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Vážení spoluobčané,
vydání třetího zpravodaje se poněkud opozdilo, ale věřím, že se z něj dozvíte
to, co Vás zajímá. Pokud ne, staňte se přispěvovateli, nebo založte redakční radu
a pomozte tvořit lepší zpravodaj.
Rád bych Vám, kteří jste se zapojili do organizace a provedení VI. Otických zelných slavností srdečně poděkoval za všechny zastupitele, Komisi rady pro kulturu, sport a rodinu a vedení spolků. Poděkování patří i Moravskoslezskému kraji,
který akce cestou Mysliveckého spolku Hvozdnice dotoval. Rovněž ministr zemědělství se k nám neotočil zády, převzal záštitu a poskytnul peníze na propagaci
akce. Proto mohl být zpravodaj barevný a ve větším formátu. Slavnosti se povedly, počasí bylo příznivé a my máme za sebou kus dobře odvedené práce.
Jistě jste zaznamenali dvě investiční akce – rekonstrukci chodníků a sanaci kaple. Zatímco u chodníků šlo vše téměř bez problémů, neboť ty s dotací jsou skoro
vždycky a nemá smyslu je rozebírat, horší byly práce na kapli. Představa, že za
3 týdny bude vše hotovo, vzala za své po odkrytí základů a první návštěvě zástupců památkářů. Z jejich strany byly jen žádosti, nařízení, zákazy a to se rovná
čas a peníze. Práce se zastavily na měsíc a musel jsem nechat udělat nové statické posudky a absolvovat několik nepříjemných jednání, vyhrožovat stížnostmi
atd. To proto, že jsme poctiví, chceme kapli opravit tak, aby sloužila a byla ozdobou obce další staletí a nemusela se řešit každých 20 let. V době psaní zpravodaje se situace trochu vyjasňuje a snad budou práce dokončeny tak, jak chceme, jak
potřebujeme a jak velí zdravý rozum.
Před prázdninami schválilo zastupitelstvo obce nové obecně závazné vyhlášky. Snad nejdiskutovanější se stala ta o klidu v obci. Méně informovaným musím
sdělit, že noční klid není „otická specialita“ a ani novinka. Noční klid je institutem
starým desítky let a nikdo jej nikdy nezrušil. V roce 1990 se dostal do přestupkového zákona a v roce 2000 do zákona o ochraně zdraví. My máme v obci jen
přísnější režim v tom smyslu, že omezujeme hluk o víkendu. Stanoviska Ministerstva vnitra k dané problematice se začala měnit až po schválení naší vyhlášky.
Aktuálně nejsme v kolizi se zákonem. Platí, že vyhláška se vztahuje na veřejná
místa, netýká se rodinných oslav, ale nejsou dotčena ustanovení týkající se klidu
v obci o víkendech a státních svátcích. Starosta, rada obce ani jiný orgán nemůže
vydávat výjimky z vyhlášky či zákona. Proto je zbytečné jakékoli žádosti na obec
podávat. V případě, že Vám vadí hluk nebo Vás někdo ruší a máte pocit, že jste
v právu, volejte Policii ČR. Starosta ani jiný zastupitel nemají právo řešit tyto přestupky a nepomůžeme Vám. Bohužel, ale dávno neplatí pravomoci jako za první
republiky. Stejný postup se týká i případů parkování na chodnících.
Zmiňoval jsem na řadě setkání vandalismus a porušování pravidel třídění odpadů. Jde o případ poškozování výzdoby po zelných slavnostech a hloupé olamování stromu na Hlavní ulici. V obou případech víme, o koho jde. Jen nám
svědci (zatím) odmítají dát výpověď oficiálně do protokolu. Olamování stromů
má na svědomí bývalý zastupitel, který se holedbá, jaký že je patriot.
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Několik občanů obce vyváží trávu a další měkký zelený odpad k čističce odpadních vod. Budeme muset prostor oplotit a zavést režim odebírání zeleného odpadu i sem a následně dokončit kamerový systém, místo toho, abychom peníze
použili na prospěšnější věci.
