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Vážení spoluobčané,
zřejmě naprostá většina z Vás, čtenářů zpravodaje očekává vyjádření k uplynulému období
a především k situaci v obci vzhledem k pandemii Covidu 19. Je však i spousta dalších informací, které je třeba zmínit.
Hygienická opatření jsme dostávali z vlády, ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické
stanice MSK v Ostravě a od krizových štábů ORP Opava a Moravskoslezského kraje. Nařízení
střídala nařízení, často to, co platilo v pátek neplatilo v pondělí, občas jsme nestačili papíry
s pokyny ani měnit, natož analyzovat co ještě platí a přijímat účinná opatření
Dopady na život obce jsou zřejmé. Zastavily se sportovní a kulturní akce, zastavily se procesy
schvalování projektových dokumentací, museli jsme žádat o posunutí termínů pro realizaci
řady projektů, museli jsme přijímat nepopulární opatření. Rozpočtové příjmy jsou nižší v řádech miliónů, ale kolik to bude přesně jsem schopen napsat až po skončení účetního roku.
Už nyní ale víme, jak jsem napsal v květnu, že některé projekty musíme odložit. Například
pořízení žlutých a modrých popelnic, na což se často ptáte. Opozdí se opravy místních komunikací. Priority, mezi něž patří oprava kulturního domu, hasičárny, místních komunikací,
zkapacitnění ČOV a parkové úpravy zůstávají. Parkové úpravy a oprava parkoviště U dvora
jsou investice víceméně „vyvolané.“ Na parkoviště jsme dostali peníze „zpětně“ a na park
u nádraží zase jako odměnu za vítězství v soutěži Vesnice roku 2019. S těmito dvěma akcemi
už nebylo možno dělat nic jiného, než je realizovat.
Těsně před uzávěrkou zpravodaje jsem obdržel výbornou informaci. Dostaneme dotaci 50%
na opravu ulice Domky. Projektovaná cena byla 13 miliónů s DPH a vysoutěžená cena je zaokrouhleně 7,5 miliónu. Realizace bude v roce 2020-2021. Stavebních prací tak bude v obci
hodně a navíc velmi blízko. Žádám především občany na ulicích K Domkům, domky, Nádražní a ulic přiléhajících o pochopení a toleranci více prachu, hluku a pohybu vozidel.
Výborně jsme zvládli X. Otické zelné slavnosti. Děkuji za přípravu i provedení všem spolkům,
škole, ZP Otice a.s. a dobrovolníkům. Účast byla výborná, počasí pěkné a ohlasy hostů velmi
pozitivní.
Přeji nám všem, abychom zvládli i podzimní čas ve zdraví. Věřím, že společným úsilím,
používáním pravidla „4R“, tzn. roušek, rozestupů, rukou mytí a rozumu překonáme
nebezpečí, které ohrožuje především starší a nemocné občany. Nákazu nepodceňujme, ale taky nepodléhejme panice a depresi.
Věřím, že adventní čas už bude klidnější a těším se na společná setkání.
S pozdravem „Za Bezpečné a zdravé Otice!“
Vladimír Tancík
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Změna platby stočného
Vážení spoluobčané,
od ledna 2021 dojde ke změně v platbách stočného. Doposud jste
dostávali vyúčtování vodného od společnosti SmVaK, na základě
kterého jste si udělali výpočet stočného a to jste hradili v hotovosti
nebo převodem na účet obce. Do konce roku 2020 bude systém stejný.
Změna nastane fakticky až od roku 2021.
Budete dostávat faktury dvě. Na vodné od společnosti SmVaK.
Na stočné od obce. Faktura na stočné od obce Otice bude obsahovat
všechny informace k platbě, tzn. čísla účtů, variabilní symbol atd. První fakturu za stočné v roce 2021 (za první pololetí) dostanete v červenci 2021. Budete tak platit jen 2x v roce. Tím se systém zjednoduší
a zlevní.
Pro ještě vyšší komfort služeb je obec připravena zasílat Vám faktury
elektronicky, emailem. Žádáme Vás, abyste nahlásili své emailové adresy na obecní úřad, na adresu: urad@otice.cz nebo ucetni@otice.cz .
Pro občany, kteří email nemají, budeme doručovat faktury do poštovní schránky. Občané, kteří nemají zřízen účet v bance, mohou platit faktury v hotovosti na obecním úřadu.

