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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
Při jednáních byly zvažovány různé možnosti
odkanalizování a ČOV, a to od malých čističek
společných pro několik domů po kořenovou
čistírnu. Byla odsouhlasena gravitační kanalizace
se společnou čistírnou v Otročíně a třemi čerpacími
stanicemi. Vybrané projekční kanceláři Ing. Jan
Šinták – I.P.R.E. začala letitá práce na přípravě
projektu. Řešily se pozemky a spousta dalších věcí.
V územním řízení, které proběhlo v listopadu 2015
na Stavebním úřadě v Toužimi, byla pořád řešena
Plánování kanalizace pro Otročín a Brť započalo gravitační kanalizace a ČOV. To už bylo jasné,
již v roce 2012 a to na základě těchto skutečností:
o jak drahou stavbu jde – 56 mil. s DPH.
v tomto čísle zpravodaje se budeme obsáhleji
věnovat problematice odpadních vod. Jsou Vám
předkládána všechna fakta, na základě kterých
bylo rozhodnuto o tlakové kanalizaci. Prosím,
čtěte pozorně, a pokud se Vám pořád zdá, že
chybí odpověď na nějakou Vaši otázku, tak se
prosím zeptejte přímo na úřadě. Zaručené
odpovědi typu „jedna paní povídala“ nechte
projít jedním uchem tam a druhým ven.





Pouze asi čtyři nemovitosti ze 140 měly platné
povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, na základě zákona č. 254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon).

Při jednání o dalším postupu bylo zřejmé, že na
stavbu nedostaneme žádnou dotaci – 56 mil. na
360 obyvatel. To je příliš drahá stavba, která bude
okamžitě vyřazena. A stavět ze svého, na úvěr?
Zadlužit celou obec 56 milióny na stavbu, která se
Při protipovodňových prohlídkách vodních týká dvou místních částí? Nevím o zastupiteli,
toků jsem byla upozorňována pracovníky který by na to zvedl ruku. A ani zákon č. 23/2017
Povodí Ohře (správce toků) na nepovolené Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nám to
vypouštění do potoků – všude trubky, z kterých nedovoluje. Jistě víte, jak dopadly některé
něco teče.
předlužené obce Prameny, Bublava…



U společných velkých septiků množící se ucpávání kanalizačních trubek a odtoků z těchto
zařízení a rozpadávání se těchto 40–50 let
starých staveb.



Množící se stížnosti občanů na zápach
splašků vypouštěných do příkopů, na čerpání
splašků do zahrad, na stékání do silnic atd.

Na základě všech těchto informací jsem započala
jednat o možnostech odkanalizování Otročína a
Brtě na VSOZČ (Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech), jehož jsme členem. A to členem
již od roku 1993, kdy tehdejší vedení obce
prozíravě vstoupilo do tohoto sdružení. Díky tomu
se Otročín a Brť napojily na skupinový vodovod ze
Žlutic a naposledy se podařilo připojit na vodovod
měchovské obyvatele, kteří by byli již v loňském
suchém roce bez vody. Více informací
o vodohospodářském sdružení obcí se dozvíte na
dalších stránkách zpravodaje.

Do dalšího stupně stavebního řízení jsme záměr
přehodnotili s cílem snížení investičních nákladů a
odsouhlasili předělání projektu do systému tzv.
tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace spočívá na
principu, který uvažuje u každé nemovitosti lokální
čerpací stanici se zaústěním do centrálního výtlaku.
Tímto systémem lze odkanalizovat všechny
nemovitosti v lokalitě bez ohledu na jejich polohu
vůči kanalizačnímu řadu v ulici. Nižší investiční
náklady na vybudování tohoto systému hovoří
jasně – dosahují přibližně třetiny ceny oproti
stavbě gravitační. Pokládka uličního výtlaku
vyžaduje menší šířku i hloubku výkopu a v ulici
odpadají kanalizační šachty. A v roce 2018 bylo
vydáno stavební povolení.
V listopadu 2018 proběhla informační schůzka, kde
byli občané seznámeni s dalším postupem, pokud
se budou chtít napojit do systému kanalizace. Byla
podána žádost o dotaci a v současné době běží
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
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A jaké budou náklady pro majitele nemovitostí na přípojku?
Obec Otročín hradí:

Majitel nemovitosti hradí:



projektovou dokumentaci na přípojku
– zajištěno hromadné zpracování





plastovou jímku

Vodakva (provozovatel) hradí:




kanalizační přípojku – od objektu na hlavní
kanalizační řadu (i zde je obec připravena
pomoci)
po připojení stočné

dodávku technologie – čerpadlo, veškeré
zařízení v jímce, rozvaděč a vodič připojující
čerpací stanici k rozvodům v nemovitosti

Ceny vodného a stočného pro rok 2019 – porovnání Vodakvy s okolím
vodné s DPH stočné s DPH celkem
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
tj. 98 členských obcí VSOZČ

46,39

36,05

82,44

Otročín, Brť, Měchov platí jenom vodné

46,39

-------

46,39

Město Nejdek, odbor vodovodů a kanalizací

39,21

49,53

88,74

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

48,96

40,70

89,66

CHEVAK Cheb, a.s.

