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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu opět oslovit naším zpravodajem a děkuji Vám za důvěru.
Za důvěru děkuji nejen jménem svým, ale
taky dalších 14-ti zastupitelek a zastupitelů, které jste podpořili v komunálních volbách. Je potěšující konstatovat, že se voleb v Oticích zúčastnilo 53% oprávněných
voličů a to i přes to, že mohli odevzdat hlas
jen jedné volební straně. Jsem přesvědčen,
že se nově zvolení zastupitelé budou čtyři
roky snažit dokázat, že byli zvoleni správně.
V říjnu a listopadu, po ustavujícím zastupitelstvu se nová rada rozhodla změnit počet komisí. Rozdělili jsme komisi pro kulturu,
sport a rodinu na komise dvě, abychom docílili větší specializace a zaměření na sociální práci. Nově tak máme komisi pro kulturu
a sport a komisi pro sociální věci a rodinu.
Předseda komise pro sociální věci Mgr. Jan
Svačina bude současně manažerem komunitního centra.
Radní si rozdělili oblasti života obce,
resp patronát nad komisemi takto:
* Dagmar Šteyerová – Komise rady obce
pro kulturu, sport a rodinu a komise pro
sociální věci a rodinu,
* Tomáš Tobík – Komise pro bezpečnost,
dopravu a výstavbu,
* Radek Sukeník – Komise pro životní prostředí a zdraví.
* Vladimír Tancík – Povodňová komise,
Krizový štáb obce.
Máme personální potíže s obsazením
komise životního prostředí. Pokud by měl
některý občan zájem v komisi pracovat, budeme rádi, když se přihlásí.
Pravidelně Vás v posledním zpravodaji
roku informuji o dosažených výsledcích
a nebude tomu ani teď jinak. Podařilo se
nám zrekonstruovat obecní úřad, přibylo
300 metrů chodníku na Rybníčkách, dokon-

čili jsme stavební práce na rekonstrukci kaple, provedli jsme velké úpravy louky u pekárny, ze které se stalo malé náměstí nebo
chcete-li park. Jsme před dokončením projektové dokumentace na rekonstrukci tří
a výstavbu jedné místní komunikace v obci,
pracujeme na projektu rozšíření kanalizace
a zvýšení kapacity čističky odpadních vod,
máme studii proveditelnosti na rekonstrukci hasičárny. Čerstvě se pouštíme do změny
projektu rekonstrukce a zvýšení kapacity
kulturního domu. Chceme navýšit jeho
kapacitu a zmodernizovat ho tak, aby obci
sloužil další desítky let a odpovídal požadavkům doby.
Mnoho se udělalo i v oblasti kultury,
sportu, podpory spolků, tedy společenského života. Uspořádali jsme setkání občanů
Mikroregionu Hvozdnice, máme za sebou
mimořádně úspěšné VIII. Otické zelné slavnosti, provoz zahájilo Komunitní centrum
Otice, dokončili jsme a v tisku je nová kniha
o historii obce. Podpoře se těší neskutečná
řada Mistrů republiky, Evropy a světa, které
v obci máme a které popularizujeme, jak
umíme. Máme výbornou spolupráci s našimi družebními obcemi v Polsku a na Slovensku a letos jsme navštívili i maďarskou
obec, se kterou se daří udržovat kontakt,
byť zatím jen na sportovní úrovni.
Vrátím se ale ke dvěma zmíněným
aktivitám. 				
Rekonstrukce kaple a vnitřního mobiliáře.
Jsou hotovy stavební práce, ale pomalu
postupují práce na vnitřním zařízení. Máme
po generální opravě oltář, po opravě je
osvětlení. Do Štědrého dne bychom měli
mít hotovy nové lavice. Problém je s obrazy,
které musí být zrestaurovány, ale není volná žádná restaurátorská síla. 		
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Komunitní centrum bylo otevřeno, ale
zatím není využíváno servisu Centra sociálních služeb Ostrava, které nabízí poradenství u nás v budově úřadu. Poradenství je
směřováno různými směry a pokud Vám
přítomný odborník neporadí hned na místě, zkontaktuje Vám službu. Využít služeb
může kdokoli, včetně maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaní, občané
s osobními problémy a senioři. Na jiném
místě zpravodaje najdete kontakty a termíny bezplatného poradenství. Aktuálně
pracujeme s novým manažerem na plánu
práce komunitního pro rok 2019. Cílem je
sestavit aktivity tak, aby byly ku prospěchu
všem občanům.
V polovině prosince projednáme rozpočet
obce na rok 2019. Rozpočet je navržen jako
přebytkový. Pořád se snažíme hospodařit
tak, abychom mohli, dokud to jde, čerpat
peníze z dotačních programů a abychom
na každou investovanou korunu získali minimálně jednu další. To znamená padesátiprocentní dotaci. Počítáme s rekonstrukcí
jedné místní komunikace – Domky, kde je
v havarijním stavu dešťová kanalizace. Peníze vyčleníme i na zasíťování lokality pro 6
rodinných domků na Slavkovské ulici. Především u rekonstrukcí místních komunikací
chceme a budeme postupovat tak, jak nám
umožní dotační programy. Hlavní úsilí budeme směřovat na projekční práce, abychom mohli v roce 2020 podat maximum
žádostí o dotace, a abychom mohli investovat uspořené peníze s maximálním zhod-