3

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ODPADY

Velkoobjemový odpad
V sobotu 10. října letošního roku proběhne v Oticích opět sběr velkoobjemového odpadu
a elektrozařízení. Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří např. starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, a kuchyňské linky. Po zkušenostech z předchozích sběrů Vám chceme upřesnit pravidla sběru. Nábytek budeme přebírat pouze v rozmontovaném stavu, zbaven
kovových a plastových částí. V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení
velkoobjemového kontejneru u specializované firmy. Do velkoobjemového odpadu nepatří
elektrozařízení, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební sutě a stavební materiály a bioodpad (kompostovatelná zeleň). urad@otice.cz.
Elektrozařízení
Souběžně s velkoobjemovým odpadem probíhá 10. října i sběr elektrozařízení. Přesnou definici „elektrozařízení“ neboli elektrické či elektronické zařízení najdete v zákoně o odpadech §
37g. Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit malý i velký domácí elektrospotřebič „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie“. Do zpětného odběru tedy
patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače, pily,
vrtačky, elektrické hračky, nově i bojlery, klimatizace, akumulační kamna, tepelná čerpadla,
termostaty, elektrické kotle aj. Elektrozařízení musí být kompletní, v druhém případě již není
recyklovatelné, a považuje se za odpad.
Jedlé tuky a oleje
Jedlé tuky a oleje je v současné době možné uložit do červených, řádně označených popelnic,
umístěných v přístřešku budovy Obecního úřadu. Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by
v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu. Upozorňujeme, že po ukončení pracovní doby OÚ jsou vrata do dvora zamčená.
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Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit
zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních.
Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se například o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Když si nevíte rady s prázdným
obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by na ní měla být informace, jak s daným obsahem
naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 14. října 2020 tradičně na odstavné ploše ul.
K Rybníčkům od 15:00 do 17:00 hodin.
Zelený odpad
Zelený odpad, přesněji biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), probíhá v určené
sobotní termíny ve dvoře Obecního úřadu od 08:00 do 11:00. Děkujeme Vám, že jste začali
zelený odpad třídit, dle na jaře zveřejněných pravidel. Šetříte tím nemalé finanční prostředky
obecního rozpočtu, které se dají využít na potřebnější účely. Sběr probíhá v soboty lichých
týdnů a poslední plánujeme na sobotu 7. listopadu 2020. Související likvidace větví probíhá
uskladněním na skládce u areálu čističky odpadních vod. Žádáme Vás, abyste větve nechávali co největší, při následném štěpkování je s nimi bezpečnější manipulace. Na tuto skládku
nepatří nic jiného. Neumíme likvidovat kořeny keřů a stromů. Měkké a krátké větvičky patří
do kontejneru v rámci sběru zeleného odpadu.
Roman Janáček
Místostarosta
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do naší školičky se vrátily některé děti 24. 8. 202O ,kdy rodiče využili prázdninový provoz.
V tomto přípravném týdnu paní učitelky připravovaly pro děti estetické a podnětné prostředí, vyzdobily jednotlivé třídy, obměňovaly hračky a pomůcky. V přípravném týdnu v rámci
adaptace přicházely nově přijaté děti i se svými rodiči seznámit se s prostředím, pohrát si,
prozkoumat zahradu a seznámit se svými učitelkami. Bylo nám líto, že vzhledem k epidemiologické situaci se tento program neuskutečnil. Přesto děti zvládly první odloučení od rodičů
s úsměvem. Paní učitelky jim byly oporou spolu s plyšovým medvídkem, který je bude doprovázet při všech činnostech celého dne a bude jejich kamarádem. V ostatních dvou třídách
proběhl první zářijový den s radostí, očekávání nových zážitků a navazování dětských přátelství v nově vzniklém kolektivu.
Vzhledem k současné situaci se plánované společné akce MŠ odkládají na dobu neurčitou.
Zrušené akce budou vykompenzovány tematickými dny, zaměřenými na výtvarné, pracov-

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ní, pohybové, taneční a hudební
aktivity. První výtvarnou soutěží
bude Lesní skřítek a také výrobek z hlávky zelí, který vyzdobí
prostory KD.
V těchto krásných dnech využíváme co nejvíce pohyb na čerstvém vzduchu na školní zahradě
nebo vycházkami na sopku, kde
děti zkoumají lesní svět.
Pro předškolní děti mají p. učitelky přichystáno plno zajímavých aktivit a projektů, které
přispívají k celkové připravenosti budoucího školáčka. Každý
čtvrtek probíhá Předškoláček,
ve kterém si děti procvičují
všechny oblasti, které jsou důležité pro další poznávání a učení.
Vedeme děti k zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům
v rámci prevence rizikového
chování. Objasňujeme dětem
význam dodržování základních
zásad osobní hygieny jako prevence nemoci, co všechno nám
může nemoc překazit. Děkujeme rodičům za dodržování
všech hygienických požadavků.
Vaše p. učitelky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

