednáška archiváře pana B. Dorka z Opavy přinesla všem hlubší pohled
na uchovávání historických dat v archívu města a také několik zajímavostí o naší obci.
S rokem 2014 se naši senioři rozloučili na prosincovém setkání písničkami za doprovodu a zpěvu tří muzikantů z Litultovic pod vedením paní Vončokové. A při
této příležitosti zazpívali a pogratulovali i jubilantce Klubu seniorů paní Pospíšilové.
Poděkování za spoustu hodin nezištné práce při organizování těchto setkávání patří
realizačnímu týmu ve složení Ing. Božena Fuchsiová, Marie Kolomazníková, Jiřina Muroňová a Mgr. Bohuslava Kvarčáková.
Kromě pravidelných měsíčních setkávání se senioři účastní každoročního setkání
s radou obce. Letos poprvé se „velké“ setkání konalo u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů 1.října. Na těchto akcích je pro seniory připraveno bohaté pohoštění a hodnotný kulturní program.
Všem našim milým seniorům přejeme v adventním čase klid a pohodu, také radostné prožití Vánoc a v novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí, vzájemného porozumění
a….opět veselá i poučná setkávání v klubu.
Bohuslava Kvarčáková,
členka Rady obce Otice

Ženský pěvecký sbor Otice
Pěvecký sbor vznikl spontánně na podnět bývalých členek Smíšeného pěveckého
sboru Otice za účelem zpestření programu Zelných slavností 2012.
Protože se ženám první vystoupení po tolika letech vydařilo a veřejností i vedením
obce bylo přijato velmi kladně, začaly se pravidelně scházet od února 2013 v místní ZŠ
na zkouškách.
Obdiv za výdrž a poctivý přístup k nácvikům nových písní si zaslouží bývalé členky
Smíšeného sboru v čele s nestorkou – lidovou vypravěčkou paní Hedou Kuncovou.
Nadšení pro sborové zpívání a vysoká odpovědnost i mladších členek sboru při nacvičování repertoáru prvního Jarního koncertu přinesly brzy neuvěřitelný počin v podobě prvního CD s názvem „Zpívání pod Chocholatkou“ za podpory pana starosty
a Rady obce Otice, i díky finančnímu přispění několika sponzorů: Agrotrans Otice s.r.o,
Václav Lintner, Řeznictví Lukáš Gebauer a Strojírna Vehovský s.r.o. Děkujeme také velice nadšenému amatérskému kameramanovi Pavlu Hornovi, synovi naší členky sboru
Aničky Hornové, který nás pravidelně snímá na koncertech a pořizuje tak cenné záznamy našich vystoupení.
Další činnosti sboru se odvíjely od akcí v naší vesnici. Sbor se účastnil nejen zářijových Zelných slavností, ale také soutěží o titul Vesnice roku 2013 a 2014. Zpěvačky
nastudovaly dvojhlasně Státní hymnu ČR a trojhlasně Slezskou hymnu, aktivně se tak
účastnily slavnostních a pietních akcí v obci.
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Sólistky sboru Jana Vajdová, Monika Hahnová, Jana Tancíková a Naďa Andrlová za doprovodu Bohuslavy Kvarčákové na harmonium zazpívaly tři duchovní písně na závěr
Mše svaté u příležitosti otického karmaše v Kapli Zvěstování Panny Marie.
Přestože průměrný věk sboru je 61 let, svůj rozpočet si zpěvačky doplňují i další činností, například prodejem zboží na obecních slavnostech.
Letos se kromě Jarního koncertu v Oticích, na kterém vystoupila jako host opavská
pěvkyně Olga Procházková, prezentovala děvčata na vystoupení ke Dni matek ve Slavkově, byla poblahopřát a zazpívat bývalé dirigentce sboru paní Jiřině Kaprové k 90.narozeninám a v listopadu zazpívala seniorům v Seniorcentru na Rolnické ulici v Opavě.
Koncem prosince budou ještě vystupovat na vánočním koncertě v Uhlířově.
V těchto dnech vrcholí ve sboru příprava na 2. vánoční koncert. Zazní v něm mimo
jiné skladby z klasické tvorby např. Adeste fideles, Largo Antonína Dvořáka, Panis Angelicus Cesara Franka, Cacciniho Ave Maria a mnoho dalších nově nastudovaných písní. Posluchači se mohou těšit i na vystoupení žákyň naší školy, zaposlouchají se do hry
na trubku v podání pana Jiřího Kepy a jeho dcer, potěší se sólovým zpěvem paní Jany
Vajdové a Moniky Hahnové za klavírního doprovodu paní Michaely Uvírové. Na závěr
si pak společně zazpíváme několik koled, abychom se naladili na přicházející Vánoce.
Srdečně proto zveme všechny milovníky sborového zpívání nejen na tento koncert,
ale i na další vystoupení, která do budoucna chystáme.
Děkujeme za podporu naší činnosti rodinným příslušníkům, vedení obce, sponzorům i Vám všem, našim věrným posluchačům.
Rády mezi sebou přivítáme nové tváře, nové hlasy! Pokud máte zájem, přijďte si
s námi zazpívat každou středu od 17 hodin v ZŠ Otice.
Bohuslava Kvarčáková,
vedoucí a dirigentka sboru

