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Vážení spoluobčané,
právě jste se začetli do úvodního slova posledního zpravodaje roku 2106.
Je čas bilancování i plánování. Máme za sebou „z obecního pohledu“ poměrně zdařilý rok. Prosincové jednání zastupitelstva obce schválilo nový územní
plán a bylo tak ukončeno dvouleté úsilí připravit podmínky pro výstavbu
nových rodinných domů, realizaci podnikatelských záměrů a dát obci rámec
rozvoje na další roky. Ruku v ruce s územním plánem pracujeme na koncepčním materiálu zvaném Studie sídelní zeleně a také na projektu úpravy
louky u pekárny. Chceme budovat obec nejen funkční, ale také pěknou, aby
se tady dobře žilo nám, občanům, ale taky těm, co se u nás zabydlet chtějí.
Poděkování za zpracování územního plánu patří nejen samotným zpracovatelům, ale i občanům, kteří projevili zájem o tento dokument a Pavlu Lesákovi, který byl pověřen dohledem nad pracemi.
Máme schválen rozpočet na rok 2017 jako rozpočet vyrovnaný, ale klidně
by mohl nést, vzhledem k rezervám, i přívlastek přebytkový. To je jen na úhlu
pohledu, na přístupu. Nebojím se ale, že bychom měli peněz nazbyt. Taková
situace nenastane a troufám si tvrdit, že bohužel nenastane nikdy. Dovolím
si napsat, že s rozpočtem budeme muset mimořádně citlivě pracovat a být
ostražití. Při souběhu plateb by se nám mohlo stát, že bude peněz míň než
málo.
Na rozpočet úzce navazuje Ceník obecního úřadu. Po velkém zvažování
jsme udělali více změn, ale jedna je zásadní. Cena stočného se od 1.1.2016
zvýší o 5,-Kč/m3. Zohlednili jsme inflaci za 5 let, zvyšování cen náhradních
dílů a služeb, které k provozu čističky musíme nakupovat. Zohlednili jsme
i potřebu čističku zrekonstruovat a rozšířit. Věřím, že tuto úpravu ceny vnímáte jako nutné opatření, které se nám nepřijímalo lehce, ale je nezbytné.
V už skoro uplynulém roce jsme zrekonstruovali chodníky za 2,6 miliónu
korun, z toho bylo hrazeno Fondem dopravní infrastruktury asi 2,1 miliónu
korun. Dotace nám pomohly zaměstnat 3 spolupracovníky při údržbě zeleně a úklidu obce a jeden z těchto spolupracovníků už je řádným zaměstnancem. Zasloužil si to. Pana Jana Kirschnera známe všichni jako nesmírného
poctivce a pracanta.
Vysoutěžili jsme dopravní automobil pro hasiče – VW Crafter. Stát bude asi
1,2 miliónu korun. Polovinu zaplatí obec a druhou potom stát a kraj. Budeme mít vozidlo nové, velké, bezpečné a bude moci sloužit nejen hasičům.
Je jisté, že v roce 2017 budeme mít nový a snad lepší obecní rozhlas a digitální povodňový plán. Náklady budou činit asi 2 milióny korun, z toho přibližně
70% činí dotace. Nicméně nový rozhlas už uslyšíme a bude bezporuchový.
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Troufám si tvrdit, že většina z Vás sleduje běh prací kolem naší kaple. Vyřídili
jsme dotaci na základní vysušení základů s tím, že vše bude stát asi 250 000,korun a se státem se na nákladech podělíme 1:1. Po odhalení základů jsme
zjistili katastrofální stav nejen základů, ale i zdiva a následně oltáře, lavic i obrazů, prostě celé kaple. Základy byly kdysi podkopány, nezpevněny, zdivo je
narušeno trhlinami až 2 cm a to včetně stropů, kleneb nad okny.
Počátek spolupráce s památkáři byl víc než problematický... Aktuálně je kaple uzavřena pro veřejnost a stav bude trvat minimálně měsíce. Musíme udělat
statické výpočty a projekt na další práce, sehnat restaurátora dřevěných prvků,
některé udělat znova. Pokud bychom s kaplí nic neudělali, byl by její osud velmi smutný a podle všeho i rychlý. Osobně bych přivítal aktivitu občanů, spolků, firem při rekonstrukci kaple. Forma pomoci je samozřejmě pestrá. Od fyzické práce po finanční příspěvky. Věřím, spolu s radními, že zapojíte aktivně
do záchrany naší jediné kulturní památky.
Máme rozpracovánu řadu projektů. Projekt na rekonstrukci místních komunikací naváže na studii proveditelnosti. V tomto případě bude žádoucí aktivita občanů, obyvatel jednotlivých ulic. Vy si budete tvořit podobu ulice spolu
s odborníky. Na každou ulici existují 2 návrhy řešení, které mají udělat dopravu
bezpečnou, plynulou a přitom po pěkné ulici. Varianty řešení Vám předložíme
v rámci veřejného projednávání a hned na místě budete moci uplatnit své připomínky. Podoba ulice chodník – asfalt - chodník je překonána.
Připravujeme projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení. To stávající je podle odborníků víc než nebezpečné. Je hotov pasport, první studie, audit a měření. V rámci programu EFEKT se pokusíme získat dotaci.
„Rozjíždí se“ práce na projektu intenzifikace čističky odpadních vod, ale postup prací je velmi pomalý a důvodů je mnoho. Souběžně připravujeme projekt přípojky pitné vody. Možná jste ani netušili, že zaměstnanci nemají možnost se umýt v čisté vodě a vodu si vozí v barelech.
Před dokončením je žádost o dotaci na kompostéry, o které je mimořádný
zájem.
Pokračují práce na přípravě zasíťování stavebních pozemků na konci Slavkovské ulice. Čekali jsme na nový územní plán, snad jedinou překážku projekčních prací.
Vyhlásili jsme 2x architektonickou soutěž na návrh podoby hasičárny. Asi dáváme jako odměnu málo peněz; nikdo se nám zatím nepřihlásil.
Ani rok 2016 nebyl společensky neplodným. V Oticích se konala řada plesů,
akcí pro děti, sportovních podniků od pravidelných zápasů fotbalistů po mezinárodní fotbalový turnaj dětí, nohejbalový turnaj a řada dalších. Podobně
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v kultuře – koncerty našeho pěveckého sboru, stavění a kácení máje, Svatofloriánské setkání hasičů, sešlosti seniorů a mohl bych dlouze pokračovat. Naše
spolupráce s družebními obcemi na Slovensku a v Polsku je příkladná. Byli
jsme účastni školy vaření v Borkach Wielkich i fotbalového turnaje v Čechyncích. Recipročně přijeli Poláci na fotbalový turnaj dětí a Slováci na hon zajíců.
Zúčastnili jsme se řady soutěží, individuálních i skupinových. Ty jsem prezentoval osobně nebo Vás informovali předsedové spolků nebo škola. Obec
získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost a před několika dny
i Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelnost. Tu jsme převzali s místostarostou ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších
ústavních činitelů.
Předpokládáme, že všechny naše aktivity budou pokračovat. Svědčí o tom
i Plán kulturních akcí, jehož zveřejněním získáváte přehled o tom, co se bude
dít. Teď už se jen zúčastnit....
Děkuji Vám všem, kteří se na úspěších obce jakkoli podílíte. Ve spolcích,
v zastupitelstvu, radě, komisích nebo výborech, jako žáci školy nebo její
učitelé či zaměstnanci. Zvláště děkuji zaměstnancům obce, kteří zvládají
plnění úkolů, přestože jich přibývá a jsou složitější. Děkuji podnikatelům
a živnostníkům za spolupráci s obcí. Poděkování patří i všem Vám, kteří
pracujete na rozkvětu obce, jste všímaví, spolupracujte a snažíte se být
obci užiteční. Na všech úrovních a rozličnými aktivitami děláte Otice výjimečnými, atraktivními. Špatně parkujícím, spalovačům čehokoli, zakladatelům černých skládek i vandalům děkovat nelze, tak je jen žádám – zamyslete se, pokud můžete!

Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků
a především přeji nám všem
pevné zdraví, štěstí
a splnění všech přání.
Zdravým přeji, aby jim tělo
i mysl dlouho sloužily, nemocným přeji,
aby se brzo vyléčili.
Vladimír Tancík
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Vážení spoluobčané, v jednom z minulých zpravodajů jsem slíbil, že představím naše družební obce. V roce 2015 zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smluv
mezi obcemi Borki Wielke v Polsku a Čechnyce na Slovensku. Smlouva s polskou
obcí byla podepsána 11.11.2015, u příležitosti oslav vzniku Polska v roce. Smlouvu se slovenskou obcí podepíšeme při nejbližší slavnostní příležitosti, ať to bude
v kterékoli obci.

BORKI WIELKE

Leží na hranici mezi Slezskem a Malopolskem, v opolském vojvodství, okres
Olesno (čti Olesno, nikoli Olešno). Jedná se o historické pomezí mezi Německem
a Polskem, ke kterému byly Borki přičleněny v roce 1945. Nadmořská výška je 230
m.n.m. Název Borki je odvozen od borů, borovicových lesů, kterými je obec obstoupena. Půda je zde velmi písčitá. První písemná zmínka o obci je z roku 1193.
Nejstarší zachovanou stavbou je celodřevěný kostel z roku 1697. Historicky se
v obci vyrábělo dřevěné uhlí, dnes převažuje zemědělství, především soukromé.
V obci žije asi 1000 obyvatel.
V obci je základní škola, která má první stupeň. Škola je skromně, ale pěkně vybavena, má dokonce učebnu dějepisu, která je současně muzeem obce.
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Okolí školy je centrem obce spolu se
dvěma kostely, Františkánským klášterem, sportovním hřištěm a amfiteátrem. Aktivně v obci působí orchestr
Deta, Spolek národnostní menšiny
Němců ve Slezsku, Klub fotbalu, farní
spolek Charitas a Sbor dobrovolných
hasičů. Společenský život odpovídá
tomu našemu, ale je víc ovlivněn vírou
a církví.
Vesnice je velmi pečlivě uklizena, zeleň
je pravidelně udržována. Důvodem je
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zákonný stav, kdy občanovi patří do správy veřejná plocha před jeho nemovitostí
až do poloviny komunikace.
Z pohledu návštěvníka Borky skýtají velké možnosti. Pro náročnější klienty je
poblíž obce hotel Na Kamieňu, nebo řada hotelů v Olesně. Všude výborně vaří.
Skromnější turisté, agroturisté se mohou ubytovat přímo v Borkach v apartmánech
„hotelu pro koně“, který se jmenuje „Prestige horses.“ Jsou zde výborné podmínky
pro rybáře na rybníku v areálu, ale taky pro houbaře a sběrače brusinek a borůvek.
Uvaří Vám jen po domluvě.
Věnovat se můžete cykloturistice, návštěvám historických památek především
v Olesně, Čenstochove a Opole.
Systém územní samosprávy se od toho našeho velmi liší. Obce nemají autonomii jako u nás, ale jsou začleněny do „správního“ celku odpovídajícího našim
okresům (powiat) nebo obcím s rozšířenou působností. Obec nezastupuje starosta, ale spíš správce. Obce nemají svůj rozpočet, ale služby jim zabezpečuje
„okres.“ Nicméně v našem případě je stav takový, že správkyni Borek říkám starostka a navíc jeden z občanů Borek je radním v Olesně. Tudíž i hledat webové
stránky obce je zbytečné.

