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Vážení spoluobčané,
mám tu možnost a čest již po páté psát úvodní slovo do prosincového zpravodaje,
který je každoročně zhodnocením dění v obci a nástinem plánů na další rok. Nebudu
tradici přerušovat. Z osobních důvodů jsem musel tři měsíce dění v obci více přihlížet,
než se ho účastnit. Proto děkuji za odvedenou práci Pavlu Lesákovi a všem, kteří se mu
snažili pomoci.
Letošní rok jsme opět poměrně úspěšně využili k rozvoji obce. V oblasti investic jsme
vybudovali dva altány na zahradě školy (300 000,-Kč), zateplili jsme mateřskou školu (2
300 000,-Kč), upravili jsme autobusové zastávky, zřídili přechod a dva přechody osvětlili
(1 000 000,-Kč), aby byly přístupnější maminkám s kočárky i vozíčkářům, opravili jsme
asfaltovou plochu před hasičárnou (400 000,-Kč) a pořídili jsme techniku na drcení větví
a odvoz zeleného odpadu (2 500 000,-Kč) a osobní vozidlo (400 000,-Kč). Samostatnou
kapitolou je dokončení a uvedení do provozu smuteční síně za přibližně 3 milióny korun
z vlastních peněz bez dotace. Investovali jsme do naší ČOVky, takže obsluha má novou
výbavu za desítky tisíc korun – čerpadla, rozvodné potrubí vzduchu, provzdušňovací
systém. Sami jsme si svařili ze zbytků trubek ochrany šachet kanalizace a zabetonovali je
v polích. Novou podobu má pracoviště obecních dílen. Do opravy jsme se pustili vlastními silami na jaře a rekonstrukce probíhala jen v době, kdy nebylo možno pracovat venku
z důvodu špatného počasí. Výsledkem je pěkné pracoviště, které nám pochválil i pan
František Luzar, který ocenil odvahu se do takové akce pustit.
Podařilo se realizovat i řadu akcí společenského života. Nově nám vzniklo mateřské
centrum, kam si chodí děti hrát a maminky povídat. Proběhl další Den integrovaného
záchranného systému, vítání občánků, pietní akty, setkání se seniory, velikonoční oslavy
a další obdobné akce. Samozřejmě nejvíce jsme se soustředili na soutěž Vesnice roku,
Otické zelné slavnosti a aktuálně Otický advent. Myslím si, že všechny uvedené aktivity
skončily úspěchem. Prokazujeme schopnost akce kvalitně připravit i provést a navíc se
dobře pobavit. Stejně jako mnozí občané se i naše spolky výborně zhostily možnosti
spolupráce a mohly si tak vylepšit své rozpočty. Je tak naplněno heslo, že „Obec vytváří
podmínky a je na spolcích, jak jich využijí.“
Za velmi důležitou aktivitu roku považuji navázání partnerského vztahu se slovenskými Čechyncemi a polskými Borkami Wielkimi. I v tomto případě vytvoříme podmínky
a bude na každém spolku i občanovi, jak šance využijí. Jisté je, že nám partnerské obce
a jejich občané mají co nabídnout.
Radost můžeme mít i z individuálních úspěchů našich občanů. Klára Hymlárová, Karolína Mališová, Jan Štencel, René Poštulka, Eva Havranková – to je špička hodná následování, jsou to vzory pro mládež i dospělé. Posledním skupinovým úspěchem, který
rád zmíním, je vítězství družstva dětí základní školy vedených Mgr. Marcelou Šímovou
v soutěži Kvarteto 2015. Soutěžilo 32 družstev z našeho kraje.
Určitě Vás zajímá, s jakými plány vstoupíme do dalšího období a do nového roku. Cílem na 3 roky dopředu je maximální a účelné čerpání financí z dotací. Proto máme připraveny projekty na:
1. Rekonstrukci chodníků v hodnotě asi 2,5 miliónu korun, z toho bude asi 80% kryto
dotací.
2. Rekonstrukci budovy obecního úřadu. Celkový rozpočet na tuto akci činí asi 12 mili2