Opakem takového přístupu je počin mladého občana, pracovně rovněž vytíženého. Ten ve svém čase a zatím na své náklady opravil oplocení kolem pamětní
lípy na Kamenné hoře. Jsem rád, že předběhnul naše plány a ukázal svůj přístup
k obci. Tím následováníhodným občanem je Ondřej Vrbický. Ondro, děkuji Ti
za sebe a slušné občany obce.
Mnozí z Vás se v posledních měsících zapojili aktivně do dílčích úkolů stran budování Komunitního centra v Oticích. Vedení obce ví o tom, že je třeba zázemí
pro spolkovou činnost, pro sociální práci, pro hasiče. Rekonstrukce budovy obecního úřadu však není jednoduchá ani levná. Proto se snažíme vše dobře zmapovat a podložit potřebnými dokumenty, abychom mohli podat žádost o dotaci.
Rekonstrukce vyjde na přibližně 17 miliónů korun, protože se týká celé budovy, přístavby, nové střechy a odstranění bariér v budově. Vyplněné dotazníky
jsou jedním z podkladů. Děkuji občanům, vedení spolků a paní ředitelce školy
za spolupráci. Věřím, že naše snaha a především dobrý projekt budou schváleny ke spolufinancování z dotačního fondu IROP. Žádost bude odeslána do konce
října 2016 a jak jsme dopadli, to se snad dozvíme v dubnu 2017. Pokud nám záměr vyjde, bude rekonstrukce hlavní investicí příštího roku. Je však třeba vědět,
že dojde k vystěhování úřadu do náhradních prostor, omezení či úplné dočasné
přesunutí zdravotní péče a v důsledku možná i pozastavení služeb poskytovaných v kulturním domě. To znamená, že i přislíbené termíny akcí a aktivit budeme muset zrušit, byť je nám to líto. Obecní úřad ale musí projít rekonstrukcí a my
se tohoto úkolu nebojíme.
Druhou investiční akcí bude podle dostupných informací „Tvorba digitálního
povodňového plánu a rekonstrukce obecního rozhlasu.“ Případné další investiční
akce budou záležet na stavu přidělení dotací a příjmů do obecního rozpočtu. Obávám se kumulace aktivit v jednom krátkém úseku, ale to je psaní na půl zpravodaje.
Následující týdny u nás budou ve znamení blížícího se adventu. Už dnes mají
děvčata dobrovolnice napečeno pár kilogramů perníků a začínají je zdobit. Kulturní komise a spolky připravují průběh Otického adventu. Se svým programem
přijde i pekař Martin Knappe.
Čeká nás ještě podzimní etapa výsadby stromů a keřů v okolí obce. Věřím, že se
zapojí nejen účastníci dubnové výsadby, ale přijde Vás mnohem víc. Udělejme si
okolí obce pěknější a zdravější. Klidně začněme ve svých kotelnách......
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné podzimní dny bez nachlazení,
rýmy a dalších neduhů. Těším se na setkání s Vámi u rozsvícení vánočního
stromu a potom každou adventní neděli. Buďte zdrávi a spokojeni.
Vladimír Tancík
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Stočné za rok 2016
Upozorňujeme všechny občany, kteří doposud neuhradili stočné, aby tak učinili nejpozději do 30. 11. 2016. V současné době jsou občanům rozesílány složenky na úhradu stočného. Občané, kteří obci nedali souhlas s poskytnutím údajů
od SmVaK a.s. o výši spotřebované vody musí donést nebo zaslat na e-mail: urad@
otice.cz vrchní díl výpisu od SmVaK, a.s. a následně jim bude výše stočného obratem sdělena. V případě jakýchkoli dotazů volejte pracovnice obce Janu Jaškovou,
mob: 734 263 092 nebo Pavlu Mikoškovou, mob: 606 711 031.

