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duben 2016
Ze zasedání
zastupitelstva obce
dne 27.4.2016
Přítomni: Švecová, Beneš,
Hrubý, RNDr. Karafiátová,
Slavík, Ing. Michalík, Ing.
Rokůsek
Hosté: 7
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
Záměr vybudování
integrovaného obchodního
centra dle předložené
výkresové dokumentace a
základního technického
popisu.
7-0-0

Souhlasí s pořízením
změny ÚP na dotčených
pozemcích.
7-0-0
Rozpočtové opatření č.
4/2016 – posílení výdajů na
odsouhlasené akce.
7-0-0
Poskytnutí dotace na rok
2016 pro fotbalový klub SK
Sausfork Otovice ve výši
40.000,- Kč.
7-0-0

věcného břemene a
smlouvy o právu provést
stavbu č. EP-12-0002692/1
mezi obcí Otovice a ČEZ
Distribuce a.s. zastoupené
p. Vincíbrem.
7-0-0
Zhotovitele firmu p.
Beduše na opravu fasády a
části střechy se svody
budovy školy ve výši
765.137,- Kč vč. DPH.
6-0-1

Vyúčtování poskytnuté
dotace za rok 2015 od obce
Otovice ve výši 40.000,- Kč.
7-0-0

Záměr koupě pozemku č.
752/9 o výměře 2 m2 pod
chodníkem do majetku
obce za 1,- Kč/m2.
7-0-0

Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení

Smlouvu mezi obcí Otovice
a Bc. Jaromírem Trtíkem o

ročník XVI.

číslo 4

aktualizaci územního
p l á n u O tov i ce ve v ý š i
80.000,- Kč.
7-0-0
Zastupitelstvo obce
odkládá:
Z á m ě r p ro d e j e n e b o
pronájmu části pozemku č.
1015/15 do doby vyřešení
umístění místa pro
bezpečné přecházení
silnice.
7-0-0
Příkazní smlouvu mezi
Obcí Otovice a OLIVIUS
s . r. o . d o u p ř e s n ě n í
smlouvy dle podnětů členů
zastupitelstva.
7-0-0

Informace k záměru: Integrované obchodní centrum v Otovicích
V předminulém roce jste
zaznamenali zájem investora o
vybudování obchodního centra
n a p ro t i I n t e r m o n t u . Te h d e j š í
holandský investor od záměru
odstoupil. V tomto roce předložil
podobný záměr investor z Německa.
Jedná se o obchodní centrum s
jednotlivými prodejnami spotřebního
zboží – zejména obuv, oděvy. Další
p rovo z ov n y j s o u re sta u ra ce ,
občerstvení.

Tento nový záměr je pouze na
pozemcích určených současným
územním plánem k zastavění. Platný
Územní plán stanovuje na pozemcích
využití pro drobnou výrobu a služby a
výrobu lehkou. Záměr obchodního
centra s největší pravděpodobností
vyvolá potřebu změny územního
plánu na těchto pozemcích na plochu
smíšenou komerční. Na jednání
zastupitelstva investor a projektant
p ř e d lo ž i l z á m ě r , d o k te ré h o

zapracoval požadavek obce k
vyřešení dopravního napojení k
tomuto centru. Na dotazy zastupitelů
ohledně spolupráce s obcí se vyjádřili
tak, že chtějí vycházet vstříc v řešení
zajištění MHD a dalších potřebných
problematik.
Tento záměr jako všechny předchozí
musí procházet všemi stupni řízení
dle platné legislativy. Uvidíme tedy,
jak se bude proces vyvíjet.