nocením. Předpokládáme, že rekonstrukce
kulturního domu proběhne v řádech desítek miliónů vzhledem k technickému stavu.
To se týká i místních komunikací, ve kterých
se všude musí vyměnit dešťová kanalizace,
která je v katastrofálním stavu. V nadcházejících letech nás čekají tedy velké investice
za hodně peněz. Pokud bychom je ale neudělali, udělali bychom problémy jen sami
sobě a našim dětem i vnoučatům.
Jaké nás čekají investiční aktivity, jsem Vám
sdělil. Život není jen o penězích a práci. Proto
budeme dál podporovat aktivity sportovní
a kulturní, podpoříme spolky a budeme spolupracovat s našimi podnikateli a živnostníky. Zachováme tradiční kulturní akce a budeme se snažit je vylepšit, nebo jim vrátit
původní smysl a nové akce chceme do obce
přinést. Nebudu ale předbíhat a nebudu
brát prostor předsedům komisí a aktivním
občanům. Věřím, že po „zaběhnutí“ Vás budou informovat o plánech předsedové komisí. Za radu mohu uvést, že naši „komisaři“
mají naši plnou podporu, ať osobní nebo
finanční. Stran aktivit této oblasti bych ale
rád zmínil, že hodláme udělat pořádek s nevyužívaným minigolfovým hřištěm, které je
ostudou obce. Vedeme diskusi s vedením
TJ Otice na téma budovy Sokolovny. Tento
velký problém musíme taky vyřešit a taky
to bude za hodně peněz. Fotbal ale v Oticích chceme zachovat a rozumně podporovat. Podpoříme i mezinárodní spolupráci a aktivity spolků v této oblasti.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití adventního času, pěkné
a klidné Vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i profesním životě. Těším se na setkání s Vámi nejen u obecního
vánočního stromku.
Vladimír Tancík
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Plány Komunitního centra Otice
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
jmenuji se Jan Svačina a jsem předsedou Komise rady obce pro sociální věci a rodinu.
Současně budu manažerem našeho komunitního centra. V minulých měsících jste měli
možnost využít služeb centra, ale možná malá informovanost nebo stud Vám bránili přijít
do budovy obecního úřadu a požádat o pomoc, o konzultaci.
Komunitní centrum se službou poradenské péče lze přirovnat ke službám lékaře, který
je vázán mlčenlivostí stejně tak, jako pracovník sociálního poradenství. Nemusíte mít tedy
strach, že se někdo bude bavit		
o vašich starostech na veřejnosti. Komunitní znamená společný, veřejný, náš, a proto
nám všem sloužící.
Jako manažer centra se budu snažit vám připravit program „na tělo“ a to jakékoli skupině
občanů nebo jednotlivcům, bude-li požadavek trochu reálný. Pro rok 2019 jsem sestavil
možný plán akcí, který naleznete níže. Nicméně tento plán není dogma, není to hotový
a neměnný dokument. Bude-li zájem o jiné přednášky, nebo společné akce, plán upravíme,
změníme. Předložený plán je záměrem, takže může dojít ke změnám, ale o těchto se včas
dozvíte.
Termín

Název a obsah aktivity

23. 1. 2019

Přednáška a beseda s příslušníkem Policie ČR na téma ochrany soukromí,
majetku, veřejného pořádku a řešení potíží občanů Otic.

20. 3. 2019

Přednáška a beseda s tiskovým mluvčím Zdravotnické záchranné služby
Moravskoslezského kraje na téma ochrany zdraví.

18. 5. 2019

Ukázka práce s deskovými hrami pro pedagogy, rodiče a jejich děti s možností si vyzkoušet jednotlivé a netradiční stolní hry.

25. 9. 2019

Přednáška na téma pěstounské péče v našich podmínkách.

20. 11. 2019

Přednáška a poradenská služba ke zvýšení finančních dovedností, orientace
a ochrany před podomními prodejci a nevýhodnými finančními produkty.