ónů korun, ale nelze dnes předjímat, jaký rozsah prací bude v roce 2016. realizován.
Jde o to, že ne na vše jsou dotace určeny, například na přístavby nebo novou střechu dotační peníze nejsou. Naopak na výtah, zateplení a částečně vnitřní stavební
prvky peníze snad dostaneme. Půjde o velice komplikovanou akci, náročnou na administrativu, zejména přípravu smlouvy o dílo a veřejnou soutěž.
3. Pořízení digitálního povodňového plánu s novým obecním rozhlasem. Tento projekt je společný pro Otice, D. Životice a Slavkov. Otice jsou garantem projektu, jehož
finanční rozsah je 5,3 miliónu korun. Podíl Otic činí asi 2 milióny korun, ale skutečné
náklady by měly činit 600 000,-Kč vč.DPH, protože zbytek se zaplatí z dotace.
Máme v plánu pořídit projektovou dokumentaci na obnovu místních komunikací.
V tomto roce poprvé ministerstvo pro místní rozvoj umožní opravy silnic, ne novou výstavbu. O tomto jsme nevěděli, informace byla zamlčována, jinak bychom připraveni byli.
Další úsilí bude směřováno k získání financí na rekonstrukci kulturního domu. Ani zde
stát na podobné projekty nemyslí. Dalším připravovaným projektem bude rekonstrukce
veřejného osvětlení.
V oblasti neinvestičních aktivit budeme pokračovat ve zlepšování životního prostředí
a vzhledu obce. Nepolevíme ani v podpoře společenského a spolkového života. V roce
2016 se však nechceme z taktických důvodů zúčastnit soutěže Vesnice roku – necháme
porotu na Otice na chvíli zapomenout …..
Vážení spoluobčané, nemohu se nezmínit o přetrvávajících nešvarech. Ano, dopouští se jich několik jedinců, ale otravují tím život mnoha lidem. Asi nejhorší je spalování
plastů a jiného nebezpečného odpadu, které dokonce vedlo vedení kraje k zákonodárné
iniciativě na zavedení kontrol kotlů v domácnostech. Podívejte se někdy v zimním období na obec z dálky, například od Opavy…toto dýchají Vaše děti! Stojí to za ty uspořené
peníze? Nepříjemné je rovněž parkování na chodnících. Marně zvyšujeme snahu o bezpečnost v obci, když se pak najde pár omezených, sobeckých spoluobčanů, kteří parkují
auta na chodníku. Jak by se asi tvářili, kdyby jim chodci při vyhýbání poškodili lak vozidel?
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný, budeme pracovat
s objemem financí asi 25 600 000,-Kč. Relativně je to hodně peněz, ale potřebujeme tyto
peníze zhodnotit v rámci dotací a na každou investovanou vlastní 1 korunu získat alespoň 3-4 koruny z dotací.
V tomto zpravodaji naleznete řadu nových informací, věnujte jim proto pozornost.
Snažíme se Vám život v obci ulehčit, zpříjemnit, vytvářet Vám podmínky pro úsporu času
a peněz. Prosím Vás, abyste nám byli nápomocni a sdělovali nám své připomínky, náměty a rady pro další rozvoj Otic. V příštím roce oslavíme 655 let od první písemné zmínky
o obci, řada spolků si připomene výročí svého založení. Věřím, že všichni uděláme maximum pro to, aby byla obec v co nejlepším stavu a krásnější než doposud.
Vážení spoluobčané, v očekávání Vánočních svátků a příchodu roku 2016
Vám přeji jménem zastupitelů, rady obce a svým jménem hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, dobré vůle, klidu a splnění přání. Přeji Vám dostatek pochopení
a úcty pro jiné i pro sebe, protože vztahy mezi lidmi jsou tím, co může dělat a co
dělá Otice výjimečnou obcí.
Vladimír Tancík
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KOMISE RADY OBCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
Vážení občané,
využívám možnosti sdělit Vám několik postřehů, názorů a námětů z naší komise,
která se věnuje životnímu prostředí a zdraví. V letošním roce se vedení obce soustředilo ve zvýšené míře na systém třídění odpadů a likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu. Byly pořízeny nové nádoby na sklo, odpadkové koše, nádoby na kuchyňský
i minerální olej, kompostéry a technika na drcení větví a svoz zelené hmoty. Máme tak
možnost tříděním odpadů dosáhnout velkého snížení výdajů z rodinných rozpočtů
i rozpočtu obce.
Takovéto nadstandardní podmínky opravdu nemají občané celé řady obcí v regionu. Stejně tak, ne každá obec je uklizena jako ta naše. Je proto s podivem, že se stále
najde několik jednotlivců a rodin, které nepochopily, že se jedná o naši obec, náš domov.
Jaké jsou největší nešvary?
• spalování čehokoli, včetně plastových obalů, starých skříní a oken. Spalováním
vznikají jedovaté látky, které dýcháme. Obšírně Vás o problematice informovala
MUDr. Jana Kostřicová, alergoložka. Pro oživení zveřejňujeme příspěvek opětovně.
• vyvážení trávy a listí na skládku větví u čističky odpadních vod. Přestože je na skládce cedule s upozorněním, řada občanů asi neumí číst. Žádný drtič větví není určen
ke zpracování zatuchlého listí a žádná spalovna neodebere štěpku s obsahem takového listí a trávy.
• vhazování zbytků ze hřbitova do sběrného prostoru. Přestože jsou u hřbitova pytle
na plasty, řada uživatelů tyto nevidí a tak mezi rostlinnými zbytky končí skleněné
střepy nebo obaly ze svíček. Takový odpad likviduje velmi draze.
Z čeho máme radost, za co děkujeme a za co patří pochvala?
 stále více občanů se vzorně stará o své předzahrádky, které zdobí obec a je příjemné kolem nich chodit.
 výzdoba obce u příležitosti zelných slavností je obdivována návštěvníky a dobře
působí i na naši psychiku.
 udržování pořádku v obci – odhazování odpadků, nedopalků z cigaret, sběr psích
exkrementů jsou v obci na vysoké úrovni.
 ubývá neukázněných řidičů, kteří parkují na chodnících.
Naše komise pracuje ve velmi malém počtu členů. Přivítáme rádi každého nového
zájemce, který se chce zapojit do dobrovolné práce pro obec. Stačí se přihlásit u zaměstnanců obce.
Jan Weiss
předseda komise

Když spálím vše co dům dá.
V průběhu několika posledních dekád po celém světě i u nás dochází k dosud nebývalému vzestupu počtu alergiků v populaci. Pro tento nárůst výskytu jsou alergie
nazývány epidemiemi moderní doby. Velká nemocnost je zjišťována především u dětí
a mladistvých.
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Alergie jsou chorobami civilizačními, jejich vzestup je nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti. Ekologické vlivy, způsob života v interiérech, koncentrace
obyvatelstva v městských aglomeracích, cestovní ruch, ale také zvýšená industrializace, chemizace a technizace společně se stoupajícími fyzickými i psychickými nároky
na organismus jednotlivce, nezdravý životní styl, špatná výživa, nedostatek pohybu,
kouření cigaret, to vše negativně působí na dospělé lidi i na děti.

Výskyt alergických nemocí se za období 10 let v podstatě zdvojnásobil.
Nejčastějším onemocněním je sezonní alergická rýma, následují atopický ekzém
a průduškové astma. Výskyt alergických onemocnění závisí na věku. Zatímco u 5 letých dětí se nejčastěji vyskytuje atopický ekzém, u 13 letých je to průduškové astma
a u 17 letých sezonní alergická rýma. Průduškové astma v současné době je nejfrekventovanějším chronickým onemocněním v dětské populaci. Výskyt astmatu v ČR je
odhadován na 10- 15 % populace dětí.