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola byla uzavřena během letních prázdnin od 18. července do 28. srpna. Během srpna probíhal generální úklid celé budovy. Provoz mateřské školy začal
již 29. srpna, provoz ve všech třídách pak 1. září. V letošním školním roce bude mateřskou školu navštěvovat 64 dětí.
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Kromě každodenní pestré vzdělávací nabídky nabízí naše mateřská škola ve spolupráci s Centrem volného času „Oťásek“ tyto zájmové aktivity: Flétnička, Cvičení s prvky jógy, Hrátky s angličtinou a Cvičení pro rodiče a děti ve věku od 2 - 3 let.
Stejně jako v minulém školním roce zařazujeme do programu mateřské školy jazykové chvilky zaměřené na logopedickou prevenci. Pro nejstarší děti je určen kroužek
Předškoláček zaměřený na předmatematické a předčtenářské aktivity či grafomotoriku.
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Program mateřské školy
budou dětem zpestřovat
také pohádky loutkových
divadélek. Prvním divadélkem, které k nám zavítalo
dne 11. října, bylo Divadélko Beruška.
Nezapomínáme na odpolední akce pro rodiče
a děti. 29. září proběhlo
na zahradě naší mateřské
školy „Loučení broučků
s létem“. Akce se vydařila,
počasí nám přálo a broučky se podařilo uložit k zimnímu spánku. Další plánovanou akcí je Drakiáda,
která byla zatím z důvodu deště přeložena. Doufáme, že nám akce vyjde.
A co plánujeme dál?
- Předvánoční tvoření v rámci „Adventu“ – 27. 11. 2016.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Léto je pryč, s ním
i prázdniny a opět
jsme přivítali nový
školní rok. Opět slavnostně v Kulturním
domě, kde vítáme
především nové prvňáčky. Letos jich do
1. třídy nastoupilo
15. O krátký a příjemný program se
postarali žáci vyšších
ročníků, a to zpěvem,
recitací a hrou na hudební nástroje. Prvňáčky tedy přivítali
jejich starší spolužáciJ. Šteyerová, T. Ščudlík, bratři R. a O. Volovští a Š. Štantejský.
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I v letošním školním roce mohou děti navštěvovat tři oddělení
družiny, která vedou p. vychovatelky P. Strakošová, K. Kohoutová
a D. Jedličková.
První zářijové dny ve škole
patřily především přípravě programu a výzdoby na 6. Zelné
slavnosti. Děti s rodiči popustili
uzdu fantazii a výsledkem byly
krásně vyzdobené hlávky zelí,
které veřejnost mohla zhlédnout
v Kulturním domě. Zapojili se
i prvňáčci a jejich rodiče a splnili
tak vlastně první „domácí
úkol“. Součástí je vždy také
vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže, tentokrát s tématikou Myslivci a příroda.
Děti kreslily a malovaly
především lesní zvířata
a v každé třídě byla vyhlášena první tři místa.
I letos děti plní disciplíny olympijského víceboje.
Hlavním cílem víceboje je
v průběhu standardních
hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků školy
do šesti měřitelných disciplín.
Měří tak své síly např. v běhu
na 60 metrů, ve skoku z místa,
v člunkovém běhu apod.
Děvčata 4. třídy nám zpříjemnila první měsíc ve škole vlastním vystoupením- nacvičila si
hudební pohádku O Červené
Karkulce a předvedla ji všem
spolužákům ve škole i starším
dětem ze školky. Holky sklidily
velký potlesk. Celá čtvrtá třída
má za sebou také návštěvu Do7

pravního hřiště v Malých Hošticích, kde si děti ověřovaly, zda zvládají pravidla
silničního provozu jako cyklisté.
A co se chystá ve škole v příštích měsících? Oblíbená akce Zamykání lesa s lampionovým průvodem se letos z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí ruší.