ČECHYNCE
Obec se nachází v Nitranské župě (kraji), okrese Nitra.
Nadmořská výška je 135 m.n.m., ale vinohrady jsou o 70
metrů výše. Nejstarší písemné zmínky jsou z roku 1248.
Název obce se měnil, až v roce 1773 se poprvé objevilo
jméno Cžehince, později Csehy. Jméno dali obci Češi,
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kteří sem utekli ze své domoviny, což je pro nás jistě zajímavá skutečnost.
Obec se rozprostírá na 856 hektarech a žije v ní 1120 obyvatel. Jedná se zemědělsky orientovanou obec s velkým množstvím vinných sklepů (hajlochů).
Hroznu se zde daří, protože roste na sprašových půdách, jižních svazích. V nížině se pěstují kromě obilovin a kukuřice ve velkém dýně, melouny, paprika,
rajčata, okurky, ale taky tabák.
V obci mají základní školu první stupeň a taky školu mateřskou. Škola je
menší, ale dobře vybavena, v příjemném prostředí připomínajícím naši školu a školku. Čechynce
mají pěkný a často využívaný kostel z roku
1741, tedy starý jako
naše kaplička. Velká
část
společenského
života se odehrává
v amfiteátru, kde v létě
pořádá obec „gulášfest“, „lečo cup“ a celou
řadu dalších akcí. Košty
vína nebo jeho výstavy
se konají v kulturním
domě. Velkou část ži8

vota tráví Čechynčané ve vinohradech nad obcí, kde však pěstují i meruňky
a broskve. Víno je zde chuťově odlišné od vína z jihu Moravy. Má charakteristickou vůni a chuť, což je způsobeno půdou, používáním jiných odrůd
a skladováním v sudech z akátu. Velmi aktivní složkou je organizace červeného kříže. Nicméně spolkový život je pestrý i díky myslivcům, sportovcům
a zahrádkářům. Zatím v obci nepracují hasiči, ale už jsme si vyměnili se starostou Robertem Kupečkem názory na hasičstvo a snad se tato kdysi aktivní
složky opět postaví na nohy.
Kdo se do Nitranského kraje vypraví jako turista, nebude litovat. Jde o historicky zajímavý region, vždyť kníže Pribina vládl právě z Nitry. V tomto krajském městě sídlí vysoké školy, mají zde pěkný hrad a určitě stojí za námahu
vystoupat na vrchol Zobor, odkud je vidět desítky kilometrů. Kdo má radši
teplou vodu, bude to mít jen 25 km do Podhájske. Ubytování najdete kvalitní
a v dostatečném množství.
Systém územní samosprávy je stejný jako u nás, jen se Slováci chybně nezbavili okresů, ani okresních úřadů. Trochu jinak je to s financováním obcí.
Rozpočty obcí jsou mimořádně malé, asi ve výši 30% našich rozpočtů. Pokud
chce obec investovat do něčeho většího, musí vyvinout obrovské úsilí, které
často není korunováno úspěchem. Ještě jeden rozdíl je mezi obcemi a ten
spočívá v přímé volbě starosty obce. Tato přímá demokracie je plna praktických nedostatků. Největším je asi případ, kdy starosta obce má jiný názor, než
zastupitelé a ti jej čtyři roky blokují v práci jen z politických důvodů.
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OBCE A SPOLKY VERSUS EET
První prosinec byl dnem nástupu nového „fenoménu“ zvaného elektronická evidence tržeb. To na základě zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon“).
Řada z Vás, členů spolků, předsedů se ptá, jak se nás, tedy i obce zákon dotkne.
Platí pro obec EET?
Podle § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona nejsou evidovanou tržbou tržby územního
samosprávného celku = obce a příspěvkové organizace. Nás se tedy EET netýká, a to
ani tehdy, pokud bychom provozovali třeba restauraci nebo obchod. Pokud bychom
tuto činnost ale provozovali prostřednictvím zřízené společnosti, pak by se na nás
EET vztahovalo.
Platí EET pro spolky?
Ano i ne, je třeba se začíst.
Podle § 12 odst. 3 písm. h) jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské (hospodářské)
činnosti veřejně prospěšných poplatníků, čili spolků (hasičů, myslivců, tělovýchovných organizací - u nás všech) vyloučeny z evidence tržeb. POZOR! Byť to v zákoně,
jako vyšší normě, není, upravilo si Generální finanční ředitelství normu po svém a stanovilo hranici příjmů, nikoli zisku, na 175 000 Kč a to ve své metodice na str.15 – najdete ji na webu Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz nebo na www.eltrzby.cz , přesněji http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf
To znamená, že spolky do režimu EET „spadnou“, pokud jejich příjmy z vedlejší hospodářské činnosti budou vyšší než oněch 175 000 Kč. Předmět vedlejší hospodářské
činnosti si mnoho spolků prozřetelně zapsalo a mají ji „registrovánu“ na krajském
soudu. Například hostinskou činnost, prodej lihovin atd.
Právě Vám stoupla hladina adrenalinu v krvi?
Doufám, že ano.... . Není normální, aby stát cestou svých organizačních složek
ohýbal zákon. Proto vyvíjí Svaz měst a obcí ČR mimořádnou aktivitu, aby tato svévole
padla. Snad všem nám je jasné, že toto opatření likviduje spolkový život v obcích.
Co se počítá do příjmu spolku?
Určitě ne veřejná finanční podpora – dotace, kterou spolkům, fyzickým osobám
a volným uskupením občanů poskytuje obec. Stejně tak se EET nevztahuje na příjmy
z plesů, turnajů, prostě příležitostných aktivit. Pokud ale spolek provozuje restauraci, už se ho EET týká, ale týká se například i situace, kdy se na fotbalových zápasech
prodává pivo a klobásy.
Nenašli jste odpověď ?
To se samozřejmě může stát. V tom případě dostanete odbornější informace na adrese: www.etrzby.cz nebo na telefonním čísle 225 093 392.
Vladimír Tancík
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejná finanční podpora 2017
přiznaná
Žadatel
2017
Myslivecký spolek Hvozdnice Otice