44,50

47,50

92,00

Vodárna Plzeň, a.s. – Plzeň sever

65,99

42,73

108,72

Obec Mnichov – provozuje vlastní čistírnu,
provoz ještě doplácí ze svého rozpočtu

občané mají vlastní studny
a platí pouze stočné

62,21

62,21

Obec Ovesné Kladruby – provozuje vlastní
čistírnu, provoz ještě doplácí ze svého rozpočtu

občané mají vlastní studny
a platí pouze stočné

55,20

55,20

Požádala jsem také technického náměstka
Vodakvy Ing. Zdeňka Frčka o odpovědi na
nejčastěji kladené otázky. A na závěr předkládám
podmínky likvidace odpadních vod, stanovené
vodním zákonem.

Po skončení oprav zdí začneme hřbitov zamykat a
bude otevírán pouze v uvedenou provozní dobu.

V příloze zpravodaje najdete Řád veřejného
pohřebiště, který si pečlivě prostudujte. Prosím
o jeho dodržování – důrazně upozorňuji na
povinnosti obsažené v článku VII – pokud budete
zřizovat, opravovat nebo likvidovat svá hrobová
místa, je nutno nahlásit na úřadě, který den,
která firma a jaké práce budete provádět – bude
kontrolováno pracovníkem úřadu. Při likvidaci
nebo výměně náhrobků bude kontrolováno, zda
odvážíte staré náhrobky a ne, že nám je necháváte
na hromadách na hřbitově.
Vydala Obec Otročín dne 17. 6. 2019. ZDARMA.

Na hřbitov máme dále zpracován tzv. pasport
hřbitova. Jednotlivá hrobová místa byla zaměřena,
pořízena fotodokumentace, veškeré dostupné
informace zaneseny do systému a do mapy.
K jednotlivým hrobovým místům byly přiřazeny
nájemní smlouvy. Tento přehledný systém
minimalizuje čas se správou hřbitova.
Na závěr vás zvu na Otročínské slavnosti, které se
budou konat 20. července od 13 hodin na návsi
v Otročíně. Přeji krásné prožití přicházejícího léta a
dětem oddychové prázdniny.
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Na otázky odpovídá technický náměstek Vodáren
a kanalizací K. Vary a.s., Ing. Zdeněk Frček, MBA
1.

Při prvotním plánování odkanalizování naší obce byly zvažovány i možnosti
a) malých domovních ČOV společných pro několik domů – popište jejich princip
Stavba malých ČOV byla vedena snahou výrobců malých ČOV najít místo na trhu v době, kdy došlo
k omezení jejich prodeje. Tento systém předpokládal vybudovat malé ČOV pro jednotlivé části
obce. V tomto systému spatřujeme řadu problémů:
 Realizace malých ČOV pro více odběratelů znamená vysoké riziko pro zajištění funkce ČOV.
Proces čištění je vždy realizován na bázi biologické a jakékoliv nestandartní znečištění způsobuje
provozní problémy s možností úplného odstavení funkce ČOV. Čím je ČOV menší, tím změny
v kvalitě odpadních vod způsobují větší problémy s její funkcí.
 Provoz malých ČOV znamená výrazně zvýšené provozní náklady na obsluhu a údržbu (mzdové
náklady, opravy, vzorkování atd.). Současně je zde vyšší riziko zajištění řádné funkce ČOV.
 Odtok z těchto ČOV musí být zaústěn do povrchového dostatečně vodného toku. Pokud tento
neexistuje, pak je nutno vybudovat kanalizaci, která odvádí vyčištěné vody do takového místa.
 Jedna centrální ČOV je schopna zajistit vyšší kvalitu čištěných odpadních vod. Je zde umožněn
dálkový dohled a sledování provozu.
V loňském roce MŽP vypsalo dotační titul na podporu výstavby domovních ČOV s tím, že
příjemcem a garantem funkce byla obec po dobu udržitelnosti. Tato zodpovědnost je velice
problematická vzhledem k prvnímu bodu textu výše.
b) kořenové ČOV
Kořenová ČOV je zařízení, které se vybuduje na zelené rovné ploše, kdy náklady na zábor plochy
jsou cca 3 – 5 m2 na jednoho napojeného ekvivalentního obyvatele kořenové plochy. Tato ČOV musí
mít předřazené hrubé předčištění, lapák písku a nějaký způsob primární sedimentace tak, aby voda
přiváděná do podzemního lože obsahovala co nejméně hrubých částic, které ucpávají mezery
v prostoru kořenového systému.
ČOV je extrémně náchylná na kontaminovanou odpadní vodu. V případě, že dojde k vniknutí těchto
vod do systému, může dojít k odumření rostlin v nádrži či přímo zanesení filtračního lože. V případě
klasických ČOV se tato situace řeší odvezením „mrtvého“ kalu a přivezení nového z jiné ČOV.
Současně po cca 20 letech dochází k zanesení lože a kořenovou část ČOV je nutno kompletně
odtěžit, materiál umístit na skládku (otázka zda se jedná/bude jednat o nebezpečný odpad?) a tuto
hlavní část ČOV zrealizovat nově.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze technologicky řídit chod ČOV. U klasické ČOV se rozhoduje
o objemu kalu v systému, výši dodávky vzduchu či případně lze použít některou z chemikálií
k zajištění požadavků na kvalitu odtoku.
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2.