Ve škole proběhne Podzimní tvoření rodičů s dětmi. Paní učitelky s dětmi již nyní
začínají chystat program k Adventu a Vánoční tvoření do kulturního domu. Děti
v družině s p. vychovatelkami také nezahálí, jejich činnost můžete sledovat, stejně jako dění ve škole, na webových stránkách školy.
Kolektiv ZŠ Otice

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SDH OTICE
Mladí hasiči
V podzimních měsících se uskutečnily první čtyři kola nového ročníku soutěže
mladých hasičů. Náš sbor měl zastoupení na všech soutěžích, a to v obou kategoriích. Velice pěkných výsledků dosáhli naše děti v kategorii mladších žáků,
a to v Sosnové první místo, ve Zlatníkách deváté místo, ve Slavkově třetí místo
a v Jamnici druhé místo. Před jarními závody se dělí v celkové tabulce o první
místo s hasiči ze Zlatníků. Starší žáci obsadili v podzimní části dvě deváté a dvě
desátá místa a celkově jsou na desátém místě. V kategoriích mladších soutěží
sedmnáct družstev, v kategorii starší šestnáct družstev. V zimních měsících se
mladí hasiči zaměří na všeobecné znalosti a soutěžit začínají v dubnu příštího
roku.
Soutěž v Oticích
V sobotu 17. září 2016 se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Oticích hasičská
soutěž žen O pohár odborné rady represe okresu Opava. Soutěž byla připravena velice pěkně, za což patří dík i vedení Otických fotbalistů, kteří nám na tuto
akci fotbalové hřiště zapůjčili. Nevyšlo ale počasí a účast soutěžních družstev
byla malá. Vzhledem k tomu, že to bylo zakončení celoroční soutěže, byly pozvány pouze postupující družstva. Proto mezi účastníky chyběly Otické ženy.
Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout na adrese: http://www.osh-opava.
cz/23-fotogalerie/fotogalerie/201-o-pohar-odborne-rady-represe-okresu-opava-2016.
Sv. Florián
Členové SDH se zapojili mimo další práci taky do úprav hasičské zbrojnice,
jejíž součásti bylo umístění sošky svatého Floriana, patrona všech hasičů, nad
vstup do zbrojnice. Tento symbol hasičů byl vysvěcen při příležitosti oslav
125. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Oticích.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OTICE
Také v letošním roce se zahrádkáři podíleli na přípravě zelných
slavností. Pomáhali s výzdobou
kulturního domu a v sále připravili malou výstavku s výpěstky
ovoce, zeleniny a kytek. Poprvé se
také rozhodli pro prodejní stánek.
S úspěchem smažili bramborové
placky s přílohou kysaného zelí
a nalévali tak zvanou Luzarovku
, kde je základ čerstvý jablečný
mošt s přídavkem vodky. O bramborové placky byl obrovský zájem
a byly během tří hodin vyprodané. To samozřejmě organizátory
velice potěšilo.
Dalším úspěchem bylo zahájení moštování. Podařilo se sehnat
nové perspektivní brigádníky
na které bylo během celé sezóny
spolehnutí. Stálí zákazníci si pochvalovali, že jsme tuto činnost
neukončili a dokonce se našli
i noví. Přestože si někteří zahrádkáři stěžovali na malou úrodu ovoce, bylo zmoštováno 8000 kg jablek. Jedná se
o hezký příspěvek do pokladny organizace. Věříme, že v této tradici budeme rovněž
pokračovat.
Šulová Eliška
jednatel

ČKS ZKO OTICE
Úspěch mladých kynologů ze ZKO OTICE
První srpnový víkend ve sportovní kynologii patří již každoročně mládeži
a juniorům, kteří se na Mistrovství České republiky se svými psy utkávají o nejvyšší
titul „Mladý mistr ČR“ a „Juniorský mistr ČR“. Soutěží se ve třech mládežnických kategoriích (do 18-ti let) a jedné juniorské (18-21 let). Ve všech kategoriích musí psi
zvládnout 3 disciplíny – stopu, poslušnost a obranu. V letošním roce se toto mistrovství uskutečnilo v malebném historickém městečku Dobříš, které leží ve Středočeském kraji. O tituly mistrů republiky zde přijelo bojovat 25 nejlepších mladých
a juniorských kynologů z celé České republiky, kteří své kvality prokázali na dvou
výběrových soutěžích, konaných v Praze-Zbraslavi a Havířově-Bludovicích.