15 000

Český svaz chovatelů, Základní orgnaizace Otice

7 000

František Borový (Nohejbalisti Otice)

10 000

Hockey club Otice

15 000

Tělovýchovná jednota Otice, z.s., *dospělí

75 000

*žákovské týmy a mládež

65 000

Stanislav Konečný, Otice

5 000

Český kynologický svaz ZKO Otice-191

5 000

Marie Kurková, Otice

3 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Otice

5 000

Zuzana Šustáková , Otice

5 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Otice

43 000

AVZO TSČ ČR p.s. Otice - klub střelectví

5 000

Eva Havranková, Otice

5 000

Michal David, Otice

5 000

Ženský pěvecký sbor Otice

15 000

David Gajdoš, Otice

8 000

Nela Havlová, Otice

2 500

Tomáš Havel, Otice

2 500

Iveta Světlíková, Otice

3 000

Klub seniorů Otice

12 000

celkem

311 000
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Ceník Obecního úřadu v Oticích platný od 1. 1. 2017
Služba/zboží
Vývoz popelnice

MJ
kus 110l
kus 220l
kus
m2
hodina

Cena v Kč
55,90,10,35,250,-/
zaměstnanec

kupon

300,-

Vývoz zahradního odpadu

jednorázově

40,-

Vývoz větví na vyhrazené
místo u ČOV

kupon

100,-

m2

400,-

Zapůjčení párty stanu
6x12 metrů

víkend

1000,-

Zapůjčení párty stanu
3x3 metrů
Zapůjčení perkolátoru
10l
20l
Vývoz žumpy do 10 m3

víkend

300,-

Polyetylenový pytel
Stočné
Zprovoznění domovní
kanalizační šachtice
po zaviněné poruše
Zahradní odpad tříděný (tráva,
byliny)včetně umístění větví
na vyhrazené místo u ČOV

Dřevní hmota

Zapůjčení 1 kusu:
stolu, židle,
sklenice, šálku
ubrusu

víkend

poznámky
- vč. DPH
- žlutý i modrý vč. DPH
-cena vč. aktuální DPH
- za každou i započatou
hodinu
- cena včetně aktuální DPH
- za číslo popisné nebo
bytovou jednotku v bytovém
domě/ kalendářní rok
- cena je včetně DPH
- za číslo popisné nebo
bytovou jednotk u v bytovém
domě/
- cena je včetně DPH
- za číslo popisné nebo
bytovou jednotku v bytovém
domě/ kalendářní rok
- týká se pouze větví
- cena je včetně DPH
- kupující uklidí místo kácení
na své náklady
- cena bez aktuální DPH
- cena včetně montáže a demontáže na území obce Otice
- cena je včetně platné DPH
- cena je včetně platné DPH
- cena včetně DPH