Proč tlaková kanalizace?
Tlaková kanalizace představuje technicky srovnatelné řešení s řešením gravitačním, které díky
technologickému pokroku přináší řadu výhod:
 Oddělení dešťových a drenážních vod z kanalizace a tím zajištění zadržení vody v krajině.
 Oddělení odpadních vod od okolního prostředí, tím dochází k zamezení odtoku nečištěných vod
do volného prostředí například z odlehčovacích komor, přepadů čerpacích stanic atd.
 Investiční náklad dosahuje přibližně třetiny ceny oproti stavbě gravitační.
 Vzhledem k hloubkám výkopů do 1,3 m a s tím spojené šíře výkopů do 1,2 m dochází k omezení
prací v obci, tedy i poškození povrchů, komunikací atd. Omezení dopravy výkopku a zpětných
zásypů výkopů, dochází k lepší kvalitě hutnění atd. V posledních letech lze stavby realizovat za
pomoci bezvýkopových technologií, které minimalizují výkopy (pouze v místě spojení potrubí a
v místě napojení přípojek).
 Výstavba probíhá výrazně rychleji.
 Systém nevyžaduje kanalizační poklopy, tedy nedochází k problémům s jejich umisťováním do
komunikací.
 Systém umožňuje vyřešit napojení všech objektů v obci bez ohledu na jejich výškové umístění a
systém vnitřní kanalizace objektu.
 Volnost směrového řešení umožňuje lépe umisťovat vedení v obci s ohledem na místní podmínky.
Proč nemůžou mít místa, která jsou na kopci, gravitační kanalizaci (Brť a část Otročína)?
Protože tlakový systém je navrhován a provozován jako celek s ohledem na výše uvedené důvody
popsané v části „Proč tlaková kanalizace“. Kombinace tlakového systému, do kterého by došlo
k zaústění gravitační kanalizace, je rizikové především z důvodů existence jiných vod než odpadních
a provoz čerpací stanice na gravitační kanalizaci je negativně ovlivňován chodem domovních
čerpacích stanic. V našem případě žádosti o dotaci představuje gravitační řešení výrazně vyšší
náklad, který vede ke skutečnosti, že by nebylo možno požádat o dotaci.

3.

Jak fungují dotace na čističku, z čeho se tedy bude platit?
O dotaci na realizaci stavby kanalizace a ČOV požádalo VSOZČ na Ministerstvu zemědělství
v rámci výzvy dotačního programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací. Žádost byla přijata a po formální kontrole zařazena v rámci
poslední výzvy do seznamu projektů. Jednou z podmínek pro podání žádosti byl investiční náklad na
jednoho připojeného obyvatele nižší než 80 tis. Kč
V případě přidělení podpory bude stavba zrealizována ze zdrojů MZe. Zbývající prostředky uhradí
VSOZČ ze svého plánu investic. Zde je stavba zařazena k realizaci v letech 2019–2020 v závislosti
na dotační podpoře.
Projekt tlakové kanalizace je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, má platné stavební
povolení.
Předmětem stavby nejsou kanalizační přípojky, tedy část od kanalizačního řadu k napojovanému
objektu. V rozsahu této stavby Vodakva dodá při realizaci technologickou část domovní čerpací
stanice.
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4.