Mimo tento plán se pokusím připravit exkurze, výlety a benefiční aktivitu. Budu rád, když mi
pomůžete radou, ale taky osobní aktivitou.
Těším se na spolupráci s Vámi a těším se, že

služeb našeho komunitního centra budete
využívat. Proč jezdit jinam, když máte službu
v Oticích.
Mgr. Jan Svačina
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SLOŽENÍ RADY OBCE
Mgr. Vladimír Tancík –
Roman Janáček –
Dagmar Šteyerová –
			
Tomáš Tobík –		
Radek Sukeník –

starosta
místostarosta
radní, gestor komise rady pro kulturu a sport, gestor komise 		
rady pro sociální věci a rodinu
radní, gestor komise rady pro bezpečnost, dopravu a výstavbu
radní, zatím bez svěřené oblasti

SLOŽENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Kontrolní výbor
Petr Štencel –		
Ing. Ondřej Lipka –
Ing. Pavel Mikošek –

předseda
člen
člen

Finanční výbor
Mgr. Věra Gajdošíková – předseda
Ing. Zdeněk Kostřica – člen
Ing. Vladimír Poštulka – člen

SLOŽENÍ KOMISÍ RADY OBCE
Komise pro kulturu a sport
Radka Boniatti –
předsedkyně
Jitka Bublová – 		
člen
Helena Filušová –
člen
Jana Jašková – 		
člen
Vladimíra Pospíšilová – člen

Komise pro sociální věci a rodinu
Mgr. Jan Svačina –
předseda
Renáta Bílovská –
člen
Simona Pavlíková –
člen
Jana Tobíková –		
člen
Jiří Tobík –		
člen

Komise pro bezpečnost dopravu a výstavbu
Petr Štencel –		
předseda
Ing. Pavel Lesák –
člen
Ing. Pavel Mikošek –
člen
Jan Potepa – 		
člen
Radek Sukeník –
člen
Komise rady pro životní prostředí a zdraví se utváří. Zájemci o možné členství se mohou
hlásit u radního Radka Sukeníka, cestou obecního úřadu nebo starosty obce (739 166 666).

Zvláštní komise:
pro řešení přestupků,
			povodňová komise,
			krizový štáb.
Tyto komise jsou v gesci starosty obce a jsou tvořeny podle potřeb obce ve smyslu speciálních zákonů.
Kontakty na členy komise jsou uveřejněny na webu nebo Vám je poskytne
obecní úřad.
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Informace obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu v době vánočních svátků
Čtvrtek 20. 12. 2018 07:30 -12:00		
12:30 – 15:00 poslední den pro výběr plateb 		
					v hotovosti
Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019		
bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Jak zasílat platby na účty obce
Účet č.1851576379/0800 je určen pro platby za stočné, poplatek za psa a ostatní platby
dle domluvy s pracovnicemi obce. Variabilním symbolem je číslo popisné.
Účet 35-1851576379/0800 je určen pouze pro platby za vývoz komunálního odpadu,
složenky rozesílají Technické služby Opava.

INFORMACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY
MUDr. Eva Vašíková a MUDr. Eva Cihlářová oznamují svým pacientům, že mezi vánočními
svátky budou ordinovat následovně:
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

27.12. 2018
28.12. 2018
31.12. 2018

07:00 – 10:00
07:00 – 10:00
ZAVŘENO

ordinace Otice akutní případy
ordinace Slavkov akutní případy

Sběry odpadů v roce 2019
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech sběrů komunálních odpadů, separovaných odpadů, zahradních odpadů, nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů
v roce 2019.

Komunální odpad
Termín sběru komunálního odpadu zůstává nezměněn, sběr bude probíhat vždy sudý
týden v úterý.

Separovaný odpad
Sběr separovaného odpadu probíhá prostřednictvím pytlového svozu. Pytle v barvě modré, do kterých patří papír, krabice od mléka a žluté pytle na plast s nápisem „Otice“ si můžete
zakoupit v kanceláři obecního úřadu za cenu 10,-Kč/ks. Svoz probíhá vždy 1x do měsíce.
Termíny svozu separovaného odpadu:
n Termíny svozu separovaného odpadu:

30. ledna
27. února
27. března

24. dubna
29. května
26. června

31. července
28. srpna
25. září
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30. října
27. listopadu
25. prosince

Zahradní odpad
Sběr zahradního odpadu je zpoplatněn. Cena ročního kupónu je 300,-Kč, v této ceně je
sběr zahradního odpadu do kontejnerů umístěných za obecním úřadem a větví k ČOV. Pokud
občané nemají zahradní odpad, ale pouze větve mohou si zakoupit roční kupón na sběr větví
v ceně 100,-Kč/rok. Jednorázový vývoz zahradního odpadu a větví v ceně 40,-Kč/vývoz. Veškeré ceny jsou uvedeny v platném Ceníku obecního úřadu v Oticích.
n

Termíny sběru zahradního odpadu jsou:
6. dubna
4. května
18. května
1. června

15. června
29. června
13. července
27. července

10. srpna
24. srpna
07. září
21. září

5. října
19. října
2. listopadu

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně. Technické služby Opava na odstavné
ploše ul. K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin vybírají od občanů tyto nebezpečné odpady:
•
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
•
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
•
rozpouštědla
•
kyseliny
•
zásady
•
fotochemikálie
•
pesticidy
•
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
•
jiná nepoužitelná léčiva
n