Struktura silniční sítě
Další důležitou problematikou se
zastupitelé zabývají, a to je struktura
silniční sítě v naší obci. Zadali jsme ke
zpracování studii k vyřešení dopravy
po komunikacích v obci s návazností
na komunikace od K. Varů, Velkého
Rybníka, Děpoltovic, Dalovic.
Studie bude sloužit k jednání s
Karlovarským krajem a městem
Karlovy Vary, jak se dá řešit tranzitní

doprava tak, aby přes naši obec
jezdilo méně zejména nákladní
d o p r a v y. S t u d i e z á ro v e ň
vyhodnocuje, zda jsou potřebné a
vhodné navržené budoucí
komunikace v obci podle současně
platného územního plánu.
Studie bude dopracována začátkem
května. Poté bude zastupiteli
vyhodnoceno, zda návrh řešení

struktury silniční sítě podle studie
nám vyhovuje.
Protože je obec povinna podle
stavebního zákona provádět po 4
letech aktualizaci územního plánu
(ÚP), podkladem pro to bude i tato
studie. Aktualizace ÚP vyhodnocuje,
zda je třeba v územním plánu
zapracovat potřebné změny dle
vývoje.

SK Sausfork Otovice - futsal - malá kopaná
Zdravím všechny příznivce futsalu a malé
kopané. Přicházím s výsledky a
hodnocením uplynulé sezony, ve které náš
sloučený futsalový celek SK Sausfork
nastupoval od listopadu 2015 do března
2016 v krajském přeboru futsalu FIFA
Karlovarského kraje.
Vzhledem k zúžení hráčského kádru, kdy
jsme se museli po sezoně 2014 – 2015 s
některými hráči rozloučit, jsme sloučili A a
B tým do jednoho, který od letošní sezony
p o d ste j n ý m n á z ve m n a st u p ova l v
krajském přeboru futsalu Karlovarského
kraje. V této soutěži startovalo v letošní
sezoně 6 týmů. Systém soutěže byl
vzhledem k nižšímu počtu týmů čtyřkolový
a startovaly v něm tři celky z Karlových
Varů – Sausfork Otovice, Fut Fet Karlovy
Vary a Slavia Karlovy Vary, dva celky ze
Sokolovska – Titanic Chodov a ASK RÁD
Sokolov „B“ a jeden tým z Chebska – FT
Františkovy Lázně. Přestože jsme usilovali
o to, abychom své domácí zápasy hráli v
hale Karlovarské Lokomotivy v Tuhnicích,
aby na nás mohlo chodit co nejvíce
Otovických fanoušků, tento záměr nevyšel
a domácí půdu jsme nakonec měli v pěkné
hale v Chodově.
Vstup do soutěže se nám příliš nevydařil.
Po porážce v úvodním zápase 12. 10. 2015
na palubovce Karlovarské
Lokomotivy od Slavie 2:5 jsme
utrpěli poměrně vysokou porážku
s pozdějším vítězem přeboru,
karlovarským Fut Fetem 1:6
přestože ještě v poločase jsme
hráli 1:1. Prvního vítězství jsme se
tak dočkali až ve třetím kole, kdy
jsme zdolali tým Františkových
Lázní 8:1. V dalších zápasech se
nám dařilo se střídavými úspěchy:
Titanic Chodov - Otovice 6:1, ASK
RÁD „B“ - Otovice 2:6, Otovice –
Slavia K. Vary 7:3, Otovice – Fut Fet
K. Vary 6:7, Františkovy Lázně –
Otovice 3:9, Otovice – Titanic
Chodov 2:3, ASK RÁD „B“ –
Otovice 5:5.
Po polovině soutěže v podstatě
vykrystalizovala tabulka v souboje
vedoucího tandemu Fut Fet K.Vary
a Titanic Chodov, který si před
trojicí týmů bojujících o třetí místo
Otovice, Slavia K. Vary a ASK RÁD
„B“ vypracoval náskok zhruba 8 10 bodů. Tabulku pak uzavíral
snaživý tým Františkových Lázní,
kterému se po 10 kolech
nepodařilo získat ani jeden bod.
Druhou polovinu bojů na
krajských palubovkách zahájili Otovičtí
vysokou výhrou nad městským rivalem
Slavií v poměru 9:3, ovšem v následujícím
zápase se nám opět nepodařilo vyhrát nad
Fut Fetem v dalším karlovarském derby.
Podlehli jsme na jeho půdě 5:9 a v podstatě
ztratili šanci bojovat o lepší umístění než
bylo 3. místo. V dalších zápasech se nám