auto - CAS

150,200,500,-

1 den
nebo
víkend

10,5,20,-

- cena vč. aktuální DPH
netýká se provozoven firem
-

Tento ceník byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Otice dne 12. 12. 2016, zápis č. ZOO 10/2016.
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REVIZE (KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU)
KOTLŮ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Kdo a proč to po mě chce?
Revize kotlů jsou nařízeny zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší - podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41
odst. 15. Důvodem je snaha snížit množství prachu a rakovinotvorných látek v ovzduší, protože staré a špatně udržované kotle produkují těchto látek velké množství.
Jaké kotle musí projít prohlídkou, do kdy a jak často?
Všechny spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kotle) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění. Dále krbové vložky s příkonem 10kW a více napojené na ústřední topení nebo výměník.
Revize musí být hotova do 31.12.2016 a poté každé dva roky.
Kdo mi revizi kotle udělá a jak ho najít?
Revizi musí udělat „odborně způsobilá osoba“, na kterou Vám dá kontakt výrobce kotlů. Pokud ne, tak najdete na internetu seznam techniků, který vede
Asociace podniků topenářské techniky – www.aptt.cz nebo na seznamu Klastru
české pelety – www.topenaridotace.cz
Revizní technik musí mít u sebe oprávnění, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje
o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění.
Co k revizi potřebuji, jak dlouho trvá a kolik stojí?
Před revizí kotle musíte mít hotovu revizi komínu – spalinové cesty. Kominík
Vám vydá potvrzení, které předložíte reviznímu technikovi na kotle. Bez tohoto dokladu nelze revizi provézt. Pozor, chtějte od kominíka platné oprávnění
k této činnosti. Lidí v černé kombinéze a štětkou do komína chodí dost....a štěstí nepřináší.....
Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, cena není stanovena zákonem, ale
pohybuje se okolo1000,- korun. Po revizi technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak lidé mohou (musí) prokázat při případné výzvě z úřadu.
Co revizí získám?
Možnost užívat kotel až do roku 2022, což platí pro kotle 1.-2.emisní třídy.
Pokud dojde ke kontrole a nebudete mít revizi, udělí kontrolní orgán pokutu
do 20 000,-Kč.
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Kdo mě může kontrolovat?
Úřad města nebo obce s rozšířenou působností – u nás Magistrát města Opavy, který tak bude činit na základě oznámení.
Mám revize komínu, kotle a kouří se mi z komína. Co s tím?
Každý kotel má v návodu uvedeno, čím se v něm může topit. Cokoli jiného
vhozeno do kotle je špatně. Komín se má čistit i v sezóně několikrát, ale to můžeme sami. Od nakoupeného paliva si nechávejte doklady, které se Vám mohou
v jednání s úřadem velmi hodit. Dnes není problém koupit nekvalitní palivo
kdekoli.
K teplu domova Vám přeji bezstarostný provoz těchto zařízení.
Vladimír Tancík a Pavel Lesák

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny obecního úřadu v době vánočních svátků
Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že v době vánočních svátků bude Obecní úřad v Oticích otevřen pouze ve středu 28. 12. 2016 v době od 07:00 do 14:00 hodin. Ostatní dny
bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen. V případě vážných životních situací je
možné pracovníky úřadu a starostu kontaktovat na telefonních číslech:
Jana Jašková
734 263 092
Pavla Mikošková
606 711 031
Mgr. Vladimír Tancík 739 166 666.
Ordinační hodiny MUDr. Evy Vašíkové v době vánočních svátků
22. 12. 2016
07.00 – 10.00
ordinace Otice
23. 12. 2016
DOVOLENÁ
27. 12. 2016
07.00 – 10.00
ordinace Slavkov
28. 12. 2016
07.00 – 10.00
ordinace Otice
29. 12. 2016
07.00 – 10.00
ordinace Otice
30. 12. 2016
07.00 – 10.00
ordinace Otice
23. 12. 2016 zastupuje MUDr. Skalička Vít:
Stěbořice
07.30 – 10.30
Dolní Životice
11.00 – 13.30
MUDr. Vašíková oznamuje občanům, že od 1. 2. 2017 dochází ke změně v ordinačních hodinách.
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Ordinační hodiny MUDr. Evy Vašíkové od 1. 2. 2017
Otice
Slavkov
Štáblovice
tel. 553 791 014
tel. 553 653 080
tel. 553 669 041
6.30 – 11.00
12.00 – 15.30
neordinuje
11.30 – 13.30
6.30 - 11.00
neordinuje
První úterý v měsíci
07.00 – 13.00
neordinuje
11.00 – 12.00 pro
neordinuje
objednané
12.30 - 18.00
09.00 – 12.00
16.00-18.00 pro
neordinuje
Seniorcentrum Slavkov
objednané
6.30 – 10.00