Termíny sběru nebezpečného odpadu:
30. 4. 2019

7. 10. 2019

Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu v obci probíhá také 2x ročně. Za obecním úřadem jsou
přistaveny kontejnery na sběr odpadu. Sběr probíhá vždy v sobotu od 07:00 do 12:00 hodin.
Do kontejneru patří:
•
koberce, nábytek, elektro odpad, kola, kočárky
Do kontejneru nepatří:
•
sklo, separovaný odpad ( plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky
n

Termíny sběru nebezpečného odpadu:
6. 4. 2019

5. 10. 2019
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INFORMACE Z JSDH OTICE
Vážení spoluobčané,
S posledním číslem zpravodaje obce Otice
v roce 2018 mě dovolte touto formou zrekapitulovat rok 2018 z pohledu o činnosti
členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Otice.
Jedná z hlavních činností členů jednotky je
podílet se podle plánu požární ochrany a zdolávání a likvidaci mimořádných událostí vyhlášených operačním střediskem.
V úvodu roku 2018 jsme během plesové sezony dohlíželi na několika plesech na bezpečnost, v roli požárních hlídek.
Další událostí, na kterou se obzvláště těšili ti
nejmenší(ale i rodiče), bylo tradiční pálení čarodějnic, kde jsme dohlíželi především na bezpečnost na tzv. vatře, spíše malé vatřičce.
Hlídali jsme několik letošních obecních
ohňostrojů.
Za nejvíce náročnou, a to hlavně fyzicky pokládám mimořádnou událost, která postihla
naši obec v nočních hodinách dne 1. 9. 2018
ve 23:03. Vlivem prudké bouře bylo centrum
obce během chvíle zaplaveno vodou a bahnem. Na první pohled zdánlivě jednoduchá
práce, kterou jsme měli v plánu zvládnout
pomocí čerpadel. Tento zásah se však protáhl
do ranních hodin tvrdé nekončící práce ve smyslu odhazováním lepícího, mokrého, těžkého
bahna.
Posledním zásahem (před uzávěrkou zpravodaje) byl vyhlášen požár nízké budovy v místní
osadě Rybníčky. Naštěstí červený kohout ze
střechy uletěl dřív, než profesionální jednotka
hasičů přijela a byl z toho planý poplach.

Za užitečné a hlavně spolehlivé se dá pokládat naše nové Dopravní hasičské auto.
Kromě zásahové činnosti díky obětavým řidičům jsme vozidlem odvezli a dovezli naši
hasičskou mládež na hasičské soutěže po celém okrese Opava.
Hasičským vozidlem také cestovali otičtí
starší páni na fotbalové utkání do Maďarska
a také jsme zajištovali logistické spojení pro
myslivecké kolegy z Polska a Slovenska v rámci družební akce místních myslivců.
V závěru roku se někteří zástupci obce budou moct projet opět naším vozidlem, a to
znovu do Polska a možná i na Slovensko opět
do družebních obcí.
Pod vedením starosty obce proběhlo školení v kulturním domě na nový Protipovodňový
plán obce Otice, který je k nahlédnutí na internetových stránkách obce.
V měsíci říjnu strojníci absolvovali s agregáty
pravidelnou zkoušku čerpadel v rámci školení
strojníku. Tato zkouška se uskutečnila již tradičně v obci Raduň.
V listopadu jsme s Markem Hečkem opět navštívili v rámci programu HASIK- požární ochrana očima dětí naše Otické druháky v místní
škole. Během dvou vyučovacích hodin jsme jim
především vysvětlili rozdíly mezi dobrým a zlým
ohněm a jak se v některých nepříjemných situacích chovat. Jsem rád, že nás učitelský sbor vždy
vítá s úsměvem a stala se z toho hezká tradice.
K rozjeté topné sezoně chci z pohledu hasiče
říci jen jedno. Buďte(me) prosím obezřetní, ať se
z dobrého sluhy nestane zlý pán.
Pohodový a klidný zbytek roku 2018
Jan Potepa velitel JSDH Otice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Vážení spoluobčané, jménem vedoucí koledníků Vám oznamujeme, že Tříkrálová sbírka
bude v naší obci probíhat od 3. 1. 2019 do 6. 1. 2019.
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2019
termín

název akce

pořadatel

termín

název akce

pořadatel

5.1.

Hod vánočním stromkem

Nohejbalisté

2.6.

Memoriál J.Smoleně

SDH Otice

16.1.

Setkání rady s podnikateli
a zástupci spolků

obec

8.6.

Myslivecký den

MS Hvozdnice
Otice

26.1.

Hasičský ples.

SDH

30.1.

Ples seniorů

Klub seniorů

29.6.

Turnaj složek IZS ve fotbale

obec, TJ, ZZS
Opava

1.2.