opět dařilo se střídavými výsledky: Otovice
– Frant. Lázně 9:2, Titanic Chodov – Otovice
6:3, Otovice – ASK RÁD „B“ 5:10, Otovice –
Slavia K. Vary 6:3, Otovice – Fut Fet K. Vary
4:8, FT Františkovy Lázně – Otovice 0:5. V
předposledním 19. kole náš tým nedokázal
porazit Titanic Chodov ani ve čtvrtém
vzájemném zápase, kdy mu podlehl na
„domácí“ Chodovské palubovce v poměru
2:6. Po tomto zápase bylo jasné, že o tom,
kdo získá medailové 3. místo a krásný
pohár (což bychom vzhledem k průběhu
sezony považovali za úspěch), rozhodne
poslední zápas mezi domácími Otovicemi a
Sokolovským ASK Rád „B“. O tomto
zápase, který byl v určitých parametrech
velmi zajímavý, bych chtěl pohovořit
podrobněji dále.
Zápas o bronzovou medaili proběhl v
domácí Chodovské hale v pátek 11. 3. 2016
od 18.15 hodin a byl v mnoha směrech
specifický. Především v tom, že Otovičtí k
tomuto zápasu nastoupili pouze v 5 hráčích
(4+1), bez možnosti střídání. Ať už vinou
zranění, pracovních povinností a jiných
objektivních či subjektivních příčin tedy od
začátku utkání nebylo naší obětavé pětici
co závidět. Zvláště když soupeř přijel na
Chodovskou palubovku ve dvojnásobném
počtu hráčů posílen 4 hráči svého A-týmu,

hrajícím již skončenou Divizi C. Utkání,
které se hrálo před třicítkou diváků, mělo
nevídaný průběh. Otovičtí mušketýři v
sestavě s výborným Petrem Konečným v
brance a hrající v poli ve čtveřici Radek
Kaňok, Míra Šourek, Dominik Hušek a
Tomáš Vinohradský předvedla v prvním
poločase u otovického celku nevídaný

taktický výkon, kdy výbornou hru v obraně
podpořil vedoucím gólem nestárnoucí
kanonýr Radek Kaňok. Ten ve druhém
poločase dokázal stále zoufalejšímu
soupeři, který postupem času stále více
otevíral hru ve snaze zápas ještě zvrátit,
nasázet další tři branky. Když potom 8
minut před koncem jeho střeleckou
eskapádu podpořil Míra Šourek, vedly
Otovice v zápase senzačně už 5:0 a
nezastavila je ani druhá žlutá (tedy
č e r v e n á ) k a r t a p ro To m á š e
Vinohradského, po které Otovičtí dohrávali
posledních 6 minut pouze ve třech hráčích
v poli! Přes nešťastný tečovaný gól, který
dostal famózně chytající Petr Konečný,
ra z í t ko n a v ý t e č n ý t a k t i c k ý v ý ko n
podpořený bezchybnou obranou dal
benjamínek, dvacetiletý Dominik Hušek v
poslední minutě ranou po zemi k tyči a
upravil tak na konečných 6:1 pro Otovice.
Jak se říká konec dobrý – všechno dobré,
Otovičtí tímto velice cenným vítězstvím
nejenže obsadili konečné třetí místo v
krajském přeboru futsalu pro sezonu
2015-2016, ale zároveň také splnili cíl –
získat do své klubovny další cennou trofej.
Kromě zmíněných pěti mušketýrů Petr
Konečný (brankař), Radek Kaňok, Dominik
Hušek, Míra Šourek a Tomáš Vinohradský
nastupovali v průběhu sezony
2015-16 tito další hráči: Karel
Fassel, Bohouš Hartl, Tomáš Horn,
Karel Kalina, Míša Křeháček, Míša
Šiška a Honza Tolar. Realizační tým
tvořili nestárnoucí Láďa Horn a
Láďa Kadlec.
Ještě trochu ze střeleckého
soudku – Radek Kaňok si čtyřmi
g ó ly v z á v ě re č n é m z á p a s e
„vystřelil“ celkovým počtem 27
branek celkové dělené 3. místo v
tab ulce ka no nýr ů k ra jského
přeboru za suverénním Standou
Štípkem z Fut Fetu s 51 góly a
druhým Tomášem Kalánem (36
gólů) z téhož týmu. Další pořadí
Otovických střelců: Karel Fassel 19
branek, Karel Kalina 12 branek,
Tomáš Vinohradský 9 branek,
Michal Křeháček 8 branek,
Dominik Hušek, Míša Šiška, Honza
Tolar a Míra Šourek 6 branek,
Tomáš Horn 4 branky, Bohouš
Hartl 2 branky.
Tolik tedy k nedávno skončené
futsalové sezoně. Ještě přidám pár
slov k dění v letních měsících. Už v
červnu – konkrétně v sobotu 18. 6.
2016 plánuje náš klub slavící letos
20. výročí svého vzniku jubilejní 10. ročník
memoriálu dlouholetého předsedy a
Otovického patriota Ladislava Kadlece, na
který Vás všechny předem srdečně zveme.
Za sportovní klub Sausfork
Vladimír Kadlec, předseda