Jak funguje tlaková kanalizace?
Princip tlakové kanalizace spočívá ve výstavbě uzavřeného tlakového systému (stejně jako je
vodovod), kde u každé jednotlivé napojované nemovitosti je umístěna domovní čerpací stanice
odpadních vod. Z této čerpací stanice je za pomoci čerpadla, které větší znečištění obsažené
v odpadní vodě podrtí, přečerpána do kanalizace. Domovní čerpací stanice je dále vybavena
uzávěrem, zpětným a přetlakovým ventilem, které zajišťují řádný chod zařízení.
Při umístění domovní čerpací stanice u objektu se tato umisťuje co nejblíže vyústění gravitačního
potrubí z objektu. Z ní je poté vedeno potrubí profilu 40 mm do kanalizace libovolně v terénu. Lze
tedy napojovat i objekty, které jsou umístěny pod úrovní kanalizace a vedení výtlaku může být
navrženo tak, aby mělo co nejmenší dopad výstavby na pozemek. V případě, že objekt byl vybaven
jímkou či septikem, tento se odpojí, vyčistí a může být využíván dle potřeb vlastníka např. jako
nádrž na dešťovou vodu.
Načerpaná odpadní voda je tlakově postupně dopravena do objektu čistírny odpadních vod, kde
dojde k vyčištění odpadních vod a jejich následnému vyústění do recipientu. Díky tomu, že systém
tlakové kanalizace je uzavřen, nemůže dojít k samovolnému vytečení odpadních vod na terén a
současně toto řešení neumožňuje zaústění dešťových, drenážních či jiných vod do kanalizace, tedy
díky tomu dochází k zadržení vody v krajině a nejsou ředěny přiváděné odpadní vody na ČOV.
Dále systém nepotřebuje budovat kanalizační šachty, jejichž poklopy významně ovlivňují kvalitu
komunikací. Pro obsluhu se používají pouze poklopové hrnky stejně jako je tomu u vodovodu.

5.

Jak fungují čerpadla a kolik spotřebují energie?

Modelový příklad: tříčlenná domácnost se spotřebou 80 l na osobu a den.

Čerpadlo je vřetenový stroj, který je na konci hřídele vybaven řezacím nožem. Instalovaný příkon
elektromotoru na 400V je do 1,5 kW (obdobně jako např. rychlovarná konvice). Čerpadlo má výkon
0,5 – 0,7 l/s, což znamená, že za hodinu je schopné přečerpat 1,8 – 2,5 m3 vod.
V případě tříčlenné domácnosti při spotřebě vody 80 litrů na obyvatele tato rodina vyprodukuje
240 l odpadních vod za den. Toto množství pak bude přečerpáno za 8 minut. Čerpadla jsou spínána
v závislosti na výšce hladiny v jímce a spínají několikrát denně. Chod čerpadel tedy proběhne
obvykle dvakrát až třikrát v řádu několika minut.
Spotřeba elektrické energie na denní čerpání je přibližně 0,1 kWh/den/domácnost (tedy cca 0,5
Kč/den), tento náklad je zákazníkovi kompenzován slevou na pevné složce stočného, kdy její
velikost je stanovena jako součin jednotkové aktuální ceny uvedené v ceníku společnosti a objemu
odebrané pitné vody. Podrobný ceník naleznete na stránkách www.vodakva.cz.
6.

Ve kterých členských obcích systém tlakové kanalizace již funguje, nebo stavebně připravuje?
Dokončené projekty: Karlovy Vary, místní část Doubí, Teplá, Chodová Planá, Halže – Svobodka,
Staré Sedliště, Staré Sedlo, Hory.
Projekty v realizaci: Ostrov – Květnová, Ostrov – H. Žďár, Chodov – Vintířovská, Hroznětín –
Velký Rybník, Pernink, Cebiv, Bražec.
Projekty v přípravě: Nové Hamry, Otročín, Městečko, Křivoklát, Obora, Vejprty – Nové Zvolání,
Sadov, Nová Role – Mezirolí, Abertamy – Hřebečná, Konstantinovy Lázně – Okrouhlé Hradiště,
Halže – Branka, Přimda, Studánka.
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Podmínky likvidace odpadních vod, stanovených
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
Žumpa (bezodtoká jímka)
§ 38 odst. 8 vodního zákona:
Při zneškodňování obsahu žumpy nesmějí být
ohroženy podzemní ani povrchové vody,
oprávněný je povinen na výzvu vodoprávního
úřadu nebo ČIŽP prokázat likvidaci odpadních
vod v souladu se zákonem.

objem a míru znečištění a výsledky měření
předávat vodoprávnímu úřadu, správci povodí a
pověřenému odbornému subjektu.
§ 118 odst. 1 písm. c) vodního zákona:
Za neplnění výše uvedené povinnosti lze uložit
pokutu do výše Kč 50.000,-- (viz § 118 odst. 3
vodního zákona).

§ 116 odst. 1 písm. k) vodního zákona:
Za neplnění výše uvedené povinnosti lze uložit Domovní ČOV
pokutu do výše Kč 20.000,-- (viz § 116 odst. 2
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:
vodního zákona).
K vypouštění odpadních vod do vod povrchových
či podzemních je nutné povolení vodoprávního
úřadu.
Septik (septik + zemní (pískový) filtr,

event. septik + kořenová ČOV)
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:

§ 38 odst. 6 vodního zákona:

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových
K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu
či podzemních je nutné povolení vodoprávního s povolením vodoprávního úřadu měřit jejich
úřadu.
objem a míru znečištění a výsledky měření
předávat vodoprávnímu úřadu, správci povodí a
§ 38 odst. 6 vodního zákona:
pověřenému odbornému subjektu.
Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových
nebo podzemních, je povinen v souladu § 118 odst. 1 písm. c) vodního zákona:
s povolením vodoprávního úřadu měřit jejich Za neplnění výše uvedené povinnosti lze uložit
pokutu do výše Kč 50.000,-- (viz § 118 odst. 3
vodního zákona).
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Dobrovolný svazek obcí VSOZČ –
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Historie
Obce získaly vodohospodářský majetek při
privatizaci státních podniků vodovodů a
kanalizací na začátku 90. let. Tam, kde byla
vybudovaná infrastruktura sloužící více městům a
obcím, se obce sdružovaly do větších vlastnických
celků, protože takovouto infrastrukturu by nebylo
výhodné, v podstatě ani reálné, spravovat a rozvíjet odděleně. To byl i případ Karlovarska, kde
byla větší část obyvatel zásobena regionálními
skupinovými vodovody. Čtyřicet obcí z tohoto
regionu se rozhodlo pro model dobrovolného
svazku, kde budou mít členské obce rovnoprávné
postavení a zároveň jim zůstane svobodná volba
kdykoliv ze systému vystoupit. Vodohospodářské
sdružení obcí Karlovarska, jak se původně svazek
nazýval, bylo založeno 9. 2. 1993.

Úspěšné hospodaření sdružení a zvolená forma
vlastnictví i provozování vodohospodářské
infrastruktury s prokazatelnými výsledky v rozvoji
systému přivedly v dalších letech do sdružení
nové obce z okolních regionů. Od roku 2000 do
roku 2012 se počet členů svazku více než
zdvojnásobil. Rozšiřování probíhalo v několika
vlnách:
2000 první vlna rozšiřování - do sdružení
vstoupilo 8 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska,
Sokolovska a Rakovnicka (Andělská Hora,
Bezdružice,
Horní
Slavkov,
Kokašice,
Konstantinovy Lázně, Lišany, Pila, Teplá), počet
zásobených obyvatel vzrostl na 121 tisíc.
2001–2002 druhá vlna rozšiřování - do sdružení
vstupuje 22 měst a obcí a 1 dobrovolný svazek
obcí z Tachovska, Karlovarska a Sokolovska (Bor,
Cebiv, Ctiboř, Částkov, Erpužice, Halže, Chodov,
Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Milíře,
Nová Ves, Ošelín, Rozvadov, Staré Sedlo, Staré
Sedliště, Stráž, Stříbro, Svojšín, Tachov, Tisová,
Vojkovice a dobrovolný svazek obcí Vodárenské
sdružení obcí Halže), počet zásobených obyvatel
stoupl na 162 tisíc. Z důvodů rozšiřování svazku
o obce z okolních regionů byl od 1. 1. 2001
změněn jeho název na Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech.