Sbor dobrovolných hasičů Otice
V druhé půlce července jsme spoluorganizovali druhý turnus letního dětského tábora v Kružberku, v Ranči u medvěda. Fotky z našeho turnusu najdete na internetové
adrese: http://ldtrancumedveda.rajce.idnes.cz/M_A_S_H_4077/
Tradičně jsme se aktivně zúčastnili pořádání Otických zelných slavností, a to při přípravě akce, organizování dopravy, zajištění bezpečnosti účastníku na přechodech pro
chodce a večer jsme organizovali diskotéku pro děti a následně i pro dospělé.
Tradiční HASIČKÝ PLES se tuto plesovou sezónu uskuteční dne 31.1.2015 v sále
Kulturního domu v Oticích. Předprodej vstupenek proběhne v klubovně SDH v Oticích
ve dnech 19. a 20.1.2015 a to od 16,00 do 18,00 hodin.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem jménem výboru SDH Otice příjemné
prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a osobní pohody v roce 2015
Roman Janáček
starosta SDH Otice

Výroční Valná hromada SDH Otice
Zveme tímto všechny členy SDH Otice na slavnostní Valnou hromadu SDH Otice, která se uskuteční dne 30.ledna 2015 od 17 hodin v přísálí Kulturního domu v Oticích.
Výbor SDH Otice
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ZO Českého zahrádkářského svazu Otice
Vážení občané,
to, že naše Základní organizace zahrádkářů v Oticích úspěšně už mnoho let provozuje moštování ovoce, jistě dobře víte, Co je ale potěšující, stále více stoupá zájem
o moštování u nás, naše moštárna se dostává do vědomí nových zahrádkářů ze širokého okolí. Oproti předcházejícím létům se zvyšuje množství zmoštovaného ovoce a tím
konzumace samotného zdravého moštu. Dokonce i děti, pod vedením paní Kvarčákové, se byly u nás obeznámit se samotným provozem moštárny. Dokonce si sami přišly
zmoštovat svá vlastní jablka a ochutnat tak svůj vyrobený mošt, což bylo velice příjemné, co do zážitků, jak pro samotné děti, tak také pro naše moštaře.
V letošním roce byl zahájen provoz 1. 9. 2014 a ukončen byl 3. 11. 2014. Moštovat
přišlo celkem 238 zájemců, z toho 22% občanů místních a 78% občanů z okolních obcí
i obcí poměrně vzdálených. Zpracováno bylo celkem 10869kg ovoce, což představuje při průměrné 65% výtěžnosti více než 7000 litrů moštu. Výkon moštárny je přímo
závislý nejen na šikovnosti a ochotě samotných mostařů, ale především na samotném
počasí a úrodě ovoce, která byla v tomto roce velice příznivá, což se projevilo na samotném množství zpracovaného ovoce. Bude-li i v příštím roce co moštovat a bude-li nám
zdraví sloužit, rádi Vás v naší moštárně obsloužíme k Vaší spokojenosti.
František Luzar, předseda
ZO ČZS Otice