Pololetní prázdniny

ZŠaMŠ Otice

29.6.

Zahájení prázdnin

ZŠ a MŠ p.o.

2.2.

Myslivecký ples

MS Hvozdnice Otice

29.6.

Nohejbalový turnaj

Nohejbalisté

21.7.

Turnaj v malé kopané mužů

TJ Otice

8.2.

XI.obecní ples

obec

18.8.

Karmaš

obec + .....

15.2.

Ples TJ

TJ Otice

22.2.

Ples AVZO

AVZO Otice

2.9.

Zahájení školního roku
2019/2020.

ZŠ a MŠ p.o.

ZŠ a MŠ Otice
p.o.

7.9.

Memoriál J.Golombka
- noční závod

ZKO Otice

11.-15.3. Jarní prázdniny
12.4.

Výroční schůze MS Hvozdnice

MS Hvozdnice Otice

14.9.

IX. Otické zelné slavnosti

obec, spolky,
ZŠaMŠ

16.4.

Zápis do základní školy

ZŠ a MŠ p.o.

1.10.

Den seniorů

obec

18.4.

Velikonoční prázdniny

ZŠ a MŠ p.o.

26.10.

Bonitace německých ovčáků ZKO Otice

30.4.

Pálení čarodějnic

SDH Otice

upřesníme Vítání občánků

3.5.

Liga Mladeckého okrsku-děti SDH Otice

4.5.

Okr. soutěž v požárním sportu
SDH Otice
muži, ženy, dorost

6.5.

Zápis do mateřské školy

ZŠ a MŠ p.o.

7.5.

pietní akt u pomníku
obětem válek.

obec

upřesníVítání občánků
me

obec

26.5.

Jarní koncert ŽPS otice.

18.5.

Mezinárodní turnaj mládeže
TJ Otice, obec
v kopané

1.6.

Mezinárodní den dětí

ŽPS

obec

9.11.

Den otevřených dveří
Strojírny Vehovský

10.11.

Halový turnaj mládeže

30.11.

Hon

1.12.

Zahájení Otického adventu
2019

15.12.

Adventní koncert ŽPS

ŽPS

23.12.

Vánoční prázdniny
do 3.1.2020

ZŠ a MŠ p.o.

24.12.

Štědrodenní koncertování

obec

Termíny akcí v zahraničí nebyly ke dni uzávěrky známy.
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obec

MS Hvozdnice
Otice

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Máme za sebou první čtvrtletí školního
roku. Každoročně navštěvujeme Slezské divadlo v Opavě a hned v září naši žáci shlédli
dvě velmi pěkná představení. 1. třídu okouzlila pohádka Broučci a 2. třídu pohádka Popelka. Velmi zajímavý cestovatelsko-geografický projekt o Floridě měli možnost vidět
žáci 4. a 5. třídy. Naši páťáci se vypravili na Vysokou školu báňskou v Ostravě na akci „Den
otevřených dveří“, aby nahlédli pod pokličku
vědcům a výzkumníkům z oblasti techniky.
Významné říjnové výročí nebylo možné
přehlédnout a tak jsme se všichni na něj
pečlivě připravili. Pestrý program v podobě
pohledu do minulého století předvedly děti

rodičům a veřejnosti hned dvakrát. Naši prvňáčci a páťáci svým programem obohatili
koncertní vystoupení Ženského pěveckého
sboru Otice dne 28. října 2018 v Kulturním
domě v Oticích. V hodinách výtvarné výchovy žáci malovali portréty historicky významných osobností a zaměřili se také na kresby
staletých hraček. Výstavu těchto výtvorů
s názvem „Staleté kořeny“ je možno shlédnout ve vestibulu ZŠ.
Stejně jako v loňském roce jsme se opět
všichni zúčastnili projektu „Záložka do škol“.
Své vlastnoručně vyrobené záložky do knih
jsme zaslali dětem na Slovensko do ZŠ Čechynce. K dalším tradičním akcím patří vý-
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tvarná soutěž v rámci „Adventu na zemědělce“ v Opavě, v rámci níž jsme letos zdobili
velké vánoční zvony.
Žáci 2. třídy se zúčastnili „Logické olympiády“, kde na předním místě skončila K. Ballová. V tělesné výchově jsme opět zahájili celoroční sportovní soutěž „Olympijský víceboj“
a od listopadu naše děti navštěvují plaveckou školu v Opavě.
O významné práci hasičů a o nebezpečí
ohně si žáci 2. třídy povídali s preventisty Hasičského záchranného sboru v Opavě, kteří
k nám do školy na besedu jezdí pravidelně
každý rok.
Mikuláš, čert a anděl přicházejí každoročně do naší školy i školky. Žáci páté třídy si vše