11.00 – 13.00

neordinuje

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Uskutečněné akce naší mateřské školy:
V říjnu naše mateřská škola opět uspořádala výtvarnou soutěž pro rodiče a děti.
Tématem soutěže byl „Veselý ježek“. Výrobky ježků byly velmi nápadité a staly se
pěknou součástí podzimní výzdoby naší mateřské školy.
V pátek 18. listopadu nás navštívili kouzelníci a předvedli dětem své kouzelnické
umění.
V neděli 27. listopadu nejstarší děti z naší mateřské školy zahájily krátkým vystoupením „Otický advent“ v Kulturním domě v Oticích. Děti zazpívaly vánoční písničky a zatancovaly všem přítomným krásný taneček. Po vystoupení byly připraveny
15

předvánoční dílničky, kde si děti mohly
vyrobit Mikuláše a vánoční stromeček.
V pondělí 5. prosince jsme v mateřské
škole přivítali Mikuláše, kterého doprovázeli čertíci a andílci. Mikulášský program pro naše děti připravili žáci 5. třídy
Základní školy Otice. Všichni jsme si společně zazpívali a zatancovali a Mikuláš
všem dětem nadělil sladkosti.
A na co se ještě můžeme těšit v prosinci?
Všechny děti se moc těší na vánoční
den v mateřské škole a hlavně na dárečky, které najdou pod vánočním stromečkem.
Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v celém příštím roce.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letošní podzim nám svým proměnlivým počasím zhatil plánované
Zamykání lesa, takže místo rozsvícených lampionků jsme si museli počkat
na rozsvěcení první adventní svíce. Přípravě průvodního programu pro 1. adventní neděli jsme se ve škole věnovali
16

od října a kromě písně Ryba rybě
děti předvedly pásmo o vánočních zvycích proložené koledami.
Poté si děti mohly s rodiči vyrobit
vánoční dekorace ve Vánočních
dílničkách. Adventní vystoupení připravily také děti dojíždějící
z Uhlířova, pilně trénovaly v družině. Videoukázku z vystoupení
budete již brzy moci zhlédnout
na webových stránkách naší školy. (www.otice.cz)
V listopadu se mladší děti vypravily do opavského divadla
na krásnou pohádku Mrazík a starší děti měly možnost zhlédnout zajímavou prezentaci Nezkrotná Brazílie. Odpoledne se pak i mladší družinové děti vydaly na prezentaci
o gorilách v Africe.
Začátek prosince patří Mikulášské nadílce, kterou připravují tradičně děti 5. třídy.
Převlečení za čertíky a anděly
procházejí třídami ve škole
i školce, zlobivým dětem pohrozí čerti a ty hodné pohladí
andílci. Malý dáreček nakonec dostane od Mikuláše každý.
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Opět se děvčata 4. třídy domluvila a nacvičila další hudební pohádky, které postupně zahrají všem spolužákům a dětem
ve školce. Prvňáčci už byli prvním
publikem pohádky O dvanácti
měsíčkách. Čeká nás ještě Šípková
Růženka.
Pro děti fungují ve škole opět
zájmové kroužky a kluby, jako
keramické tvoření, angličtina
pro nejmenší, počítačový kroužek, klub čtenářů a klub pro
chytré hlavičky, kde mohou děti
testovat své logické myšlení a vyzkoušet různé matematické a logické hry.
Děti 2. až 5. třídy mají možnost pravidelného doučování.
V rámci projektu „Ovoce do škol“ jsme i letos dostali do každé třídy bedýnku
exotického ovoce. Děti mohly jednotlivé druhy ochutnat a dozvědět se, kde dané
exotické ovoce roste a jaké vitamíny obsahuje. Poprvé tak někteří viděli a ochutnali třeba kandované ibiškové květy, které chutnaly podobně jako rozinky.
Všechny děti se těší tradičně na nadílku u vánočního stromečku ve svých třídách, kterou se svými paní učitelkami připravují na poslední den školy v tomto
roce. Jeden hodnotný dárek jsme už do školy dostali, manželé Pavelkovi nakoupili gymnastické míče a bosu, čímž obohatili vybavení pro tělocvik a kromě stávajících balančních podložek nyní máme další skvělé pomůcky, které využíváme
pro zdravé cvičení v interiéru.

Přejeme všem také tak bohatého Ježíška a především příjemně strávené nadcházející Vánoční svátky.
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Chovatelský rok 2016

