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Vážení spoluobčané,
máme za sebou mimořádně teplé a dlouhé léto, které nás zasáhlo naplno a troufám
si tvrdit že více, než jiné oblasti republiky. Hned v úvodu Vám děkuji, že jsme nemuseli
řešit žádný požár. V řešení je jen přestupek turistů, kteří si v době zahoření lesa v Mikolajicích rozdělali oheň na Sopce. Naštěstí máme pozorné občany, kteří nás uvědomili,
a my jsme tak předešli možnému ohni.
Léto u nás bylo i plné pracovní aktivity. Zrekonstruovali jsme zateplením a novou
omítkou plášť budovy mateřské školy. Také jsme udělali novou krytinu střechy, vyměnili jsme klempířské prvky, upravili oplocení. Myslím, že školka je nyní moc pěkná
a děti do ní budou chodit s radostí.
Pustili jsme se do rekonstrukce autobusových zastávek. Zdánlivě jednoduchá věc,
kde by neměl být problém. Bylo jich však víc než dost. Od technických chyb v projektu,
omezení dotace státního fondu, až po nové normy na technické parametry zastávek
a požadavky dopravního podniku. Pro ilustraci uvádím, že podle současné normy musí
být zastávka vysoká 4,3 metru a musí být od okraje vozovky 60 cm dovnitř chodníku…,
že boky mít zastávka nesmí, když neumožní plné využití chodníku…atd. To znamená,
že budeme mít nové zastávky, ale ne vždy budou zcela v souladu s našimi původními představami, které jsme v projektu chtěli zohlednit. Obec s tímto není schopna nic
udělat, a že jsme zde měli desítky jednání, zkušebních jízd autobusů a podobně. Finanční stránka není doposud uzavřena.
V průběhu srpna jsme pořídili s využitím dotace profesionální drtič větví za
470 690,-Kč vč. DPH. Moc pěkný a funkční stroj si zaměstnanci obce pochvalují a čekáme, až jej na podzim doplní nový nákladní automobil na svoz odpadu.
Také letos se nám podařilo připravit pěkné Zelné slavnosti. Pravda, bylo to těžší, protože vlastně nebylo co slavit, úroda je víc než mizerná. Naštěstí návštěvníci o tom, že
zelí není, věděli jen z projevů a při návštěvě stánku našich zemědělců.
Rád Vám předávám poděkování a pozdravy hejtmana kraje a poslanců Parlamentu
ČR. Na oslavy jsme letos pozvali tři starosty z Polska, tři ze Slovenska a dva z okolí. Moc
si cením práce všech, kteří se jakkoli třeba i „jen“ svou účastí zapojili do oslav a nezůstali za záclonami. Úspěšná akce je důkazem akceschopnosti nové „kulturní komise.“
Za Otice jsme se rozhodli budovat další vztahy s obcemi Borki Wielke a Čechynce.
Následně ještě „přibereme“ maďarskou obec Vilonya od Balatonského jezera. Specifika
jednotlivých vesnic a oblastí jsou příslibem pro všechny z nás, kteří mají zájem poznávat okolní země trochu lépe, než z pohledu tuctového turisty. Můžeme poznat nové
lidi, jejich zvyky, tradice. Je zde velká šance pro děti a mládež, spolky, školu i jednotlivce a obec bude jejich aktivity v této oblasti podporovat a vytvářet podmínky pro mezinárodní spolupráci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pěkný podzim a těším se na naše tradiční
setkání v době adventu.
Vladimír Tancík
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PODĚKOVÁNÍ RADY OBCE
RADA OBCE OTICE DĚKUJE DÁRCI, OBČANU OTIC, KTERÝ SI NEPŘEJE
BÝT ZVEŘEJNĚN ZA FINANČNÍ DAR VE VÝŠI 100 000,- KČ.
TENTO ÚČELOVÝ DAR BYL POUŽIT NA VÝSTAVBU SMUTEČNÍ SÍNĚ.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o provozu smuteční síně
Vážení spoluobčané,
po otevření smuteční síně jsme tuto ve veřejné soutěži propachtovali (pronajali)
na 5 let pohřební službě Alfa spol. s r.o. se sídlem Gagarinova 28, 746 01 Opava. Je to
v budově naproti Městského hřbitova v Opavě. Do firmy můžete telefonovat na číslo:
553 668 655- kancelář, nebo mobil: 606 020 999 - NON STOP.