ZO českého svazu chovatelů Otice
„50. let organizovaného chovatelství v Oticích“
Český svaz chovatelů ZO Otice byl založen 27. 12. 1964 a řádí se tímto mezi nejstarší
společenské organizace v obci.
Sdružovali se zde chovatelé nejen z Otic, ale i ze sousedních obcí Štáblovic, Dolních
Životic, Slavkova. Byly založeny odbory holubů, králíků , drůbeže, ovcí. Tehdejší stav
členů činil 35 – 40. Chovatelská činnost byla podporována zejména možnosti nákupu levnějších obilovin. Oproti tomu se odevzdávala vlna, vykupovali se jateční králíci
apod.
Takto byla zajišťována činnost až do roku 1989. Po roce 1989 došlo k prudkému snížení členské základny hlavně zrušením podpory chovů, ale i novými společenskými
podmínkami. Počet členů klesl zhruba na 50 %.
Chovatelská činnost pokračovala nadále. Chovatele pravidelně prezentovali výsledky celoroční práce na místní výstavě až do roku 2004. Vzhledem ke stárnutí členské
základny a nezájmu mladých o chovatelství se stav členské základny ustálil na 13 členech (7 členů je z Otic, 6 členů z okolních vesnic). Přesto činnost organizace nezanikla.
Zúčastňujeme se pravidelně výstav v okolí a to ve Slavkově, Hradci nad Moravicí, Kylešovicích, Holasovicích, Úvalně, okresních výstav v Hati, Markvartovicích, Kylešovicích,
Hradci nad Moravicí. Z těchto výstav vozí naši členové ocenění formou vítězných pohárů a čestných cen. Například v roce 2011 se ZO Otice umístila na 3. místě okresní výstavy hned za velkými organizacemi Hatˇ, Kylešovice. Pravidelně se umísťujeme v popředí také v jednotlivých odborech a to hlavně králíků a drůbeže.Bylo by to na dlouhé
psaní vyjmenovat všechny úspěchy. Naše výsledky se snažíme zveřejňovat každoročně
ve Zpravodaji obce Otice.V předchozích létech jsme se stali i několikrát vítězi okresních
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soutěži. 5 členů je zapojených do chovatelských klubů jako vyšší formy chovatelské
a šlechtitelské práce. Za záslužnou činnost v chovatelství obdrželo 9 členů čestný odznak ÚV ČSCH a to 1. – 3. stupně.
1. stupeň + čestné uznání ÚV ČSCH, čestný člen Alois Gilík st.
1. stupeň Valeček Bohuslav
2. stupeň Gilík Alois ml., Mička Vlastimil, Schwan Jindřich, Gilík Vladimír, Matoušek Jan,
3. stupeň Ficek Miroslav, Mičkal Rostislav, Gorčica Ivo
Největší chovatelský úspěch dosáhli naši členové v roce 2009 na Evropské výstavě
v Nitře, kde se chovatelé králíků Vladimír Gilík a Jan Matoušek stali Mistry Evropy.
Vystavena zvířata byla oceněna i titulem Evropský šampión a čestnou cenou.
Od roku 2011 pravidelně zajišťujeme propagační výstavku chovaných plemen králíků, holubů a drůbeže v rámci otických zelných slavnosti.
Naše činnost je finančně podporována Obecním úřadem Otice .Za toto patří poděkování celému zastupitelstvu.
Celkové zhodnocení naši práce bude provedeno na slavnostní členské schůzi u příležitosti 50. let od založení Českého svazu chovatelů Otice, která proběhne v měsíci
prosinci 2014.
Vladimír Gilík
předseda ZO ČSCH Otice