připravili jak pro malé děti z MŠ tak pro své
kamarády z ostatních tříd.
V letošním školním roce se děti školní družiny hned v úvodu zaměřili na základy společenského chování. Na toto téma si starší žáci,
pod vedením p. vychovatelek, připravili krátké scénky, které předvedly žákům 1. třídy.
K podzimním akcím patří tradičně „Drakiáda“
na otické sopce. Děti se také zúčastnily turnaje školních družin ve vybíjené na ZŠ Šrámková v Opavě. Jedno družinové odpoledne
se neslo v duchu čar a kouzel, navštívil nás
profesionální kouzelník a předvedl dětem
své triky. Děti se v rámci projektu „Lesní pedagogika“ měly možnost setkat s odborníkem z oblasti lesnictví, který jim řekl spoustu
zajímavostí o lese a lesní zvěři, děti si mohly
prohlédnout také různé druhy paroží, kůží.
A co nás ještě letos čeká? Než nastanou
radostně očekávané vánoční prázdniny, sejdeme se o adventních nedělích u vánočního stromu v obecním parku, kde vás děti MŠ
a ZŠ vánočně naladí. S adventním programem vystoupily děti také v KD v Uhlířově.
Přejeme všem hezké prožití vánočních
svátků s vašimi dětmi.
Kolektiv ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během prvních měsíců školního roku se nám
podařilo uskutečnit spoustu zajímavých akcí.
Dne 20. září v dopoledních hodinách navštívilo mateřskou školu Divadlo Smíšek,
které zahrálo dětem pohádku Ošklivé káčátko. Ve stejný den odpoledne jsme se společně
rozloučili s létem. Akce Loučení broučků s létem proběhla za krásného počasí na zahradě mateřské školy. Všechny děti se dostavily
v maskách broučků a po společném tanečku
soutěžily na stanovištích. Občerstvení pro
všechny děti zajistily ochotné maminky.
Mezi tradiční akce naší mateřské školy patří Drakiáda. Akce proběhla 4. října
na Otické sopce. Počasí nám přálo a dráčci létali. Manželé Havránkovi opět zajistili malé občerstvení a připravili ohniště
na společné opékání. Moc jim děkujeme
za ochotu.
V říjnu vyhlásila mateřská škola výtvarnou
soutěž na téma Podzimní houba. Výtvory

dětí byly zdařilé a všechny získaly odměnu.
V rámci projektu Zdravotní výchova v MŠ
navštívili 9. října mateřskou školu studenti SZŠ
Opava. Studenti si s dětmi povídali o zdravém
životním stylu a zdravém stravování.
Také v říjnu čekal na děti kulturní zážitek
z návštěvy divadélka. Divadlo Beruška si pro
děti připravilo pohádku „Jak pan myslivec zachránil medvěda“.
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V rámci projektu Chemické pokusy v MŠ
budou mateřskou školu navštěvovat studenti Střední zemědělské školy. Cílem projektu
je seznámit děti s tajemstvím chemie a zábavnou formou jim přiblížit přírodovědné
předměty. První seznamování proběhlo 25.
října. Studenti dětem předvedli ochranné
pomůcky chemika a děti si mohly vyzkoušet
jednoduché pokusy.
V rámci téhož projektu navštívily 23. listopadu nejstarší děti Střední zemědělskou školu v Opavě. Studenti zahráli dětem „Chemickou pohádku“ a předvedli chemické pokusy.
Prosinec přinesl našim dětem také spoustu
zážitků. V neděli 2. prosince se na paloučku
za pekárnou uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zapálení první ad-

ventní svíce. U této příležitosti vystoupily
naše nejstarší děti s krátkým kulturním programem.
Ve středu 5. prosince navštívil naši mateřskou školu Mikuláš v doprovodu nezbedných čertíků a hodných andílků. Pěkný
program zajistili opět žáci 5. třídy Základní
školy Otice.
A na co se ještě můžou děti těšit?
V prosinci navštíví mateřskou školu oblíbené Divadélko Beruška. Také nás čeká společné vánoční tvoření, koledování a hlavně
vánoční nadílka.
Přejeme všem hezké a pohodové prožití
vánočních svátků.
Kolektiv MŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČSCH Otice