Výrazným faktorem ovlivňující výskyt astmatu
je obsah pevných prachových částic ve vzduchu.
Naše lokalita - rovinatá oblast navázána na polskou průmyslovou katowickou oblast způsobuje vysoké koncentrace prachu v ovzduší. Kromě těchto velkých znečišťovatelů velkou
váhu na znečištění mají také nevhodné lokální vytápění domů a bytů, v kotlích mnohdy
starší výroby s nedokonalým spalováním. To je případ Otic, které leží v mírné nížině vůči
okolním obcím a špinavý vzduch se má možnost nad obcí držet dlouhé dny. V kritických
inverzních podzimních a zimních měsících způsobuje lokální topení enormní zátěž.
Pevné částice PM10 a PM2,5 jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným
efektem.
Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdroje, ze kterého pochází, vždy jde o směs
látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny.
Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice
jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí odsud jsou částečně vykašlávány
a částečně spolknuty. Jemnější částice pronikají až do plicních sklípků. Prachové částice té nejmenší velikosti na sebe navíc váží látky, z nichž některé mají karcinogenní
účinky např. polyaromatické uhlovodíky.
Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, způsobují zejména nemoci
srdce a cév, snížení plicních funkcí, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek a zkracují délku života.
Prachové znečistění má velmi pravděpodobně vliv i na to že až 15% českých dětí trpí
respiračními alergiemi.
Nejškodlivějšími látkami vzniklými při spalování jsou:
Oxid siřičitý - vzniká spalováním fosilních paliv, v ovzduší reaguje s kyslíkem na kyselinu sírovou a siřičitou s důsledkem kyselých dešťů. Dráždí sliznici dýchacích cest a způsobuje záněty průdušek a astma.
Polétavý prach - pouhým okem neviditelný - vdechováním vzniká riziko nemocí srdce,
cév a dýchacích cest, vážou se na ně těkavé organické látky - toxické a rakovinotvorné.
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Polycyklické aromatické uhlovodíky, jde přibližně o 100 organických uhlovodíkových
sloučenin, které přetrvávají velmi dlouho v prostředí a odolávají rozkladným procesům.
Způsobují deformace lidského plodu a podílejí se na vzniku rakoviny.
Oxid dusíku - dýchacími cestami se dostává do krve, kde se mění na dusitany a dusičnany, dráždí a ničí sliznice dýchacích cest a zhoršuje schopnost plic přenášet kyslík
a oxid uhličitý
Oxid uhelnatý - nejrozšířenější škodlivina - škodí srdci, cévám a nervovému systému.
Způsobuje únavu a bolest na prsou, při vyšších koncentracích poruchy vidění, bolesti
hlavy, závratě, zmatečné chování a žaludeční nevolnost.
Podle zprávy Státního zdravotnického ústavu kvůli vdechování prachových části z aut,
průmyslu a komínů z domácností vloni v ČR zemřelo předčasně 6 417 lidí.
Kvůli vysokým koncentracím prachu bylo vloni hospitalizováno přibližně 2000 pacientů.
Spálením se odpadů nezbavíte, jen je z podoby, kdy je lze uklidit vypustíte do ovzduší,
odkud už se nedá uklidit nic a škodí v širokém okolí i Vám.
Co spálím opět dýchám já, moje rodina i sousedé. Uvědomme si to, dokud je čas!
MUDr. Jana Kostřicová
alergoložka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavření obecního úřadu v době vánočních svátků
21. 12. 2015
22. 12. 2015
23. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12.- 31. 12. 2015

07:30 - 17:00
07:30 - 15:30
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
ZAVŘENO

V případě nutnosti jsou Vám pracovnice úřadu připraveny pomoci
na telefonních číslech:
Jana Jašková
734 263 092
Pavla Mikošková
606 711 031

Svoz separovaného odpadu
Poslední svoz separovaného odpadu v roce 2015 bude probíhat ve středu
30.12. 2015.
Termíny svozu separovaného odpadu v roce 2016
středa 27. 1
středa 27. 7.
středa 24. 2
středa 31. 8.
středa 30. 3
středa 28. 9.
středa 27. 4.
středa 26. 10.
středa 25. 5.
středa 30. 11.
středa 29. 6.
středa 28. 12.
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Svoz komunálního odpadu v roce 2016
Technické služby Opava s.r.o. oznamují občanům, že první svoz komunálního odpadu v obci proběhne dne 5. 1. 2016 a hned další týden 12. 1. 2016 proběhne další svoz
komunálního odpadu. Následující svozy budou již v pravidelných intervalech vždy
v sudý týden, úterý.
Ceník Obecního úřadu v Oticích platný od 1. 1. 2016
Služba/zboží

MJ

Cena v Kč

poznámky

Vývoz popelnice

kus 110 l
kus 220 l

55,90,-

- vč. DPH

Polyetylenový pytel

kus

10,-

- žlutý i modrý vč. DPH

Stočné

m3

30,-

- cena vč. aktuální DPH

250,-/ zaměstnanec

- za každou i započatou
hodinu
- cena včetně aktuální
DPH

300,-

- za číslo popisné nebo
bytovou jednotku
v bytovém domě/
kalendářní rok
- cena je včetně DPH

40,-

- za číslo popisné nebo
bytovou jednotku
v bytovém domě/
- cena je včetně DPH

Zprovoznění domovní kanalizační
hodina
šachtice po zaviněné poruše

Zahradní odpad tříděný (tráva,
byliny)včetně umístění větví
na vyhrazené místo u ČOV

Vývoz zahradního odpadu

kupon

jednorázově

Vývoz větví na vyhrazené
místo u ČOV

kupon

100,-

- za číslo popisné nebo
bytovou jednotku
v bytovém domě/
kalendářní rok
- týká se pouze větví
- cena je včetně DPH

Dřevní hmota

m3

min. 330,-

- kupující uklidí místo
kácení na své náklady
- cena bez aktuální DPH

Dřevní hmota-samovýroba

m3

30,-

- kupující uklidí místo
kácení na své náklady
- cena bez aktuální DPH
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Zapůjčení párty stanu
6x12 metrů

víkend

1000,-

- cena včetně montáže
a demontáže na území
obce Otice
- cena je včetně platné
DPH