Z provozní části bývalého státního podniku
vodovodů a kanalizací byla v roce 1994 vytvořena
akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary (Vodakva). Aby si obce zachovaly přímý vliv
na úroveň poskytovaných provozních služeb a
kontrolu nad hospodařením i mírou zisku
provozní společnosti, stalo se sdružení jedním
z hlavních akcionářů této nové společnosti. V roce
1994 uzavřelo sdružení s touto společností
dvacetipětiletou provozní smlouvu. Na základě
této smlouvy Vodakva pro sdružení zajišťuje nejen
provoz, údržbu a opravy veřejných vodovodů a
kanalizací, ale také jejich obnovu a rozvoj. To vše
pod kontrolou zástupců obcí, kteří jsou členy 2003–2004 třetí vlna rozšiřování - do VSOZČ
statutárních orgánů Vodakvy i investičních komisí. vstupuje 11 měst a obcí a 1 dobrovolný svazek
obcí ze Sokolovska, Chomutovska, Karlovarska a
Původní svazek obcí měl 40 členů (Bečov nad Tachovska (Bublava, Kovářská, Kryštofovy
Teplou, Bochov, Božičany, Boží Dar, Březová, Hamry, Loučná pod Klínovcem, Měděnec,
Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Přimda, Studánka, Tatrovice, Vejprty, Vrbice,
Blatná, Hroznětín, Chyše, Jáchymov, Jenišov, Zadní Chodov a dobrovolný svazek obcí Svazek
Karlovy Vary, Kolová, Krásný Les, Krásné Údolí, obcí Vejprtska). Počet zásobených obyvatel
Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, Nová Role, vzrostl na 180 tisíc.
Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Otročín, Pernink,
Pšov, Sadov, Stanovice, Stráž nad Ohří, Stružná, Do roku 2018 vstoupilo do sdružení ještě dalších
Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Velichov, sedmnáct obcí (Lestkov, Mezholezy, Obora,
Verušičky, Žlutice) a prostřednictvím Vodakvy Ostrov u Bezdružic, Prameny, Zhoř, Abertamy,
zajišťoval zásobování pitnou vodou pro 111 tisíc Valeč, Benešovice, Lužná, Křivoklát, Městečko,
Bražec, Doupovské Hradiště, Lom u Tachova,
obyvatel.
Pustověty, Blatnice).
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Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Také realizace investic, které jsou zajišťovány
Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve
Dnes 98 členských obcí Vodohospodářského
výběrových komisích pod kontrolou příslušných
sdružení obcí západních Čech spojuje jednotný
obcí.
model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů
sdružení se za 25 let existence více než
zdvojnásobil. Sdružení působí na území se 189
tisíci obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Nejen provozní, ale i investiční
Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. solidarita
Členem sdružení se může stát obec, která vloží Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od
vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě, účelové
hospodaření a je přijata valnou hromadou. investiční dotace, půjčky či další příspěvky, slouží
Dobrovolnost členství je dána stanovami, které k financování investic do vodovodů a kanalizací.
umožňují každé obci s obecním vodohospodář- Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen
ským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším provozní, ale také investiční, umožňuje bez
orgánem sdružení je valná hromada, kde má negativních dopadů na rozpočty členských obcí
každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ soustředit dostatek finančních prostředků na
rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační
stočného a o investičních plánech.
infrastruktury obcí. Investiční solidarita také
podporuje optimální technicko-ekonomická řešení
rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou
Voda pod veřejnou kontrolou
skupinových kanalizací s čistírnami odpadních
Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost vod pro více obcí. Majetek VSOZČ v jeho
o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj pořizovací hodnotě tak mohl vzrůst z původní 1,2
veřejných vodovodů a kanalizací na provozní mld. na 6,4 mld. Kč.
společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
Další informace o sdružení obcí, např. stanovy,
a.s., (Vodakva), ve které je jedním ze dvou
provozní smlouva, orgány sdružení, rozpočtové
řídících
akcionářů.
S
druhým
hlavním
dokumenty atd. naleznete na www.vsozc.cz.
akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ,
působící dlouhodobě v oboru vodovodů a
kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu,
která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí
Zdroj: www.vsozc.cz
v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci
s druhým odborným akcionářem přímo ovlivňuje
a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na
hospodaření Vodakvy.

INZERCE
Poptávám domácí vejce na pravidelný odběr.
V případě zájmu prosím pište nebo volejte na mobil 731 044 145.
Hana Mrhalová, Otročín
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Informace z matriky za rok 2018
Naši noví občánci

75 let: Zdeněk Zoch

V roce 2018 do našich obcí přibyly dvě děti: 82 let: Libuše Jonášová, Karel Havlík
Chocholoušová Ester, Matouš Petr.
84 let: Anna Kučová, František Tesař

Rozloučili jsme se

85 let: Marie Dočkalová, Libuše Hazmuková

V roce 2018 jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: Beníšek Jaroslav, Dražanová Anastázie,
Hospodářský Josef, Matouš Miloslav, Sirák
Ladislav, Tetivová Emílie, Vychytil Jaroslav.

86 let: Květoslava Čápová

Životní jubilea

89 let: Miloslava Švecová

70 let:
Irena Zemanová, Miroslav Somerauer, Mária
Peroutková, Ludmila Michalcová, Mária Pelcová,
Václav Veselý, Josef Dolejší, Marie Neprašová

90 let: Jaroslava Matoušová

87 let: Juliana Arnoltová, Božena Vavrochová
88 let: Marie Pokorná, Verona Hajná

Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo dne 15. 12. 2018 Veronika Pancová, Petr Matouš
v obřadní místnosti Obecního úřadu Otročín. Do
života a svazku naší obce byla přivítána paní
Ještě jednou přejeme občánkům vše nej do života.
starostkou Marií Šaškovou dvě miminka.
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Den pro náš region
Již podesáté jsme se zapojili do dubnové akce A statečně zlikvidovali černé skládky, které se
Den pro náš region, který pořádá spolek MAS znovu začaly tvořit na místě bývalé skládky.
Odtud vynosili pneumatiky, elektrospotřebiče,
Kraj živých vod.
spoustu plastů, vytahali kovové sloupky, drátěné
V Otročíně se dobrovolníci chopili nářadí a ploty, kufry, dýhovaný nábytek, kýble od
uklidili přístupovou cestu a okolí Horního fasádních barev…
otročínského pramene od nánosů listí a větví.
Mládežníci vyzbrojení rukavicemi a plastovými Ani tisovští občané nezaháleli. Opět vyrazili
pytli vyrazili bojovat s odpadky. Podél silnice na vysbírat povalující se odpad podél silnice. Všem
Teplou nasbírali čtyři pytle odpadků.
účastníkům patří velký DÍK!