Firma Alfa bude zabezpečovat provoz smuteční síně, včetně pohřbů pro naše občany. Ceny pohřbů pro občany Otic budou výrazně nižší. Jakékoli dotazy Vám zodpoví
zaměstnanci obecního úřadu.

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 17. října 2015 v době od 07:00 do 12:00 hodin budou za obecním úřadem
umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů patří: koberce, nábytek, elektro odpad.
Do kontejnerů nepatří: sklo, separovaný odpad (papír, plast), stavební suť, pneumatiky a nebezpečný odpad.

Sběr nebezpečného odpadu
V pondělí 19. října 2015 v době od 15:00 do 17:00 hodin bude probíhat sběr nebezpečných odpadů na odstavné ploše u ulice K Rybníčkům.

Úhrada stočného za rok 2015
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili stočné za rok 2015, že splatnost
stočného je do 31.10. 2015. Úhrada je možná v kanceláři obecního úřadu, nezapomeňte si s sebou vzít výpis od SmVaK a.s. se spotřebou vody (vrchní část nad složenkou), nebo převodem na účet obce č.ú.:1851576379/0800, vs: číslo popisné. Cena
stočného činí 30,-Kč/m3 odebrané vody. V případě kombinovaného odběru vody
(studna + SmVaK) Vám bude výše platby za stočné sdělena v kanceláři obecního úřadu.
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Veřejná finanční podpora na rok 2016
Upozorňujeme spolky, sdružení a občany, kteří mají zájem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2016, že na internetových stránkách obce www.otice.cz v sekci úřední deska, jsou zveřejněny Zásady pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Otice včetně Žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Otice. Termín podání žádosti je do 10. 11. 2015.

V Oticích letos přibylo třináct nových barevných kontejnerů.
Usnadní lidem třídění odpadů.
Občané Otic se v letošním roce dočkali nových barevných nádob na třídění odpadů. Celkem třináct kontejnerů na plasty, bílé sklo a barevné sklo bylo do obce umístěno díky společnému projektu Moravskoslezského kraje a Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s. Cílem projektu je usnadnit lidem třídění odpadů a tím
zvýšit množství vytříděných odpadů.
Lidé chtějí mít barevné kontejnery blízko domova
Průzkumy mezi veřejností ukazují, že pro lidi je při motivaci k třídění odpadů nejdůležitější blízká vzdálenost ke kontejnerům na papír, sklo, nápojové kartóny a plasty.
Podle aktuálních dat každý obyvatel Moravskoslezského kraje v loňském roce vhodil
do barevných kontejnerů rovných 41 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartónů. Za pozitivními výsledky stojí, kromě propagačních a vzdělávacích aktivit, právě
stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce společnosti
EKO-KOM, a. s. a kraje je totiž pravidelné zahušťování sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění občanů pohodlnější. Tato skutečnost totiž významně
napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů.
Barevné nádoby podpoří třídění v obci
Otice patří mezi deset měst a obcí v Moravskoslezském kraji, kde přibylo nejvíce barevných kontejnerů. Celkem tři nové nádoby na plasty a deset bílých a zelených kontejnerů na čiré a barevné sklo bylo letos v obci umístěno především tam, kde lidem
doposud chyběly. Kontejnery jsou umístěny na nádraží, ulici Holčovické, za obecním
úřadem a na odstavné ploše ul. K Rybníčkům. Starosta Mgr. Vladimír Tancík k tomu
dodává: „Nové nádoby na tříděný odpad jsme umístili na místa, kde se stávající kontejnery přeplňovaly nebo kde úplně chyběly. Současně jsme také barevné kontejnery rozmístili
dle podnětů některých občanů. Věříme, že více barevných nádob se projeví na zlepšení třídění odpadů. Současně jsme rádi, že nám EKO-KOM díky svému projektu poskytl nádoby
zdarma, a můžeme tak vycházet vstříc občanům.“
Díky třídění odpadů se v ČR ročně ušetří dva miliony stromů
K třídění odpadu se snaží lidi motivovat společně s Obcí Otice také Autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM. Ta každoročně realizuje celou řadu podpůrných aktivit. Šárka Nováková, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM, a. s. k tomu dodává: „Naše
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aktivity, jako například distribuce nových kontejnerů na třídění, mají rozhodně smysl.