Zapůjčení párty stanu 3x3 metrů

víkend

300,-

- cena je včetně platné
DPH

Zapůjčení perkolátoru
10l
20l

víkend

150,200,-

Vývoz žumpy

auto - CAS

330,-

- cena včetně DPH
- cena vč. aktuální DPHnetýká se provozoven
firem

PROVOZ SMUTEČNÍ SÍNĚ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Vážení spoluobčané,
naše smuteční síň byla v posledních měsících naplno zprovozněna. Máme první
ohlasy, žádosti, připomínky a dotazy. Považuji za nutné zopakovat fakta a zodpovědět
otázky.
Smuteční síň jsme ve veřejné soutěži propachtovali (pronajali) na 5 let pohřební službě. To znamená, že do organizace pohřbu nemůžeme zasahovat a máme jen
smluvně omezená práva do provozu smuteční síně zasahovat. To je samozřejmě vyváženo ekonomicky – uplatnili jsme vrácení DPH, neplatíme provozní náklady.
Propachtovatelem je pohřební služba Alfa spol. s r.o. se sídlem Gagarinova 28,
746 01 Opava (v budově naproti Městského hřbitova v Opavě). Kontakt: telefon
553 668 655 - kancelář, nebo mobil: 606 020 999 - NON STOP.
Jak a kde mohu pohřbít blízkou osobu?
To záleží na Vás, možností máte několik – mimo Otice nebo v Oticích. Pokud chcete pohřeb v Oticích, máte možnost si zorganizovat pohřeb v kapli cestou pana Františka Volovského. Chcete-li pohřeb ve smuteční síni, musíte kontaktovat pohřební
službu Alfa. Ta jediná provozuje smuteční síň. Nesmíte ale svěřit tělesné pozůstatky
jiné pohřební agentuře, neboť se tak zbavíte možnosti mít pohřeb ve smuteční síni
v Oticích.
Jak mohu ovlivnit výzdobu smuteční síně?
Výzdobu smuteční síně ovlivníte tím, že si podmínky domluvíte přímo při objednání
pohřbu. Je to vztah Váš a firmy Alfa spol.s r.o., do kterého obec nevstupuje.
Jak mohu ovlivnit scénář pohřbu, hudební produkci a podobně?
Jak bude pohřeb vypadat záleží opět na domluvě s pohřební službou. Dovolím si
upozornit, abyste firmě vždy nahlásili alespoň přibližný, odhadovaný počet účastníků pohřbu, což má vliv na průběh pohřbu. Počet smutečních hostů má vliv na šum
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v místnosti a tudíž na nastavení hlasitosti hudby. Pokud má být v provozu i vstupní
zádveří, pak je třeba zapnout další řadu reproduktorů. Pokud nastane stav, že budeme
mít informaci o mimořádně velkém pohřbu, doplníme výbavu smuteční síně televizorem, který přenese obraz před smuteční síň a to včetně zvuku. Technické podmínky
pro bezvadný průběh pohřbu jsou obcí vytvořeny, jen je třeba pohřební službě jasně
zadat požadavky.
Jaká je cena pohřbu pro občany Otic?
Občané Otic nemohou dostat slevu za pohřeb, aby nedošlo k diskriminaci. Občanům Otic ale bude na faktuře účtován nájem jako zvláštní položka a tento nájem
smuteční síně bude činit vždy jen 1,-Kč. Tím je zabezpečena určitá exkluzivita, protože
my jsme si postavili smuteční síň ze svých, obecních peněz. Tato exkluzivita se týká
jen občanů, jejichž posledním místem trvalého pobytu byly Otice, nebo byli umístěni
v sociálním či zdravotnickém zařízení.
Co mám udělat, abych dobře viděla a slyšela?
Musíte zaujmout takové místo, ze kterého uvidíte to, co vidět chcete. Veškeré stavební prvky a vybavení smuteční síně jsou zhotoveny podle platných technických norem. Ani v kostelech mnohem větších rozměrů nevidíte vše a pořád. Pokud nestojíte.
Slyšíme každý jinak, pro někoho bude hlasitost velká, pro jiného malá. Záleží na osobě
pohřeb organizující a jejím požadavku vůči pohřební službě. Je možné úroveň hlasitosti měnit v průběhu obřadu, ale jde o krajní variantu.
Potřebuji vykopat hrob a nevím jak postupovat?
Zhotovení hrobu je službou, kterou zabezpečuje na základě smlouvy pohřební služba Alfa spol.s r.o. Obraťte se na její zaměstnance a ti Vám službu zabezpečí.
Kde mohou zaparkovat svá auta smuteční hosté?
Na smuteční obřad mohou přijet hosté autem. Jedna z možností parkování je záchytné parkoviště s vjezdem z ulice K Rybníčkům (U dvora). K dispozici je i několik
málo míst před smuteční síní, pod lipami. Není zakázáno parkovat na příjezdové komunikaci k čističce odpadních vod. Je možno se domluvit s pohřební službou a vozidla osob s pohybovými potížemi zaparkovat i blíže, ale tak, aby nebylo bráněno v pohybu vozidlu pohřební služby.
Co mám dělat, když pohřeb nebyl podle mých představ?
Obec nemá možnost vstupovat do Vašeho obchodního vztahu s pohřební službou.
Respektive smlouva nám toto umožňuje v případě, že by se pohřební služba chovala špatně k našemu majetku nebo by kvalita služeb byla dlouhodobě a mimořádně
špatná, došlo by k porušení zákona o pohřebnictví. Proto se musíte se svými výtkami
obrátit na pohřební službu a například uplatnit slevu z ceny.
Pokud budete pohřeb reklamovat písemně, přivítáme, když nám pošlete kopii reklamace. Při jednáních, či možném prodloužení smlouvy budeme mít podklady pro
svá rozhodnutí.
Mám zájem se seznámit s pachtovní smlouvou na smuteční síň. Kde ji najdu?
Pachtovní smlouvu naleznete na webových stránkách obce. To proto, že obec nad
rámec zákona uveřejňuje všechny uzavřené smlouvy. Nemáme před občany co tajit.
Přečíst si ji můžete na úřadu.
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Jak to je s novou nájemní smlouvou na hrobové místo?
V souvislosti s vypršením doby platnosti nájemní smlouvy a novým občanským zákoníkem připravujeme nájemní smlouvu novou, která bude lepším způsobem odrážet
i požadavek zákona o pohřebnictví (nájem musí trvat minimálně 10 let – tak dlouhá je
tlecí doba). Nová pachtovní smlouva bude reagovat na existenci smuteční síně (například službu veřejného WC) a zohlední i možnost rozšíření hřbitova, které plánujeme
(nové zprovoznění vsypové a rozptylové loučky, kolumbária).
Vážení spoluobčané, reaguji tímto příspěvkem na všechny známé podněty a otázky.
Jsem v kontaktu s jednatelem pohřební služby Alfa a mohu Vám sdělit, že má zájem
na dobré spolupráci s obcí a chce zabezpečovat pro Vás výborné služby.
Samozřejmě nelze každý zpravodaj věnovat provozu smuteční síně. Pokud však budete cítit zásadní problém, obraťte se na vedení obce nebo zaměstnance. Zohledněte
ale vše, co je obsahem tohoto příspěvku. Děkuji Vám za pochopení i spolupráci.
Vladimír Tancík