Chovatelský rok 2018.
Mnohdy si ani neuvědomíme, že náš chovatelský spolek vstoupil v roce 2018 již do 54. roku
své činnosti. Je tu pomalu konec roku 2018, kdy pravidelně bilancujeme v chovatelství co se
nám podařilo a co je třeba zlepšit.
Začneme odborem králíků. Výstavní činnost začala v měsíci květnu výstavou v Kobeřicích
a následně v Kravařích. Na obou výstavách obdržel čestnou cenu na vystavené králíky kuní
velké modré náš člen Jan Matoušek. Velice úspěšní jsme byli na místní výstavě v Holasovicích,
kde obdrželi čestnou cenu na vystavené kolekce králíků kuní velký modrý a meklenburský
strakáč černý Jan Matoušek a na vystavenou kolekci králíků stříbřitý malý divoce zbarvený
Vladimír Gilík. Na Národní výstavě mláďat králíků v Olomouci zaznamenal úspěch náš člen
Miroslav Vyoral, který získal čestnou cenu na vystaveného králíka zakrslého kuního havanovitého.
V měsíci září 2018 jsme se zúčastnili Zelných slavnosti v Oticích. Uskutečnili jsme malou
výstavku chovaných plemen králíků, holubů a drůbeže. Největší oblibu zvláště u děti získali
zakrslí králíci od našeho člena Miroslava Vyorala.
Na XV. Moravskoslezské výstavě v Přerově obdržel Jan Matoušek pohár na vystavenou kolekci králíků plemene meklenburský strakáč černý a čestnou cenu na vystavené králíky kuní
velké modré.
V odboru holubů se musím nejprve vrátit do prosince roku 2017. Na Celostátní výstavě českých staváků, která se uskutečnila v Kolíně zaznamenal úspěch chovatel Bohuslav Valeček.
Na plemeno holubů český stavák červený tygr získal 1. místo v plemeni a čestnou cenu. Je
úspěchem, že po dlouhých létech obstál náš člen na této prestižní výstavě.
V odboru drůbeže se rovněž vrátím na konec roku 2017. Na 7. Krajské výstavě Moravia
v Brně obdržel Alois Gilík 2 čestné ceny na vystavené slepice plemene rousná zakrslá černě
bílé skvrnitá a rousná zakrslá stříbrně porcelánová.
V měsíci srpnu proběhla výstava ve Slavkově, kde na vystavené holuby plemene český stavák červený bělokosý obdržel čestnou cenu Bohuslav Váleček. V měsíci listopadu proběhla
v chovatelském areálu v Holasovicích výstava Moravskoslezské pobočky chovatelů holubů
plemene český stavák. Bohuslav Valeček získal 3 čestné ceny na vystavené holuby plemen
český stavák červený rovný, český stavák červený bělokosý a český stavák červený tygr. Úspěchem skončila tato výstava i pro Jindřicha Schwana , který na své české staváky bílé rovné
získal čestnou cenu.
Někteří členové budou vystavovat ještě na výstavě Moravia 2018 , která proběhne ve dnech
8. – 9. 12. 2018 v Brně. O tom Vás budeme případně informovat v příštím Zpravodaji obce.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelstvu obce za obdrženou dotaci.
Zbývá mi popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné
zdraví. Chovatelům potom hodně odchovaných kvalitních zvířat a úspěchů na výstavách.
Vladimír Gilík
předseda ZO ČSCH Otice
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SDH OTICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás oslovil v předvánočním čase a ve zkratce
zrekapituloval končící se rok 2018 z pohledu
otických dobrovolných hasičů.
Mimo tradiční akce, jako je hasičský ples,
pálení čarodějnic a diskotéky na Otických zelných slavnostech, jsme v uplynulém roce zorganizovali tři hasičské soutěže. Dětskou soutěž mladších a starších žáků, okrskovou soutěž
Opavského okrsku a Memoriál Josefa Smoleně. Ten měl v uplynulém roce již třicátý ročník.
V květnu navštívili náš sbor hasiči z družební polské obce, Borek Wielkych. Společně
jsme absolvovali okresní Svatofloriánské setkání hasičských praporů v Hlučíně a exkurzi
u profesionálních hasičů v Hlučíně. Sobotní
odpoledne jsme strávili prohlídkou naší zbrojnice a obce, návštěvou hrobu zakladatele našeho sboru, pana Františka Mádera a přijetím
vedením obce.
Další, odborná část setkání probíhala
v Ústřední hasičské škole v Jánských koupelích. Tam jsme byli i ubytování. V neděli po snídani si účastnici prohlédli areál hasičské školy.
Následovala další část programu, a to prezentace obou sborů. Setkání bylo ukončeno společným obědem.
Ve své činnosti pokračovali v končícím roce
i naši mladí hasiči. Na jaře absolvovali soustře-

dění v Kružberku, zúčastnili se všech soutěží
Mladecké ligy a to v jarních i podzimních termínech. O prázdninách se skoro všichni naši
mládí hasiči zúčastnili letního tábora v Kružberku. Na podzimních schůzkách mimo jiné
vyráběli vánoční ozdoby na obecní vánoční
stromek. Začátkem prosince se uskutečnil vánoční večírek, kde si děti zasoutěžily, pochutnaly si na slavnostní večeři, kterou připravili
jejich vedoucí, a odnesly si i drobný dáreček,
který na ně čekal pod vánočním stromkem.
Na zimní období plánují vedoucí pro naše
malé hasiče ještě další překvapení.
Při příležitost 100 let založení Československé republiky byli ocenění nejaktivnější členové našeho sboru pamětní medailí.
A co plánujeme v roce příštím, v sobotu
26. 1. 2019 to bude tradiční hasičský ples,
pálení čarodějnic 30. 4. 2019, dětská soutěž 4. 5. 2019 a okrsková soutěž 5. 5. 2019.
Memoriál Josefa Smoleně plánujeme
na neděli 2. 6. 2019. Všechny akce budou ještě
tradičním způsobem propagovány.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem
naším sponzorům a příznivcům, popřál Vám
všem klidné vánoční svátky a vše nejlepší
v následujícím roce.
Za SDH Otice Roman Janáček,
starosta.