Myslivecké Sdružení HVOZDNICE Otice
Myslivost na podzim a v zimě

Myslivosti rozumíme: „Soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součástí ekosystému a provádění spolkové činnosti směřující k udržení
a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí českého národního kulturního
dědictví“. Často se zamýšlíme nad tím, jak se nám tyto zásady daří naplňovat v našem
mysliveckém sdružení.
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Vztah k volně žijící zvěři
chápeme jako celoroční usilovnou péči o ní. Jde hlavně
o zvyšování úživnosti honitby a zlepšování potravních a krytových podmínek
pro zvěř. Proto každoročně
vysazujeme podél příkop
plodonosné stromy a keře
a v menším množství i jehličnany. Naše honitba má
charakter polní honitby
s minimální výměrou lesa.
Pole jsou intenzivně zemědělsky využívána. Proto je naše pozornost upřena zejména
k drobné zvěři (zajíc, bažant, koroptev) a ke zvěři srnčí.
V revíru máme vybudováno 9 krmných zařízení se zásypy. V měsíci listopadu byl
postaven nový zásyp v lokalitě remízky – Břízky. Pro zimní přikrmování v době nouze
jsme zakoupili 5q ječmene, 3q ovsa a 4q obilného pozadku. Členové MS mají přidělená krmná zařízení, ve kterých pravidelně 1x týdně provádí doplňování krmiva. Pokud
se dosavadní průběh zimy výrazně nezmění (vysoká sněhová pokrývka, silný mráz)
tak toto množství krmiva je dostačující. S ochranou a péčí o zvěř úzce souvisí i tlumení zvěře myslivosti škodící (liška, obě kuny). Instalovali jsme v revíru 2 odchytové
betonové nory. S výsledky jsem zatím spokojeni. Značné úsilí však vyžaduje pravidelná kontrola lapáku, protože dle zákona nesmí docházet k týrání lapené škodné zvěře.
Kontrolu provádíme každé 3 dny.
Vážně se zabýváme umístěním napáječek pro zaječí zvěř, aby tato v době letních
měsíců a v době sucha nestrádala. S realizací začneme na jaře 2015.
Podzim pro nás myslivce znamená i dobu intenzivního lovu spárkaté zvěře v souladu s plánem. Letos jsme s ohledem na velké množství zvěře sražené vozidly nestříleli. Taktéž je to období společných honů na drobnou zvěř. U nás je hon na zajíce
chápán spíš jako společenská událost, kdy se sejdeme s hosty sousedních sdružení,
vzájemně zhodnotíme uplynulý myslivecký rok, připomeneme si zážitky z lovu. Celý
hon je organizován v duchu mysliveckých zvyků a tradic, v podání trubačů zaznívají
myslivecké znělky a hlaholy, při závěrečném výřadu je při znělce Halali vzdána pocta
ulovené zvěři. Na poslední leči pak je vyhlášen král honu, nejlepší vůdce psa a honec.
Samozřejmě nechybí tombola a náležité občerstvení. U nás se hon na zajíce konal
v sobotu 29. Listopadu a bylo uloveno 10 zajíců, kteří obohatí tombolu na mysliveckém plese 6. 2. 2015.
Vážení spoluobčané, kolegové myslivci,
rok se sešel s rokem a ten letošní nám již kyne na rozloučenou. Očekávejme Nový
rok s nadějí. Proto mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál klidné prožití Vánoc
a do Nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, myslivcům pak spoustu krásných mysliveckých zážitků.
Pavel Pater
předseda MS
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TJ Otice
„NAJLEPŠÍ U NÁS!“
..aneb zhodnocení podzimní části sezóny fotbalového klubu TJ Otice
Vítězným p
pokřikem „Najlepší u nás“ se fotbalisté TJ Otice 15. listopadu rozloučili s podzimní
sezonou, po vyhraném zápase v Žimrovicích (1:2). Tímto
po
výsledkem (a ziskem tří bodů za výhru) tedy přezimují v tabulce krajské
soutěže 1
1.B sk. A na výborném 4. místě za vedoucími celky Krásné Loučky,
Bohuslavice
a Město Albrechtice.
Bohusla
Vstup do fotbalového podzimu včetně přípravy nezačal pro otické
Vstu
borce
borc ideálně a bylo vidět, že ani oni s vývojem nejsou spokojeni. Ačkoliv
kol byla vidět snaha, výsledky nepřicházely. Pomohly tomu i občasné
absence klíčových hráčů a zranění, kvůli čemuž nehrál tým
ča
ve stálé kompaktní sestavě a tedy i v psychické pohodě. Situace se
však
otočila relativně brzy a borci TJ Otic začali sbírat cenné body
v
a postupně přišla i radost ze hry. Také díky podpoře pravidelných
diváků vybojovali otičtí velmi slibné umístění pro jarní část sezóny
d
a můžou
být spokojeni se svým dosavadním výkonem.
m
Zhodnocení
podzimní části sezóny trenérem Markem Luzarem:
Z
S umístěním na 4. místě v tabulce a počtem 25 bodů jsem
spokojen.
Ke hře mám ale určité výhrady a myslím si, že jsme
s
schopni hrát ještě lépe. Zejména máme pořád velké procento
zkažených i jednoduchých přihrávek a v zahrávání standardních
ní situací se musíme na jaře určitě taky zlepšit. K pozitivům
jednoznačně
patří domácí neporazitelnost a šest vychytaných nul.
jedn
Daří
Dař se nám vyhrávat vyrovnané zápasy, kdy vedeme o jeden gól
a umíme
si to pohlídat, myslím že v tomto mužstvo trochu dozráu
lo. K těm negativním momentům zase patří obdržení 10ti gólů
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ve dvou venkovních zápasech ovšem v těch jsme nebyli rozhodně kompletní a např.
v zápase v Bohuslavicích si myslím, že jsme nepředvedli herně špatný výkon, ale
prosně nám tam napadalo vše, do čeho domácí kopli. Rozhodně musíme ještě zapracovat na koncovce, protože v posledních dvou zápasech jsme měli snad dvacet
šancí a dali minimum branek, naštěstí bodově jsme byli stoprocentní. Chtěl bych tímto také poděkovat otickým fanouškům a fanynkám za velkou podporu při zápasech.
Takže: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KRISTINA LIHOTZKÁ
MARIE ŠAFARČÍKOVÁ
MARIE POSPÍŠILOVÁ
BOHUMÍR MELECKÝ
MARIE REZNEROVÁ
MARIE VOLNÁ
VLADIMÍR VRBICKÝ
MIROSLAVA SVĚTLÍKOVÁ
MIROSLAV SLEZÁK
IVANKA JANÁČKOVÁ
EVA PRUSKOVÁ