Díky tomu se nám daří každoročně zvyšovat množství vytříděných odpadů z domácností.
Vytříděné plasty, papír, sklo nebo nápojové kartony se pak recyklují a takto získané materiály se používají na nové výrobky. To je dobré především pro životní prostředí, protože
se šetří primární suroviny a místo na skládkách, které se tak nemusí zbytečně rozšiřovat.“
Více informací o třídění odpadů mohou lidé najít na internetových stránkách www.
jaktridit.cz nebo www.tridime.info.

Jak správně třídit odpady v Oticích?
Žluté pytle
PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů.
Žluté kontejnery na velký plastový odpad, tyto kontejnery jsou umístěny za obecním úřadem.
Modré pytle
Papírové obaly a krabice, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky, nápojové kartóny od mléka a nápojů.
Zelené a bílé kontejnery
Barevné a čiré sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů, tabulové sklo.
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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 70 ks membrán v ceně 40 000,- Kč, kontrolovali jsme nastavení jednotek a provedli jsme výměnu 10 ks jednotek za 180 000,Kč. Na ČOV Otice byla provedena výměna potrubí odkalovacího zařízení, výměna provzdušňovacího potrubí a výměna hadic provzdušnění. Celková cena opravy doposud
není známa. Žádáme Vás, abyste si před zimou zkontrolovali, zda máte v šachtici polystyrén a zda poslechem nezjistíte stálé syčení z šachtice, tzn. únik vzduchu, nebo delší
chod jednotky než 7 sekund. V případě zjištění závady kontaktujte obsluhu ČOV.
Vám, kteří jste nás zavolali k poruše, děkujeme, šetříte naše společné peníze, náš
čas, který můžeme věnovat prevenci.
Roman Mocek
Vlastimil Šrom
telefon: 724 066 180
telefon: 724 066 190

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola
V období letních prázdnin probíhaly v naší mateřské škole potřebné stavební úpravy.
Děkujeme OÚ Otice, díky kterému se podařilo mateřskou školu zateplit, udělat novou
fasádu, vyměnit zbývající stará okna a všechny venkovní dveře.
„Nový kabát“ naší mateřské školy byl doplněn krásnými obrázky, o které se postarala
a mateřské škole věnovala firma Reklama Martínkovi. Moc děkujeme panu Martínkovi.
Během prázdnin byla provedena také úprava zahrady. Za výměnu písku na pískovištích vděčíme pracovníkům OÚ Otice. Další potřebné úpravy a zvelebení zahrady zařídil
pan Jan Weiss a o nový plot na zahradu se postaral pan Pavel Mikošek. Všem moc děkujeme.
Po všech náročných úpravách byl 1. 9. 2015 zahájen provoz naší mateřské školy. V letošním školním roce bude MŠ navštěvovat celkem 72 dětí. Pro děti připravujeme denně
pestrý program plný zajímavých a podnětných činností.
Kromě běžného programu nabízíme dětem ve spolupráci s Centrem volného času
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„Oťásek“ tyto zájmové aktivity: Flétnička,
Cvičení s prvky jógy a Hrátky s angličtinou.
Již pátým rokem nabízí naše MŠ „Cvičení
pro rodiče a děti ve věku 2-3 let“. Cvičení
úspěšně vede paní učitelka Monika Velebová.
V minulém školním roce získala MŠ Otice
a MŠ Uhlířov finanční dotaci MŠMT ve výši
40 000 Kč na podporu logopedické prevence. Ve třídě nejstarších dětí byl vytvořen logopedický koutek. Z příspěvků od rodičů byla
zakoupena sedací souprava, stůl a knihovnička. Vybavení logopedického koutku bylo
zakoupeno právě ze získané dotace. Jedná se o logopedické pomůcky, metodické materiály, knihy, PC a výukové programy. Již v minulém školním roce probíhaly 1x týdně
jazykové chvilky, ve kterých budeme pokračovat také v letošním školním roce.
Nezapomínáme na loutková divadélka pro naše děti. Již 23. září nás navštívilo Divadélko Šikulka a zahrálo dětem tři poučné pohádky.
Také v letošním školním roce plánujeme zajímavé akce pro rodiče a děti.
První uskutečněnou akcí je „Podzimní zahradní slavnost“. Akce proběhla 24. září na zahradě MŠ. Slavnost se vydařila, počasí nám přálo. Děti se nejprve rozloučily s létem
a přivítaly podzim, potom se mohly pustit do soutěžení. Maminky připravily nejrůznější
dobroty, a tak závěr slavnosti patřil společnému hodování.