dou rovněž na základě hygienických a protiepidemických pravidel omezené. Také kroužky
budou v tomto pololetí minimalizovány. V rámci šablon bude realizován „Knižní klub“ a „Anglická konverzace“. Zvažujeme také kroužek AJ pro první třídu.
V letošním roce budou v ZŠ v provozu dvě oddělení školní družiny. Na pozici vedoucí vychovatelky nastala změna. Paní vychovatelku Bc. Petru Čechovou zastoupí po dobu její rodičovské dovolené Mgr. Marie Ševčíková.
Všem dětem přejeme úspěšný a pohodový školní rok plný nových zážitků a vědomostí, rodičům přejeme nevyčerpatelnou trpělivost, pochopení pro jejich potomky a dobrou spolupráci se školou.
Dalo by se říct, že letos začínáme stejně „divně“, jak jsme v červnu skončili, ale o to víc nám
všem přejeme zvládnout mimořádnou a nevítanou situaci s klidem, veselou myslí a nadějí, že všechny nesnáze a nepříjemná omezení brzy překonáme. Věříme, že nový školní rok
zvládneme v klidu i přes všechny překážky, které se nám postaví do cesty.
Kolektiv ZŠ Otice

Přestože nám sluníčko stále ještě ukazuje svou hřejivou tvář, je tady podzim. Po prázdninách
jsme plni síly a můžeme se pustit do nové práce, která nás v letošním školním roce čeká. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tentokrát netradičně v budově základní školy. Spolu
s panem starostou jsme přivítali 23 nových prvňáčků. Přejeme jim pohodový start do nové
životní etapy a hodně úspěchů v jejich školních začátcích.
Také v průběhu prázdnin byla naše škola plná života. V přízemí budovy proběhla rekonstrukce šaten a modernizace úložných prostot pro tělocvičná nářadí a pomůcky. Od poloviny července probíhaly stavební práce a v září na děti čekalo překvapení v podobě nových šatních
skříněk. Do tříd jsme pořídili nové magnetické tabule a zásobníky na papírové ručníky.
Již tradičně se ZŠ zapojuje do výzdoby kulturního domu v rámci „Zelných slavností“. Žáci
hned v prvním týdnu vyrobili nápadité výtvarné práce, které jste si mohli prohlédnout v Kulturním domě v Oticích. První pololetí nového školního roku se naši žáci budou muset dle
doporučení MŠMT obejít bez mimoškolních soutěží. Různé soutěže a akce v rámci školy bu-
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ,
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OTICE

Koncem srpna jsme jako každý rok zprovoznili moštárnu a každé pondělí si můžete všichni
přijít zmoštovat vaše ovoce. V letošním roce je to již 30 let od založení moštárny.
Tento příspěvek píši v době, kdy je situace s COVIDEM stále horší a horší. Do poslední chvíle
jsme nevěděli,
zda se Otické
zelné slavnosti
uskuteční.
Přesto v sobotu 19.9. slavnosti proběhly
za
pěkného
počasí a mohli
jsme u našeho
stánku přivítat
spoluobčany
i hosty mimo
obec Otice. Nabídli jsme jim
tradiční bramborové placky,
luzarovku, kávu
a koláče.
A rozloučím se
s vámi jednou
modrostí o zahradničení:
„Podle
studií
lidé při zahradničení dosahují
vysoké úrovně štěstí oproti jiným každodenním činnostem. Tato emocionální pohoda byla
vyšší u lidí, kteří se starali o zahrádky se zeleninou než u těch, kteří pečovali o okrasné zahrádky. Důvodem je vztah, který si lidé vytvoří k rostlinám, když je sledují jak rostou a dozrávají. Přímý sluneční svit zvyšuje hladinu serotinu a kontakt se sluncem při zahradničení
poskytuje vašemu mozku další dávku štěstí.“
Takže i já Vám všem přeji hodně sluníčka, štěstí a zdraví do dalších dnů.

Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
letošní rok je od samého začátku poznamenaný virovou infekcí COVID. Naše základní organizace zahrádkářského svazu stihla v únoru ještě před vyhlášením hygienických opatření
uspořádat výroční schůzi. Na této schůzi jsme odsouhlasili plán práce, kde měly být uspořádány zájezdy na cibulové slavnosti případně krátký zájezd do blízkého okolí. Nic z toho se již
neuskutečnilo. Jedinou letošní akcí bylo setkání členů na zahradě kulturního domu v červenci 2020. Pro členy jsme připravili malé občerstvení a taky nějakou zábavu. Tentokrát jsme připravili soutěž o tom, jak znáte Otice a máte rádi zahradu. Všichni se dobře bavili a odcházeli
s dobrou náladou a úsměvem na rtech (viz foto).

Miroslava Horňáková
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