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o první uskutečněné akci naší mateřské
školy, kterou byla „Podzimní zahradní slavnost“.
A jaké další akce se nám vydařily?
8. října uspořádala naše mateřská škola tradiční Drakiádu. Vítr nebyl sice příliš příznivý, ale dráčci se proletěli. Zázemí pro občerstvení dětí a rodičů nám opět zajistili
v areálu ZKO Otice manželé Havránkovi. Děkujeme.
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26. října si děti v mateřské škole zahrály na strašidýlka a připravily se tak na večerní
„Zamykání lesa s lampionovým průvodem“. Krásná akce pro naše děti byla připravena
ve spolupráci se Základní školou Otice.
23. listopadu se uskutečnila ukázková hodina Jazykové chvilky. Jazykové chvilky
probíhají v naší mateřské škole 1x týdně v rámci logopedické prevence. Rodiče dětí se
tak mohli seznámit s činnostmi, které jsou součástí jazykových chvilek.
29. listopadu se uskutečnilo vystoupení našich nejstarších dětí v rámci „Otického
adventu“ v Kulturním domě v Oticích. Dětem se podařilo všechny přítomné vánočně
naladit krátkým příběhem „O Ježíškovi“. Po vystoupení proběhlo v přísálí kulturního
domu „Předvánoční tvoření“. Vyráběl se andílek, čertík a vánoční kapřík.
4. prosince dopoledne si děti zahrály na čertíky a andílky a těšily se na příchod Mikuláše.

Mikuláš naši mateřskou školu navštívil v doprovodu nezbedných čertíků a krásných
andílků a všem dětem přinesl dáreček.
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V prosinci chystáme tyto akce:
- Divadélko
- Vánoční nadílka
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu, čas na pohádku.
Krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v celém příštím roce.
Kolektiv MŠ Otice

Základní škola
Podzim nám nabídl krásné počasí, a tak děti trávily hodně času venku. Tradiční Drakiáda se opět
konala na Otické sopce, kde děti pod vedením
p. vychovatelek uspořádaly přehlídku svých draků. Menší děti si v družině užily s p. vychovatelkou
také Helloween a Ovocný den. Starší děti soutěžily v Pexesu, ve výrobě a létání vlaštovek z papíru
a také uspořádaly soutěž o Nejlepšího vtipálka.
Ve škole jsme se chystali na Zamykání lesa s lampionovým průvodem, který i letos doprovodili
svým programem „světelní kejklíři“. Celá akce se
nesla v lehce strašidelném duchu a všichni si ji
užili.
Celý listopad jsme věnovali také přípravě
na Advent, kde si děti nacvičily několik krátkých
programů, kterými doprovázejí rozsvícení svíček
na adventním věnci. Předvánoční čas se nese také
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v duchu soutěží. Na Střední zemědělské škole
byla uspořádána soutěžní výstava Mikulášů,
kde „reprezentovali“ i naši Mikuláši, vyrobení
dětmi 5. třídy a dětmi 3. oddělení družiny. Letos také děvčata 2. – 5. třídy připravila krátký
program, se kterým vystoupila na tradiční adventní akci právě na „zemědělce“.
Také v Oticích jsme zahájili Advent, v Kulturním domě vystoupily děti s připraveným programem a poté si ve Vánočních dílničkách vyrobily vánoční dekorace. Všichni se těší tradičně
na nadílku u vánočního stromečku ve svých třídách. Prvňáčci se dočkali v listopadu svého Slabikáře, na který se moc těšili a plněním různých
úkolů dokázali, že jim opravdu patří.
Pestrý a zároveň náročný podzim měli naši
páťáci, kteří se vydali na studijně poznávací zájezd do Londýna a listopad pak věnovali
pečlivé přípravě na vědomostně- dovednostní soutěž, pořádanou Gymnáziem PORG
v Ostravě. O obou akcích si můžete přečíst níže. Ve škole opět děti v rámci hodin tělocviku plnily disciplíny Olympijského víceboje, pokračovat budeme zase na jaře.
Jak je čtení důležité všichni víme, a proto jsme se i my zapojili do projektu k podpoře
čtenářské gramotnosti. Posláním je přivést děti nejen ke čtení a zájmu o knížky, ale
také získání nových knížek do školní knihovny. Podrobnosti o projektu na webových
stránkách školy. Opět letos v listopadu začaly děti jezdit do Opavy na bazén, výuka
bude pokračovat až do března.
Co dalšího se u nás ve škole chystá?
Děti z družiny se opět brzy vypraví do lesa s nadílkou pro zvířátka. Kromě toho
s p. vychovatelkami připravují a nacvičují vánoční program, který chtějí předvést i malým kamarádům ze školky. Do MŠ se chystají dětem zpříjemnit čekání na Ježíška také
děti 2. – 5. třídy svým tanečně- hudebním pásmem a mluveným slovem.
KVARTETO je vědomostnědovednostní soutěž žáků pátých
ročníků, kterou pořádá Gymnázium PORG v Ostravě - Vítkovicích. Letos se konal 4. rokem.
V listopadu proběhlo první kolo
soutěže, kterého se zúčastnilo
přes 40 základních škol z Moravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje. Žáci reprezentovali své školy ve čtyřčlenných
družstvech, museli prokázat své
znalosti z oblasti matematiky,
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českého jazyka, literatury a všeobecného přehledu jako jednotlivci a sečtením získaných bodů se 8 neúspěšnějších škol probojovalo do finálového kola. Naše dívčí kvarteto ze ZŠ v Oticích se umístilo na 5. místě. Ve finálovém kole, které proběhlo 3. 12.
2015 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, se opět soutěžilo ve vědomostech a přibyly ještě dovednostní aktivity. 1. místo v této soutěži získalo naše dívčí družstvo
ve složení: Michaela Prejdová z Uhlířova, Nikol Sukeníková z Otic, Sára Vašková
z Otic a Anastázie Winklerová z Uhlířova. Za své vítězství získaly hodnotné ceny
a pro svou školu odměnu ve výši 30 000,- Kč. BLAHOPŘEJEME.
Studijně-poznávací pobyt v Londýně