V měsíci listopadu probíhaly klubové výstavy králíků, holubů a drůbeže. Počátkem prosince nás čekala ještě Moravsko-slezská výstava v Přerově. Tím bude pro
letošní rok výstavnictví ukončeno. Z hlediska naší ZO lze rok 2016 hodnotit jako
úspěšný.
V odboru králíků byl nejúspěšnější chovatel Jan Matoušek. Na místních výstavách ve Velkých Hošticích, Úvalně, Holasovicích, Slavkově, Hradci nad Moravicí,
Markvartovicích a Břidličné získal na vystavené králíky plemene aljaška vždy čestnou cenu.
V odboru holubů dosáhl letos úspěchy chovatel Bohuslav Valeček, který získal
na holuby plemene český stavák čestné ceny na místních výstavách v Holasovicích
a Slavkově.
V odboru drůbeže byl opět nejúspěšnější chovatel Jan Matoušek. Na vystavenou
drůbež plemene zakrslá australka černá získal pohár na místní výstavě v Holasovicích za nejlepší kolekci drůbeže. Čestné ceny na výstavách Slavkov, Chomýž, Velké
Hoštice, Břidličná a Hradec nad Moravicí.
V měsíci záři jsme se zúčastnili akce Zelné slavnosti. Uskutečnili jsme malou výstavku plemen králíků, holubů a drůbeže, které chovají členové ČSCH Otice.
Jak se výstavka líbila, nechme na posouzení návštěvníkům. Podle jejich počtu asi ano.
Největší chovatelskou události je vždy
okresní soutěžní výstava. Ta letošní se
uskutečnila v Chlebičově v krásnem prostředí koupaliště. Nevyšlo sice počasí, ale
výstava byla nádherná. Bylo vystaveno
337 králíků, 107 voliér drůbeže a 87 voliér holubů.
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A jaké výsledky dosáhli otičtí chovatele? V odboru králíků soutěžilo družstvo
ve složení Jan Matoušek, Vladimír Gilík a Ivo Gorčica s plemeny aljaška, stříbřitý malý divoce zbarvený a saténový havanovitý. Z 12 soutěžních družstev jsme
se umístili na 1. místě, za které jsme obdrželi pohár a všichni tři vystavovatele
čestnou cenu.
V odboru holubů soutěžilo družstvo ve složení Bohuslav Valeček a Alois Gilík
s plemeny pracheňský káník červený, český stavák červený rovný a český stavák
červený tygr. Obsadili ze 16 soutěžních družstev 5. místo. Čestnou cenu získal
Bohuslav Valeček.
V odboru drůbeže soutěžili chovatelé Jan Matoušek a Alois Gilík s plemeny
drůbeže zakrslá australka černá, rousná zakrslá citronová a rousná zakrslá žíhaná. Ze 14 soutěžních družstev obsadili 6. místo.
V celkovém hodnocení všech tří odbornosti jsme nejdříve obsadili 1. místo.
Údajně pro špatný zápočet bodů u družstva Hatě nás odsunuli na 2. místo.
Podali jsme protest, který je v řešení OV ČSCH, ale i 2. místo je velkým úspěchem, vždyť soutěžilo 19 družstev.
Dne 5. 11. 2016 proběhla v Týništi nad Orlicí 32. Speciální výstava plemen malých stříbřitých králíků. Celkem bylo vystaveno více jak 500 králíků. Z naší ZO se
tradičně zúčastnil chovatel Vladimír Gilík. Vystavil 5 králíků plemene stříbřitý
malý divoce zbarvený. Dosáhl velmi pěkného ocenění. V tzv. TOP soutěži daného plemene obsadil samec chovatele v hodnocení samců 2. místo a samička
rovněž 2. místo. To je úspěch v silné konkurenci českých i slovenských chovatelů.
Poslední výstavní akci byla XIII. Moravsko-slezská výstava v Přerově. Z naší ZO
se zúčastnil v odboru králíků chovatel Vladimír Gilík. Vystavil 4člennou kolekce
králíků plemene stříbřitý malý divoce zbarvený. Kolekce byla vyhodnocena jako
nejlepší ze stříbřitých králíků. Chovatel obdržel vítězný pohár.
Velký úspěch zaznamenal náš člen Ivo Gorčica, který vystavoval na Speciální výstavě saténových králíků v Týništi nad Orlicí. Na vystavené králíky obdržel
4 čestné ceny a jako nejlepší byla vyhodnocena kolekce barevných saténových.
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Závěrem chci poděkovat zastupitelům obce Otice za finanční příspěvek. Popřát
všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost v rodinách. Všem chovatelům přejí v roce 2017 hodně chovatelských
úspěchů.
Vladimír Gilík předseda ČSCH Otice

ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Tenisové a atletické úspěchy Tomáše Havla a Nely Havlové

ATLETIKA:
V tomto roce se oba sourozenci, jako každý rok, zúčastnili běhu O nejrychlejšího
Opaváka. Tomáš si v kategorii chlapců do 6 let doběhl pro stříbrnou medaili a Nela,
která do závodu nastupovala krátce po dlouhé nemoci, dokázala vybojovat také stříbrnou medaili se ztrátou pouhé 2 setiny na vítězku, a to v kategorii dívek do 8 let.
TENIS:
Nela Havlová
Nelinka hrála v této sezóně prvním rokem v kategorii babytenis, tj. dětí do 9 let, kdy se už hraje
na velký tenisový kurt, a s touto změnou se vypořádala velmi dobře. V závěru sezóny už vybojovala velmi cenná vítězství nad nejlepšími hráčkami
v kraji, když k nejcennějším úspěchům patří pohár
za 1.místo na turnaji v Hradci nad Moravicí, který
vybojovala v srpnu. V září na stejném turnaji vybojovala po boji 2.místo. Na tomto turnaji prošla Nela
celým turnajem velmi hladce, když do finále došla
bez ztráty jediného gamu, ve finále ale podlehla
o rok starší soupeřce těsně až v tie-breaku. Sezónu zakončila na závěrečném turnaji Babolat Mas21