XI. Obecní ples
Kdy: 8. 2. 2019 od 20:00 hodin
Kde: Kulturní dům v Oticích
Hraje: kapela Vize
Vstupné: 150,-Kč
V rámci prodeje vstupenek je možné si zakoupit večeři za 100,-Kč.
Kontaktní osoba pro prodej vstupenek a večeří: Jana Jašková,
mob: 734 263 092
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Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

nabízí od 1. 1.
2018 občanům
podporu
a pomoc
v rámci
sociální služby
Centrum
sociálních
služeb
Ostrava,
o.p.s.
nabízí od 1. 1.
2018 občanům
podporu
a pomoc
v rámci
sociální služby
nabízí od 1. 1. 2018 občanům podporu a pomoc v rámci sociální služby
PORADENSTVÍ PRO OBČANY
PORADENSTVÍ PRO OBČANY
Odborné
sociální poradenství
(§ 37 odst. 3)
PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
Odborné
sociální poradenství
(§ 37 odst. 3)
Odborné sociální poradenství (§ 37 odst. 3)

---

Máte starosti se svým zdravím, nebo zdravím někoho blízkého?
Máte
se svým
zdravím,
nebo nebo
zdravím
někoho
blízkého?
Je
prostarosti
vás těžké
najít práci,
bydlení,
řešíte
nepříznivou
finanční
Máte
starosti
se svým
zdravím,
nebo nebo
zdravím
někoho
blízkého?
Je
pro
vás
těžké
najít
práci,
bydlení,
řešíte
nepříznivou
finanční
situaci?
Je
pro vás těžké najít práci, bydlení, nebo řešíte nepříznivou finanční
situaci?
Potřebujete
pomoc v rodinných, partnerských nebo mezilidských
situaci?
Potřebujete
pomoc v rodinných, partnerských nebo mezilidských
vztazích?
Potřebujete pomoc v rodinných, partnerských nebo mezilidských
vztazích?
Nevíte si rady při vyřizování osobních záležitostí na úřadech?
vztazích?
Nevíte si rady při vyřizování osobních záležitostí na úřadech?
Nevíte si rady při vyřizování osobních záležitostí na úřadech?

Smyslem naší práce je pomoci vám najít cestu k řešení vašich problémů.
Smyslem naší práce je pomoci vám najít cestu k řešení vašich problémů.
Smyslem naší práce je pomoci vám najít cestu k řešení vašich problémů.
Bezplatné odborné sociální poradenství bude probíhat v komunitním centru
Bezplatné odborné sociální poradenství bude probíhat v komunitním centru
Bezplatné
odborné
poradenství
bude
v komunitním
centru
obecního
úřadusociální
v Oticích
1x měsíčně,
od probíhat
12:30–15:30
v termínech:
obecního úřadu v Oticích 1x měsíčně, od 12:30–15:30 v termínech:
obecního úřadu v 18.
Oticích
od 12:30–15:30
v termínech:
9. 16.1x
10.měsíčně,
20. 11. 18.
12. 2018
18. 9. 16. 10. 20. 11. 18. 12. 2018
18. 5.
9. 18.
16. 6.
10.16.
20.7.11.
12. 9.
2018
15. 1. 19. 2. 19. 3. 16. 4. 21.
20.18.
8. 17.
15. 10. 19. 11. 17. 12. 2019
15. 1. 19. 2. 19. 3. 16. 4. 21. 5. 18. 6. 16. 7. 20. 8. 17. 9. 15. 10. 19. 11. 17. 12. 2019
15. 1. 19. 2. 19. 3. 16. 4.Těší
21. 5.
16.Karel
7. 20. a8.Lenka
17. 9. 15.
se 18.
na 6.
vás
.10. 19. 11. 17. 12. 2019

Těší se na vás Karel a Lenka .

Těší se na vás
Karel867/12,
a Lenka
www.css-ostrava.cz
Jahnova
709.
00 Ostrava
www.css-ostrava.cz Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava
www.css-ostrava.cz
Jahnova
867/12,
709 00 Ostrava
775 356 074
ksliva@css-ostrava.cz
775 356
117 lzavodna@css-ostrava.cz
775 356 074 ksliva@css-ostrava.cz 775 356 117 lzavodna@css-ostrava.cz
775 356 074 ksliva@css-ostrava.cz 775 356 117 lzavodna@css-ostrava.cz
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