Zálibový den na 2. stupni ZŠ Otovice
V pátek 15. 4. 2016 se uskutečnila akce
žákovského parlamentu „Zálibový den“,
který měl za úkol zjistit počty zájmů žáků
v naší škole. Projekt neovlivňoval
vyučování, ale pouze oblečení, ve kterém
žáci přišli. Každý žák měl přijít do školy
oblečen tak, aby šlo poznat, jaký je jeho
koníček (záliba). Projektu se zúčastnil

nejen 2. stupeň, ale i učitelé. Celý projekt
byl zakončený spočítáním všech zájmů
ve třídách a následně součtem zájmů z
celé školy, který měl na starost Žákovský
parlament. V pondělí na pravidelné
schůzce žák. parlament zpracoval
všechna data, se kterými seznámil
učitele a žáky ve své třídě. Nejvíce

preferovanými zálibami jsou: jezdkyně
na koních, fotbal, běhání a tancování.
Celý den se povedl. Zjistili jsme, že v naší
škole máme od každého trochu, o čemž
se můžete přesvědčit sami ve fotogalerii.
Vypracovala: K. Kunclová z 8. A (Žákovský
parlament)

Stolní tenis - turnaj - ZŠ Otovice
Dne 6.3.2016 se konal v tělocvičně ZŠ
Otovice turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 18 sportovců z řad
učitelů, žáků, rodičů a přátel školy. K
dobré zábavě přispělo i malé
občerstvení.
Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých

postupovali vždy čtyři nejlepší hráči, kteří
se následně potom utkali ve
vyřazovacích soubojích o stupně vítězů.
Na třetím místě se umístil Petr Ploc, na
druhém místě Filip Herman a celkovým
vítězem turnaje se stal Karel Löffler.
Díky přátelské atmosféře v duchu fair-

play a senzačním výkonům všech
zúčastněných sportovců jsme se
rozhodli tento turnaj opět příští rok
zopakovat.
Mgr. Martin Urban
učitel ZŠ a organizátor turnaje

Jubilanti
Dodatečně gratulujeme a omlouváme
se za zpoždění březnovým jubilantům

Rohlová Anna (Na Větrově)
Zajíčková Liduška (Hroznětínská)
Rokůsková Ilonka (U Kovárny)

A gratulujeme dubnovým jubilantům

Klímová Ivana (Na Pasece)
Zrzavá Zdeňka (Na Větrově)
Hodně štěstí, protože je krásné, hodně
zdraví, protože je vzácné, a hodně
lásky, protože jí nikdy není dost.

tesařství
klempířství
DACHSTEIN pokrývačství
Montáž a opravy
krovů, pergol,
střešních krytin a
klempířských prvků.

Den dětí
s kácením májky
sobota 28.5.
od 14 hodin
v parku U Tvrze

Otovické slavnosti
sobota 25.6.
od 14 hodin
v parku U Tvrze

AUTOOPRAVNA KLEIN
KLEMPÍŘSKÉ A MECHANICKÉ PRÁCE
HROZNĚTÍNSKÁ 173
362 32 OTOVICE

353 540 002

TEL.: 353 569 045
KLEIN 00-01

MOBIL: 608 955 958

tel.: 353 505 515

Váš nejbližší výrobce!

www.kalibra.cz
OTOVICKÉ VYDÁNÍ
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