Vydala Obec Otročín dne 17. 6. 2019. ZDARMA.
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TJ Budoucnost
Zdravím fanoušky, příznivce, hráče a všechny, Soupeře jsme zatlačili na jeho polovinu. V té
chvíli jako by se vše zlomilo. Byli jsme první
kteří mají rádi sport a především fotbal.
u míče. Naši kluci hráli s velkým nasazením, míč
Odehrává se jaro. Zimní příprava probíhala měli přilepený na noze. Na co se sáhlo, to se
především na domácím hřišti. Sníh postupně mizel povedlo. Po 90 minutách jsme odjížděli s výhrou
a tak jsme mohli vyběhnout na multifunkční 5:1. Po dlouhé době mohl v kabině zaznít vítězný
hřiště. Účast byla hojná, všichni jsme byli natěšeni chorál. Uběhl další týden a do Otročína zavítal
na jarní část. Byla rozlosována skupina o 9. až 16. tým Hájku. Chtěli jsme navázat na předchozí
místo v okresním přeboru III. B třídy. V této části týden a získat další body. To se povedlo a Hájek
byly vylosovány tyto týmy: TJ Budoucnost odjel s prohrou 3:0. V kabině opět zněl vítězný
Otročín, Stružná, Stanovice, Abertamy, Počerny, sborový chorál.
Hájek, Děpoltovice a Kyselka.
To by nebyl fotbalový svaz, aby nepřichystal
První zápas jsme odehráli na hřišti ve Stružné 23. nějaké překvapení. Nastal tzv. anglický týden, kdy
března. Byla bojovná nálada, všichni jsme se na ve středu byl svátek, a my jsme jeli odehrát zápas
první zápas těšili. Bohužel po devadesáti minutách do Hájku. Ač jen v 11 hráčích, odvezli jsme si po
jsme odjeli s prohrou 3:0. Další víkend k nám 90 minutách opět všechny body. Výsledek 3:5.
zajely Počerny. Utkání bylo vyrovnané a po 90
minutách jsme se rozešli remízou 2:2. Došlo na V následujícím týdnu přijeli do Otročína hráči
dělbu bodů, každý tým získal po jednom a Stružné. Chtěli jsme odčinit prohru 3:0. Utkání
o druhém musely rozhodnout pokutové kopy. bylo velice vyrovnané. Poločas byl 0:0. Tento stav
Bohužel druhý bod si odvezl soupeř po vydržel až do 90. minuty. Opět přišly na řadu
penaltovém rozstřelu 4:5. Další víkend jsme penalty. V těch jsme byli úspěšní. Náš brankář byl
odjížděli do Abertam. Počasí bylo nádherné a to hvězdou penaltového rozstřelu. Chytil čtyři
i přesto, že místy byl ještě sníh. Zápas byl penalty. Brali jsme za vítězství dva body. Před
vyrovnaný, bohužel po drobných chybách se sebou máme ještě pět zápasů do skončení jarní
zápas vydařil soupeři. Odjeli jsme s prohrou 4:2. části. Doufám, že získáme ještě nějaké body.
Další víkend jsme odjeli do Kyselky. Po 45
minutách jsme prohrávali 0:3. Vypadalo to na Závěrem Vás srdečně zvu na všechna utkání.
pořádný výprask. To se potvrdilo. Na konci 90.
Domácí zápasy hrajeme v neděli od 13 hodin.
minuty byl stav 0:9.
Bývá vyvěšen plakát. Přijďte podpořit naše kluky
21. dubna přijely do Otročína Stanovice. Soupeř na fotbal, na dobré pivo a klobásu. Sportu zdar a
byl v silné sestavě. Měl oproti nám několik hráčů fotbalu zvlášť.
na střídání. Naše střídačka byla prázdná. Museli
jsme se se zápasem a soupeřem poprat. Bohužel
Stanovice si odvezly tři body po výhře 1:5.
místopředseda TJ Budoucnost Otročín Jan Nepraš
Další týden jsme odjeli na hřiště do Děpoltovic.
Po deseti minutách jsme již prohrávali po
odpískané penaltě 0:1. Kluci zabrali a rychle
odpověděli zvýšeným tlakem.
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Český svaz žen, základní organizace Otročín
Milí sousedé,
přišel čas opět zhodnotit poslední půlrok a
zavzpomínat při probírání fotografií z našich
akcí.
Těsně před Vánoci 23. 12. 2018 oslavila naše milá
a stále usměvavá předsedkyně Krajské rady žen
ČSŽ z.s. Eva Hanyková významné jubileum 90
let. Naše organizace se připojila ke společné
gratulaci spolu s hejtmankou Karlovarského kraje
Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou a hlavní
předsedkyní celého Českého svazu žen, Mgr.
Paní Eva Hanyková
Janou Chržovou. Jako dárek jsme se podílely na
výrobě originálního kalendáře s fotografiemi
z loňských slavností v Otročíně, které Eva Hanyková osobně navštívila. Paní Hanyková je stále
aktivní spisovatelka a novinářka, stále ji vše
zajímá. Ve svém věku vyjde pravidelně jen
s hůlčičkou do třetího patra, kde žije v bytě. Kéž
bychom měli její vitalitu a kondičku v tomto věku
jako ona. Přejeme jí stále pevné zdraví do dalších
let.
5. 1. 2019 pořádala paní starostka Marie Šašková
v naší obci Tříkrálovou sbírku Charity ČR.
Naše děvčátka začínají pomalu nahrazovat Tříkrálová sbírka
koledníky - odrostlé chlapce a při té příležitosti se
učí celou koledu My tři králové. Všechny skupiny
koledníků dohromady vykoledovaly krásných
10 560 Kč pro charitní zařízení sociálních služeb.
7. 1. 2019 jsem se zúčastnila v Plzni odborného
školení o změnách v hospodaření a vedení
účetnictví ve svazu žen. Děkujeme Lence Kasíkové za precizní vedení účetnictví v uplynulých pěti
letech.
16. 2. 2019 nás čekal Masopustní rej našimi
vesničkami. Letos s náhradní kapelou pana
Přesličky, neboť pan Míra Šoulej měl zraněnou
ruku. Bylo vidět, že tyto řádky poctivě čtete a i po
několika měsících si pamatujete, že naše masopustní kapela pije hlavně zelenou. Děkujeme :-)