ters, kam se probojuje 15 nejlepších hráček z kraje, kde skončila na velmi pěkném
6.místě (2.místo v ročníku). Tyto skvělé úspěchy jsou hlavně příslibem do sezóny
příští, kdy už bude Nela ve své kategorii patřit k nejstarším.
Tomáš Havel
Svou teprve první a přesto velmi úspěšnou sezónu
má za sebou také mladší bratr Nelinky – Tomášek, který
hrál v kategorii minitenis (tj.dětí do 7 let), kdy se hraje
na zmenšené tenisové hřiště a menší síť. Z individuálních turnajů si dovezl mj. 2x pohár za 1. místo (turnaje
ve Valašském Meziříčí a Vsetíně), 1x 2.místo z turnaje
ve Vendryni a asi největšího úspěchu dosáhl na závěrečném turnaji Masters, kde startuje vždy pouze 15 nejlepších hráčů z kraje, odkud si dovezl výborné 3. místo (1.
místo v ročníku). Přestože i Tomáš hrál v kategorii s o rok
staršími dětmi, dokázal na tomto turnaji masters dojít až
do semifinále, kde bohužel narazil na letos ještě neporaženou republikovou jedničku v této kategorii, s níž ale
svedl třísetovou bitvu. V celkovém pořadí Babolat tour,
do kterého se započítávají výsledky ze všech letních turnajů Babolat tour, skončil
na pěkném 2.místě ( ve svém ročníku, stejně jako na masters turnaji, na 1.místě).

Tomáš Havel a Karin Kalavská
na mistrovství republiky družstev v minitenise
28. září 2016 se v areálu TK Sparta Praha konalo mistrovství republiky
v minitenise, kam se probojuje 8 nejlepších týmů
z celé republiky. Tým SK
JC Sport Opava, který reprezentují také 2 otické
děti, Tomáš Havel a Karin Kalavská, se na toto
mistrovství probojoval díky vítězství na přeborech družstev severomoravského kraje
a reprezentoval tak v Praze severomoravský kraj. Tým ve složení Nikolaos Papavasiliu,
Tomáš Doleží, Tomáš Havel, Vanesa Ludwigová, Karin Kalavská a Tomáš Beneš si díky
velmi bojovným výkonům odvezl výborné 3. místo, když se před ním umístila pouze
vrcholová střediska, týmy TK Agrofert Prostějov na 1.místě a TK Sparta Praha na místě
druhém. Oběma dětem patří za tento výborný výsledek obrovská gratulace.
Elisabeth Havlová
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
NA ROK 2017
měsíc

leden

únor

březen

den

název akce

pořadatel

7

Hod vánočním
stromkem

Nohejbalisté Otice

25

Ples seniorů

Senioři Otice

28

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Otice

4

Myslivecký ples

Myslivecký spolek
Hvozdnice Otice

10

Obecní ples

Obec Otice

17

Ples sportovců

Tělovýchovná jednota Otice, z.s.

22

Setkání seniorů

Senioři Otice

24

Střelecký ples

AVZO Otice (střelci)

5

Dětský karneval

ZŠ a MŠ Otice p.o.

29

Setkání seniorů

Senioři Otice

13

Zápis do 1.třídy

ZŠ a MŠ Otice p.o.

15-16
duben

Zdobení
Komise pro kulturu, sport
Velikonočního stromu a rodinu

26

Setkání seniorů

Senioři Otice

30

Stavění máje
a pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů Otice

2

Zápis do mateřské
školy

ZŠ a MŠ Otice p.o.

7

Jarní koncert

Ženský pěvecký sbor Otice

Vítání nových
občánků

Komise pro kulturu, sport
a rodinu

Pietní akt u pomníku
obětem válek

Obec Otice

16

Den matek

ZŠ a MŠ Otice p.o.

20

Mezinárodní turnaj
v minikopané

Fotbaloví staří páni Otice

31

Setkání seniorů

Senioři Otice

květen

23

2

Kácení máje
a dětský den

Sbor dobrovolných hasičů Otice

3

Žákovský fotbalový
turnaj

Tělovýchovná jednota Otice, z.s.

10

Myslivecký den

Myslivecký spolek Hvozdnice Otice

24

Nohejbalový turnaj

Nohejbalisté Otice

28

Setkání seniorů

Senioři Otice

12

Karmaš fotbalový
turnaj, zábava

Koňaři

4

Zahájení školního
roku 2017/2018

ZŠ a MŠ Otice p.o.

16

Otické zelné slavnosti

Obec Otice

27

Setkání se seniory
- Den seniorů

Komise pro kulturu, sport a rodinu

25

Setkání seniorů

Senioři Otice

27

Pietní akt u pomníku
obětem válek

Obec Otice

28

Vítání nových
občánků

Komise pro kulturu, sport a rodinu

25

Hon na zajíce

Myslivecký spolek Hvozdnice Otice

26

Otický advent
- zahájení a zapálení
1. svíčky

Obec Otice, ZŠ a MŠ Otice, TJ, spolky

29

setkání seniorů

Senioři Otice

1.až
3.

Otický advent
Pekárny Knappe

Pekárna Knappe

3

Otický advent
-zapálení 2. svíčky

Keramický kroužek

10

Otický advent
-zapálení 3. svíčky

Sbor dobrovolných hasičů Otice

Vánoční koncert

Ženský pěvecký sbor Otice

17

Otický advent
-zapálení 4. svíčky

Nohejbalisté Otice

24

Štědrodenní
koncertování

Komise pro kulturu, sport a rodinu

červen

srpen

září

listopad

prosinec

24