ZDEŇKA HOPPOVÁ
RUDOLF JAŠUREK
VLASTA KORČÍKOVÁ
IVETA HOFMANOVÁ
JIŘINA KAPROVÁ
JOSEF MIŘÁTSKÝ
ALŽBĚTA HORNÍKOVÁ
DANA LUCHOVÁ
HEDVIKA PŘIBYLOVÁ
LADISLAVA PATEROVÁ
VERONIKA ODNOHOVÁ

Vážení občané z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů Vás s platností od 1. 1. 2015 žádáme o dodání
písemného souhlasu opravňujícího obec zveřejňovat Vaše významná životní jubilea
v místním rozhlase, obecním zpravodaji a na internetových stránkách obce www.
otice.cz. Pro zjednodušení jsme pro Vás připravili jednoduchý formulář k vyplnění.
14

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VE ZPRAVODAJI OBCE OTICE, MÍSTNÍM ROZHLASE
A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE OTICE

Já níže podepsaný ...........................................................................................................

nar. ..........................................................................................................................................

bytem .....................................................................................................................................

dávám tímto souhlas obci Otice se zveřejněním osobních údajů
týkajících se významných životních výročí ve Zpravodaji obce Otice,
místním rozhlase a na internetových stránkách obce www.otice.cz.
Souhlas platí od data podpisu do písemného odvolání.

V Oticích dne

........................................................................
podpis
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PLESY 2015
16. 1. 2015

PLES APALUCHA

24. 1. 2015

PLES TJ

31. 1. 2015

PLES SDH

7. 2. 2015

PLES MYSLIVECKÝ

13. 2. 2015

OBECNÍ PLES

20. 2. 2015

PLES AVZO

8. 3. 2015
10. 4. 2015

MAŠKARNÍ PLES MŠ
MAŠKARNÍ PLES APALUCHA
INZERCE

Udělejte radost svým blízkým a věnujte vánoční dárkový

poukaz na příjemnou relaxační masáž v salonu ALICE

NOVÁ NABÍDKA
Sleva pro důchodce
Rekondiční masáž – 170 Kč
Masáž lidí v seniorském věku přizpůsobuji jejich zdravotnímu stavu.
Kombinuji klasickou masáž s jemnými relaxačními prvky.
Záleží vždy na kondici a zdravotních problémech.
Špatně mobilní seniory mohu navštívit v jejich domácím prostředí.
.

Hloubková masáž krku – 120 Kč
Hodí se zejména pro ty, kteří trpí migrénami a mají fyzicky či psychicky náročnou práci.

K dispozici je rodinná finská saunu a infrasauna.
Toto prostředí je vhodné pro lidi, kteří mají rádi klid a soukromí.
Kontakt: Mgr.Ilona Melecká,
Slavkovská 141, Otice, tel: 721 760 612

www.masazeotice.cz