A co nás čeká v nejbližší době? Drakiáda – 8. 10. 2015.
Kolektiv MŠ Otice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTICE

Prázdniny utekly jako voda a je tady nový školní rok. V úterý 1. září jsme se sešli
tentokrát v Kulturním domě, abychom slavnostně přivítali prvňáčky a novou paní
vychovatelku. O doprovodný program se postaraly děti předškolního oddělení Mateřské školy pod vedením p. učitelek a A. Filušová ze 4. třídy s P. Evjákem z 5. třídy.
Do první třídy nastoupilo 18dětí - 9 chlapců a 9 děvčat. Prvňáčci navštěvují
1. oddělení družiny, které vede p. vychovatelka P. Strakošová. Do 2. oddělení, které
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vede p. vychovatelka D. Jedličková, docházejí děti 2. a 3. třídy. Ve 3. oddělení
se setkávají děti 2. až 5. třídy a vede je
p. vychovatelka K. Kohoutová.
V prvních dvou zářijových týdnech jsme
připravovali výzdobu k V. Otickým zelným
slavnostem – děti s rodiči vyráběli z krabic
domky a vznikla krásná vesnička Otice.
Opět proběhla výtvarná soutěž, kde děti
různými výtvarnými technikami ztvárnily
budovy v Oticích. Nejzdařilejší práce byly
ohodnoceny a p. ředitelka předala na „Zelných slavnostech“ výhercům ceny, které věnoval obecní úřad.
3. září prvňáčci navštívili Knihovnu v Oticích.
Děti se seznámily se systémem půjčování knížek a i když neumějí ještě číst, knížky si se zájmem prohlédly.
4. září naši školu navštívily studentky medicíny oboru stomatologie a s dětmi zopakovaly,
z jakých částí se skládá zub a jak se mají o své
zoubky starat. Správné čištění zubů si také vyzkoušely.
A co se u nás ve škole chystá v období podzimu?
Děti páté třídy čeká v prvním říjnovém týdnu poznávací zájezd do Anglie. Mohou se těšit
na to nejlepší z Londýna a také poznají prostředí anglické školy, kde stráví několik vyučovacích hodin.
26.října proběhne opět akce Zamykání lesa, všechny děti se svými rodiči určitě
rády přijdou se svými lampionky a čeká
je překvapení. Nebudou určitě chybět
strašidla a různé lesní bytosti.
Ve všech třech odděleních družiny se
první školní měsíc nesl v duchu etikety,
září bylo vyhlášeno měsícem slušného
chování, říjen zase měsícem bystrých hlav.
Děti čeká soutěž v pexesu a tradiční Drakiáda. V rámci ekologie se paní vychovatelky s dětmi chystají na akci Čištění sopky.
kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Ženský pěvecký sbor Otice
Pozvání na Adventní koncert – ŽPS Otice
Vždy 3. adventní neděli pořádala Obec Otice a Ženský pěvecký sbor Otice v našem kulturním domě Vánoční koncert.
V letošním předvánočním čase bychom Vás rádi pozvali na Adventní koncert,
který se bude konat 13.12.2015 v 15.30 hodin v kapli Božského Srdce Páně Marianum v Opavě na Rooseveltově ulici.
Jako host vystoupí v programu Ženský pěvecký sbor z Krnova, se kterým navázal náš sbor na jaře kontakt a účinkoval na jejich Jarním koncertě.
Doprava téměř k místu konání koncertu je možná buď osobním autem nebo autobusem MHD, který odjíždí z Otic v 15.10 hod. od školy. Vstupné dobrovolné.
Srdečně Vás tímto zveme na koncert do duchovního stánku v Opavě, kde se
akusticky lépe rozezní skladby určené pro předvánoční dobu.
za obec místostarosta Pavel Lesák
za ŽPS vedoucí sboru Bohuslava Kvarčáková

Klub seniorů
II. Ples seniorů v Oticích
Pomalu se chýlí konec kalendářního roku 2015 ke konci a Komise pro kulturu,
sport a rodinu spolu s týmem organizátorek měsíčních setkání seniorů připravují
na začátek nového roku II. Ples seniorů. Ples se uskuteční 27. ledna 2016 v Kulturním domě Otice v 15 hodin. Kromě uvítacího malého pohoštění budete mít možnost tentokrát zakoupení občerstvení v baru. Vstupné bude dobrovolné.