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Z Moravskoslezského kraje se úspěšně kvalifikovalo
7 účastníků, kteří pod vedením
Karla Mellara 5.8.2016 na toto
mistrovství odjeli reprezentovat náš kraj. Čtyři z nich jsou
členky ZKO Otice, což je velmi
vysoký počet, který se podařil
na letošním mistrovství pouze
Oticím a poukazuje na kvalitu dané organizace a o jejím zájmu a snaze věnovat se
mladým nadšencům o tento
sport. Otice se mohou pyšnit
také tím, že již řadu let mají každoročně minimálně jednoho
závodníka na tomto mistrovství zastoupeného. V letošním
roce se jedná se o Markétu
Galuszkovou, Nelu Kavanovou,
Viktorii Večerkovou a Markétu
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Látalovou. Kromě Markéty
Galuszkové, která se tohoto mistrovství zúčastnila již
podruhé, bylo pro ostatní
3 děvčata ze ZKO Otice mistrovství jejich premiérou.
Přesto ukázaly, že se s nimi
do budoucna určitě musí
počítat. V kategorii ZVV1
se Nela Kavanová umístila na krásném 5. místě,
teprve devítiletá Markéta
Látalová ve stejné kategorii obsadila 6. místo a Viktorie Večerková obsadila
4. místo v kategorii IPO2. Již
zmíněná Markéta Galuszková startující v kategorii ZVV2, si po loňském 2. místě sáhla na příčku nejvyšší, vyhrála
a získala titul Mistr České republiky. Celkově družstvo Moravskoslezského kraje získalo
2. místo v soutěži družstev, po vítězném domácím týmu Středočeského kraje.
Zpracovala: Jitka Večerková
Foto: Martina Látalová
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Vedení obce, Komise rady obce pro kulturu, sport a rodinu,
Základní škola a Mateřská škola Otice - p.o. a spolky obce
Vás srdečně zvou na OTICKÝ ADVENT 2016, který bude zahájen

1. ADVENTNÍ NEDĚLÍ 27. 11. 2016
V KULTURNÍM DOMĚ V OTICÍCH
OD 09:00 DO 17:00 HODIN
Program:
✓ 09:30 vystoupení dětí z mateřské školy
✓ 09:45 zahájení dopoledních prací dětí „Dílničky mateřské školy“
✓ 13:30 vystoupení žáků základní školy
✓ 13:45 zahájení odpoledních prací dětí „Dílničky základní školy“
✓ 15:00 přednáška floristy Jana Weisse
✓ po skončení přednášky vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější adventní
věnec“
V průběhu celého dne bude probíhat prodej adventní
a vánoční dekorace, těšit se můžete na výstavu perníků.
Přijďte se svátečně naladit a pochutnat si na připraveném občerstvení.
Od 17:00 bude probíhat na louce u pekárny
rozsvícení vánočního stromu a zapálení 1. adventní svíce.
Zapálení dalších adventních svící pod patronací našich spolků obce
bude vždy v neděli od 17:00 hodin.
bud
Vedení obc
obce a Komise rady obce pro kulturu, sport a rodinu
vyhlašuje soutěž

„O nejkrásnější adventní věnec“
Vlastnoručně vyrobený věnec můžete
odevzdat na obecním úřadu nejpozději
24. 11. 2016 do 12:00 hodin.
Adventní věnce budou vystaveny
v kulturním domě na 1. adventní neděli,
kde budou hodnoceny návštěvníky akce.
První tři „šikulové“ obdrží od obce věcný dar.
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