Na začátku října jsme jeli na 5 dní do Velké Británie. Odjížděli jsme v neděli 4. 10. v 6
hodin ráno autobusem a v časných ranních hodinách jsme se v pondělí nalodili na trajekt. Ubytovaní jsme byli v skautském kempu, takže jsme si nežili v žádném přepychu,
ale v přírodě. Kolem se procházeli daňci, zajíci a veverky. Tři dny jsme dopoledne trávili
v anglické škole London Language Foundation. Výuka byla skvělá, paní učitelky Seva
a Paula nás zaujaly, bavily i ledasco naučily. Krásná byla projížďka tzv. clipprem (lodní
doprava po Temži).
Samozřejmě jsme navštívili spoustu památek, anebo jsme je alespoň viděli z lodi
či autobusu. Nejvíce se nám líbil Windsor, Tower, Tower Bridge, London Eye, Big Ben,
14

Shard a London Cucumber. Jsou to nové, moderní mrakodrapy ve tvaru střepu a okurky. Nesmíme zapomenout na muzea- Science Museum a Natural Museum, kde jsme
si mohli zažít dokonce simulované zemětřesení. Nádherné stavby jako St. Paul’s Cathedral, Národní galerie, Westminster Abbey, Houses of Parliament nebo Buckingham
Palace nás opravdu ohromily.
V parku na Greenwich jsme postáli na nultém poledníku a pozorovali kolem pobíhající veverky. Z Greenwich je nádherný výhled na Londýn. Škoda jen, že mlha nedovolila vidět víc. Další krásné parky, kde jsme také trávili nějaký čas, byly St. James‘ Park
s Královskými zahradami a Regent’s Park s jezírky.
Další zajímavý výlet jsme podnikli do Soho, Čínské čtvrti a na nákupy v uličkách
Londýna. Nakoupili jsme dárečky a suvenýry. Poslední den pobytu jsme jeli metrem
a Londýnem jsme nachodili 17 kilometrů. Počasí bylo pravé londýnské- déšť i mlha,
mraky i sluníčko. Přijeli jsme „živí a zdraví a nadšení, všichni jsme se shodli, že bychom
s radostí pobyt zopakovali.
Přejeme všem našim dětem i dospělým, aby prožili sváteční dny v pohodové atmosféře,
aby se splnila přání pod stromečkem a aby vkročili do nového roku 2016 ve zdraví!
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Činnost ŽPS Otice