K poslechu a tanci bude opět hrát a zpívat pan Aleš Indrák, který Vás chce na plese potěšit nejen svým výběrem skladeb, ale rád by hrál i písničky na Vaše přání.
Těšíme se na „plesání“ s Vámi všemi seniory, kteří jste se účastnili 1.října 2015
slavnostního setkání u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, stejně tak s těmi,
kteří se pravidelně setkávají každou poslední středu v měsíci u kávy a koláčků nebo
i s těmi, kteří se zatím žádné z těchto akcí neúčastnili.
Bohuslava Kvarčáková, radní

Sbor dobrovolných hasičů Otice 1891- 2015
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v pár odstavcích Vás jako občany obce Otice informovat o dění v jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce Otice.
Mnohým z Vás Otičtí hasiči pomohli v těch nejhorších chvílích. Ve chvílích kdy vám
bylo úzko a kdy jste v zoufalé situaci marně vyhlíželi někoho, kdo Vám pomůže. Tím
,,někoho“ myslím především hasiče a tím ,,především“ myslím členy sboru dobrovolných hasičů. Dnešní hasiči jsou pouhým zlomkem těch, kteří za řadu let prošli tímto
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spolkem a kteří jsou mimochodem v obci v příštím roce již 125 let. Tohle významné
jubileum nám napovídá a především nutí se zamyslet, že je to kus života a spousty generací od dob, kdy naši dědové, pradědové s úmyslem pomoci bližnímu svému založili
Sbor dobrovolných hasičů.
Oslavy tohoto výročí vyvrcholí v květnu příštího roku kdy v rámci těchto oslav proběhne Svatofloriánské setkání hasičských zástav a praporů celého okresu Opava.
Když Sbor dobrovolných hasičů Otice před čtyřmi léty slavil kulaté výročí 120 let
od založení našeho sboru, tak díky panu Josefu Poštulkovi, tehdejšímu místostarostovi Sboru dobrovolných hasičů se podařilo něco, co nám mohli mnozí z řad okolních
sboru závidět. A to pozvat a především přivítat starostu Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, pana Karla Richtera. Díky této významné návštěvě jsme se v tehdejší době
pokoušeli o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Budovy, která v obci ostatně jako i jiné budovy stojí řadu desítek let. Budovy, která je v podstatě postavena z materiálu válkou
zničených okolních rodinných domů a statku. Přes veškeré úsilí se nám budovu nepodařilo opravit i přesto, že příprava tohoto projektu začala daleko dříve. Podařilo se nám
jediné. V plánu jsme měli alespoň vymalovat klubovnu. Z malování vzešla rekonstrukce
elektřiny, nové omítky, malby. Výměna dřevěného původního okna za okno z Hobby
bazaru, a to za okno plastové. Na podlahu se provedla pokládka nového PVC a dlouhá
léta používané malé umyvadlo se nahradilo kuchyňskou linku.
To se událo před 4 léty. Od těch dob se vedlo několik jednání a neustálého upozorňování, že budova hasičské zbrojnice neustálé chátrá. Podmínky pro zasahující hasiče
ve smyslu odpočinku v době delších zásahu jako je čerpání vody a stavění protipovodňových hrázi z pytlů s pískem jsou nevyhovující jak v prostoru, hygieně či sociálního
zařízení jako jsou toalety či sprchy které v naši zbrojnici vůbec nejsou.
A tak nám hasičům opět nezbývá nic jiného než se Svatofloriánským průvodem
v květnu 2016 k příležitosti oslav 125 let, který odhadem bude čítat 250 až 300 hlav,
projít opět kolem chátrající budovy hasičské zbrojnice spolku, který od pradávna pomáhá lidem v úzkých dobrovolně!
Přesto na sklonku roku 2014 svitla určitá naděje jak více zefektivnit pomoc občanům.
A tím je získání zcela zdarma cisternovou automobilovou stříkačku (dále CAS) do garážového stání hasičské zbrojnice a tím se stát potřebnějším ne jen pro občany obce
Otice ale i pro obyvatelé žijící mimo katastrální území Otic. Se zápornými ohlasy se
po takřka roce dostáváme aspoň k tomu, že ne všichni radní a zastupitelé jsou proti
získání CAS. Vozu, který je zcela zdarma. Vozu, který má tovární značku Tatra 148 z 6000
litry vody. Vozu na, kterém je provedena kompletní generální oprava.