Rok 2015 zahájil Ženský pěvecký sbor 18. ledna velmi svátečně – Novoročním
koncertem v kostele Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích za podpory pana
starosty Jaroslava Vaňka a farnosti obce Dolní Životice.
Členky sboru byly nadšené atmosférou i akustikou této krásné sakrální stavby postavené v roce 1910. Posluchači z řad místních občanů i okolních vesnic odcházeli
plni dojmů z programu a zpěvu členek i sólistek ŽPS.
Další tři měsíce sborová děvčata pilně nacvičovala program na tradiční „Jarní koncert“ 3. května, zpestřený vystoupením žákyň ZŠ Otice, které se umístily
na prvních místech v pěvecké soutěži “Otický skřivánek“. Těší nás, že v místní škole
se hodně zpívá, a proto náš sbor nemusí mít do budoucna obavy o své nástupkyně
a dobré zpěvačky!
Velkým překvapením bylo pro náš sbor pozvání Ženského pěveckého sboru
Krnov na jejich Jarní koncert 7. června v odsvěceném kostele Sv. Ducha v Krnově.
Bylo to naše první velkém vystoupení za hranicemi obce, kterou jsme se snažily
čestně reprezentovat. Což se nám asi povedlo, neboť ohlasy posluchačů byly velmi
příznivé.
Hned na to 9. června přispěl náš sbor krátkým vystoupením v místní kapli a pak
ještě na Kamenné Hoře k reprezentaci obce v soutěži „Vesnice roku“.
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Koncem srpna zahájil sbor přípravu na „Zelné slavnosti“, kde se při zahájení
představil Slezskou hymnou a písní Vítáme vás. Dále v pásmu slezských písniček
se předvedly publiku členky sboru jako „zelařky“ a sklidily za to bouřlivý potlesk.
Dalším potěšitelným momentem v životě sboru bylo pozvání vedením obce
Slavkov na jejich tradiční akci „Setkání Slavkovů“ 19. září, kdy za slunného počasí
vystoupil náš sbor mezi mnoha jinými účinkujícími a opět slavil úspěch u posluchačů, kterým se líbily jak slezské písničky v našich textových úpravách, tak písně
z klasické tvorby. Na přání pana starosty Vladimíra Chovance zazpíval sbor Slezskou hymnu.
Čas od září do konce listopadu věnoval sbor nácviku programu na adventní koncerty. 1. adventní neděli zazpíval sbor v obci u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu a první adventní svíce na louce vedle pekárny.
První adventní koncert se uskutečnil 2. prosince v Senior centru v Opavě,
druhý 6. prosince v Kulturním domě Uhlířov a třetí 13. prosince v kapli Božského
Srdce Páně Marianum v Opavě s hosty ŽPS Krnov a dvojicí mladých hudebnic Veronikou Poláškovou, flétna a Markétou Mezlovou, kytara.
ŽPS Otice vyjadřuje vděčnost za všechny příležitosti, které mu byly v tomto
roce dány, aby mohl šířit kolem sebe radost z hudby zpěvem. Bez podpory vedení obce, sponzorů a rodinných příslušníků by také nebylo tolik jeho úspěchů,
proto sbor děkuje touto cestou všem, kteří mají na zkvalitňování činnosti sboru
zásluhu.
A vám, milí posluchači a příznivci sborového zpívání ze srdce děkujeme
za všechna milá slova na naši adresu i za vřelý potlesk. V závěru roku se již tradičně sejdeme 24. prosince ve 14 hodin u vánočního stromku v Oticích, abychom si
na Štědrý den společně s vámi zazpívali pár koled a popřáli si nejen krásné svátky
vánoční, ale také šťastné zakončení starého roku a ještě šťastnější a zdravější vstup
do roku nového.
Bohuslava Kvarčáková,
vedoucí a dirigentka sboru

SDH Otice
Plán práce sboru pro rok 2016
22.1.2016
Valná hromada sboru dobrovolných hasičů
23.1.2016
Hasičský ples
30.4.2016
Pálení čarodějnic a stavění máje
14. 5. 2016 Svatofloriánské setkání hasičských praporů okresu Opava
a oslava 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Oticích
28. 5. 2016 Kácení máje
12.6.2016
Memoriál Josefa Smoleně
Ostatní akce v průběhu roku 2016 budou včas občanům obce oznámeny obvyklým způsobem
17

ZO Českého svazu chovatelů Otice
Chovatelský rok 2015
Opět se nám blíží konec roku a to je důvod pro zhodnocení práce našeho spolku
hlavně ve výstavní činnosti. V měsíci prosinci 2014 jsme uskutečnili slavnostní členskou schůzi v KD Otice u příležitosti 50. výročí založení ČSCH Otice. Rokem 2015
jsme tedy vstoupili do 51. roku činnosti tohoto spolku.
První výstava se uskutečnila v měsíci květnu v Kobeřicích. Na vystavené králíky
plemene Aljaška získal čestnou cenu náš člen Jan Matoušek. V měsíci červnu na výstavě ve Velkých Hošticích obdržel čestnou cenu za vystavenou drůbež plemene
Zakrslá australka černá Jan Matoušek. Další výstava byla v měsíci červenci v Úvalně.
Zde získal čestnou cenu za vystavené králíky plemene Aljaška Jan Matoušek. Na vystavené holuby plemene Český stavák červený a Český stavák červený tygr obdržel
2 čestné ceny Bohuslav Valeček. Počátkem srpna se konala místni výstava v Holasovicích za pěkného počasí v jejich krásném areálu. Za vystavenou kolekci plemene
Aljaška získal pohár za nejlépe oceněnou kolekci králíků Jan Matoušek. Za vystavené holuby plemene Český stavák červený tygr byl oceněn čestnou cenou holub
přítele Bohuslava Valečka. V odboru drůbeže získal čestnou cenu přítel Ivo Gorčica za vystavenou husu plemene labutí bílá. Další srpnová výstava se uskutečnila
v Hradci nad Moravicí. Zde získal pohár na nejlepší kolekci králíků Jan Matoušek.
Čestnou cenu obdržel Vladimír Gilík za vystavenou kolekci králiků stříbřitý malý
divoce zbarvený. V odboru drůbeže byla oceněna kolekce slepic plemene Zakrslá australka černá chovatele Jana Matouška pohárem za nejlepší kolekci drůbeže.
Tradičně již rovněž v měsíci srpnu vystavuji naši členové ve Slavkově. Čestné ceny
získali za vystavené králíky plemene Aljaška Jan Matoušek, holuby plemene Český
stavák červený tygr Bohuslav Valeček a drůbež plemene Zakrslá australka černá Jan
Matoušek.
V měsící září jsme v rámci Zelných slavnosti připravili malou výstavku chovaných
plemen našimi členy. Zvláště to ocenily děti. V letošním roce se uskutečnila okresní výstava spojená s Moravskoslezskou výstavou v Hati. Z každé ZO se hodnotily
3 kolekce králíků, 3 kolekce holubů a 3 kolekce drůbeže. Naše družstvo ve složení
Matoušek Jan, Gilík Vladimír, Gorčica Ivo získalo v odboru králíků 1. místo. V odboru holubů vystavil 3 soutěžní kolekce Bohuslav Valeček a obsadil 2. místo. Celkově
jsme se umístili na 7 místě z 12 soutěžních družstvech, a to z důvodu velmi špatného hodnocení kolekci drůbeže. Kromě poháru za 1. a 2. místo u králíků a holubů
Získali 2 čestné ceny Jan Matoušek a 1 čestnou cenu Bohuslav Valeček.
Speciální výstava stříbřitých malých králíků se zúčastnil v Týništi nad Orlicí v listopadu Vladimír Gilík. Z 26 vystavených samců plemene stříbřitý divoce zbarvený
získal jeho samec ocenění 95,5 b a v TOP soutěži se umístil na 2. místě. Poslední listopadový víkend proběhla v Přerově 12. Moravskoslezská výstava ve výstavní hale.
Z našeho spolku se výstavy zúčastnilo 7 členů. Z odboru králíků úspěšně reprezentovali Jan Matoušek. Za 4 člennou kolekci králíků plemene Aljaška obdržel čestnou
cenu. Další čestnou cenu získal Miroslav Vyoral za vystavenou kolekci králíků plemene Zakrslý holadský černobíly. V odboru drůbeže získal čestnou cenu Alois Gilík
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za vystavenou kolekci Rousné zakrslé. Vynikající ocenění v odboru holubů získal
Bohuslav Valeček. Z 8 vystavených holubů plemene český stavák obdrželi jeho holubi 3 x ocenění vynikajících 96b a čestnou cenu.
Věříme, že i v roce 2016 budeme stejně úspěšní. Děkuji OÚ Otice za finanční příspěvek. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2016 hodně
štěstí, životní optimismus a hlavně pevné zdraví.
Vladimír Gilík. předseda ZO ČSCH Otice

TJ Otice
Tabulky podzim 2015 :
st. přípravka 2005 a ml.
1. Budišov n/B
2. Slavkov
3. Vítkov
4. Zlatníky
5. Litultovice
6. Březová
7. Hradec n/M
8. Otice
9. Skřipov

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
5
5
5
2
2
2
2
0

0
1
1
0
3
2
1
1
1

0
2
2
3
3
4
5
5
7

123:32
53:31
49:48
38:42
32:53
34:45
43:48
47:70
35:85

24
16
16
15
9
8
7
7
1

mladší žáci 2003 a ml.
1. Bolatice
2. Komárov
3. Pustá Polom
4. Mokré Lazce
5. Chlebičov
6. Brumovice
7. Oldřišov
8. Otice
9. Těškovice
10. Dolní Životice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
6
5
4
4
4
2
0
0

0
1
0
1
2
1
0
2
2
1

0
2
3
3
3
4
5
5
7
8

81:20
76:52
80:48
69:53
59:66
75:53
65:54
57:65
28:106
14:87

27
19
18
16
14
13
12
8
2
1

starší žáci 2001 a ml.
1. Jakartovice
2. Brumovice
3. Velké Heraltice
4. Otice
5. Holasovice
6. Litultovice
7. Šťáblovice
8. Sosnová

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
0

1
0
1
2
0
1
1
0

0
2
2
2
4
4
4
7

59:8
39:21
45:33
52:21
34:23
15:18
16:34
5:107

19
15
13
11
9
7
7
0
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Zimní přípravu jsme zahájili v tělocvičně zemědělské školy, tam trénuji mladší
žáci a přípravka, starší žáci zajíždějí do haly areálu Pohoda do Žimrovic.
Chystáme se na zimní halové turnaje:
10.12. Hala Opava 2005 a ml.
12.12. Hradec hala 2005 a ml.
19.12. tělocvična Štítina 2005 a ml.
21.12. hala Opava 2001 a ml.
16.01. tělocvična Štítina 2001 a ml.
V měsíci únoru bychom rádi uspořádali zimní halový turnaj starších žáku v pronajaté hale v Hradci nad Moravicí. Výtěžek z této akce půjde na zakoupení vysněných
růžových dresů pro starší žáky. K tomu sloužil i výdělek z organizace prodeje vánočního punče pro děti i dospělé a prodeje palačinek při rozsvícení první svíce na adventním věnci. Kluci si tyto dresy vysnili, proto souhlasili, aby na ně bylo s jejich
pomoci a samozřejmě pomoci rodičů a trenérů vyděláno. Doufáme, že díky zimní
přípravě se pozice v tabulce u všech tří týmů zvednou minimálně o 1-2 stupně. Už
třetím rokem budeme v květnu pořádat turnaj ml a st žáku na hřišti TJ Otice. Pokud
vše bude probíhat dle dohody, ráda bych uspořádala letní soustředění pro mladší
žáky.
Na závěr bych ráda poděkovala rodičům za pomoc při dopravě dětí na zápasy,
turnaje a tréninky. Současně bych ráda požádala všechny občany a firmy, kteří mají
zájem sponzorovat fotbal žáku, aby mě kontaktovali, kontaktní telefon: 777 126 689.
Kateřina Grygarová, vedoucí mládeže a člen výboru TJ Otice

ÚSPĚCHY OTICKÝCH OBČANŮ
Michal David
Michal je našim členem již řadu let a velmi výrazně se podílí na aktivní propagaci
našeho Sportovního klubu SK Ostrava, z.s. celou řadou účastí v průběhu roku 2015.
Můžeme zmínit asi tu největší a početně nejvíce obsazenou akci Mezinárodní turnaj ragby vozíčkářů OSTRAVA CUP, který se v letošním roce konal již po 18-té. Turnaje se účastní i zahraniční týmy a v letošním roce i za pomoci Michala jsme tento
turnaj vyhráli. Nemůžeme také opomenout pravidelnou Michalovu účast na ligových kolech ČESKÉHO RAGBYOVÉHO SVAZU, které se konají v rámci České republiky v průběhu celého roku, kde ostravský tým skončil na druhém místě. Michal plní
i dílčí úkoly v přípravě na jednotlivá utkání a celý tým se na něho může spolehnout.
předseda SK Ostrava

PLESY 2016
23. 1. 2016
6. 2. 2016
12. 2. 2016
19. 2. 2016

PLES SDH
MYSLIVECKÝ PLES
OBECNÍ PLES
PLES AVZO

26. 2. 2016
5. 3. 2016
11. 3. 2016
1. 4. 2016

PLES TJ OTICE
MAŠKARNÍ PLES MŠ
PLES APALUCHA
APALUCHA