Obavy, že se do naší stařičké zbrojnice se Tatra nevleze jsme vyřešili pozváním kolegu
z obce Jakubčovice, kteří mají stejný vůz a kteří byli ochotní z CAS pomoci.
Získáním CAS do obce Otice půjdeme tzv. naproti k získáním dotací na opravu hasičské zbrojnice a tím ulehčíme rozpočtu obce a po dlouhých desítkách let se nám možná
podaří oplatit nasazení a práci Sboru dobrovolných hasičů v obci Otice.
Jan Potepa
velitel JSDH Otice
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SDH Otice
V uplynulém období jsme zorganizovali další ročník hasičských závodů na Otické sopce. Letošního
ročníku Memoriálu Josefa Smoleně se opět zúčastnilo přes třicet soutěžních družstev z celého okresu
Opava, a to v kategoriích mužů, žen a dorostu. V letošním roce nám přálo počasí a kromě soutěžních
družstev našlo cestu na Otickou sopku i spoustu příznivců z Otic.
V červnu letošního roku se u našeho sboru obnovila práce s mladými hasiči. Mladí hasiči se scházejí
u zbrojnice každé úterý od 16,30hod.. Stále hledáme další zájemce a to především z řad mladších dětí
(zatím soutěžíme v mladší kategorii, to je do 11let).
V případě dostatečného zájmu starších dětí se začne
s tréningem i družstva starších hasičů.
V červenci jsme pomáhali s organizací a programem na pravidelném letním dětském táboře v Kružberku, kterého se každoročně zúčastňují i děti z Otic.
Členové sboru se postarali o zajištění občerstvení na karmašovém turnaji a při vystoupení kočovného divadla na zahradě kulturního domu.
Při pátých Otických zelných slavnostech jsme kromě pomoci při přípravě zajišťovali
bezpečnost účastníků na přechodu u pekárny a večerní diskotéku, jak pro děti, tak
pro dospělé.
Dne 1. 10. 2015 jsme
zorganizovali návštěvu
hasičů v Otické škole
s preventivním programem „HASÍK“. Děti se se
zaujetím zapojily do hodinu trvající prezentace správného chování
a prevence požáru, kterou předvedli Jan Potepa
a Marek Heczko. Akce
byla spojena s náborem
dalších dětí do družstva
mladých hasičů. V průběhu měsíce října se
uskuteční ještě jedna tato návštěva školy s druhou části programu „HASÍK“.
Janáček Roman
starosta SDH Otice
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ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Nela a Tomáš Havlovi
Velmi úspěšný sportovní rok má za sebou žákyně 2.třídy, Nela Havlová. Na jaře
s přehledem vyhrála regionální kolo Čokoládové tretry, které se konalo 4. května na Tyršově stadionu v Opavě. Tímto
vítězstvím se nominovala do celostátního kola, které proběhlo jako podprogram Zlaté tretry v Ostravě, kde skončila
ve své kategorii dívek do 7 let na pěkném 14.místě.
Nelinka se nezúčastňuje jen atletických závodů, ale už druhým rokem hraje
také tenis a od letošního jara se účastní
regionálních turnajů v minitenise. V této
kategorii dětí do 7 let se jako členka
týmu SK Tenis Hradec nad Moravicí
poslední víkend v srpnu účastnila Memoriálu Zdeňka Kocmana v Přerově,
který je současně považován za přebor
družstev Moravskoslezského kraje. Tým
Hradce se probojoval do závěrečné finálové skupiny a po vítězstvích nad SK
Lama a Precheza Přerov obsadil konečné druhé místo, když našel přemožitele
pouze ve favoritu celé soutěže, v družstvu Vsetína. Zatím poslední úspěch slavila Nelinka na turnaji jednotlivců v TK
Agrofert Prostějov, kam přijelo 52 dětí

z celé Moravy a kde se umístila na krásném 10.místě (z děvčat skončila druhá).
U Havlových nesportuje pouze Nelinka, ale i její mladší bráška Tomášek
s úspěchy nezůstal pozadu a skončil letos druhý na XX. ročníku Běhu o nejrychlejšího Opaváka.
Elisabeth Havlová
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