Masopust

23. 2. 2019 slavil velitel otročínského SDH
Daniel Matouš dodatečně svoje kulatiny a
protože trpí na naše otročínské babičky, které jsou
našimi členkami, dovolila jsem si přidat jejich
společnou rozesmátou fotografii.
 Narozeniny Daniela Matouše
Vydala Obec Otročín dne 17. 6. 2019. ZDARMA.
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Přeji Dáňovi ještě jednou tolik nebo alespoň stejně
jako je paní Hanykové. A děkujeme, že nám
pomáhá hlavně jako zvukař.
Letos na jaře žádná naše členka neměla své
jubileum, takže to nahrazuji Danielem a paní
Hanykovou.
2. 3. 2019 jsme uspořádaly za finanční podpory
Farmy Otročín a. s. a naší obce pro ty naše největší poklady odpolední Dětský karneval plný
písniček, her a dárečků a v podvečer párty pro
náctileté. Oblíbené párky v rohlíku jsme měly
možnost letos poprvé připravovat pro děti na
zapůjčeném novém přístroji na jejich výrobu od
hasičů.
9. 3. 2019 jsme připravily kulturní program a
dárečky k MDŽ pro naše babičky. Markéta
Zemanová připravila s dětmi píseň Motýlek. Děti i
ženy si vyzkoušely práci s keramikou při výrobě
keramických sluníček pro naše babičky. Poprvé
jsme zde tančily v nových krojových halenách,
které jsme si nechaly ušít z grantu MAS Kraj
živých vod, „Dr. Živoda, Vrabec v hrsti“, ze Dětský karneval a párty pro náctileté
kterého pořídily 10 nových halen pro naše tanečnice. V letošním roce bychom tohoto programu
opět rády využily k doplnění krojové výbavy.
Večer jsme završily naší výroční schůzí a zábavou
s naším oblíbeným Vlastíkem Kandlerem.
30. 4. 2019 jsme jako vždy provětraly košťata při
Reji čarodějnic. Jaro rády vítáme tancem, jak
malé čarodějničky, tak ty starší. Je umění najít
každý rok dvě až tři nové písně o čarodějnicích,
uplynulé čtyři roky se nám to dařilo. Na
choreografii se podílela Markéta Zemanová a
Lucie Eiglerová. Hasičům se i přes drobné
komplikace podařilo postavit májku, kterou jsme
s dětmi ozdobily. Jsme rády, že zůstala zachována
tradice lampionového průvodu s vyrobenou
Moranou, kdy se na kopci upálí na dřevěné vatře.
Děkujeme.
15. 5. 2019 jsme tradičně obešly naše vesničky se
sbírkou pro Český den proti rakovině. Letošní
sbírka byla zaměřena na rakovinu plic. Kytičky
měsíčku zahradního měly meruňkovou barvu
stužky. Sbírka letos vynesla 6449 Kč. Děkujeme
za krásný výsledek :-)
Mezinárodní den žen

Vydala Obec Otročín dne 17. 6. 2019. ZDARMA.
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1. 6. 2019 jsme podruhé společně s hasiči uspořádali Dětský den a kácení máje. Letošním
tématem byla „Strašidla a duchové“. Počasí bylo
krásné, takže se v závěru děti dočkaly i pěny.
Cesta při plnění úkolů byla tradiční od borového
rybníka. Vybrané fotografie myslím mluví za vše.
Děkujeme všem účastníkům a sponzorům za
krásnou akci pro děti a příští rok zase.

Závěrem bych Vás ráda pozvala na Otročínské
slavnosti, které se budou konat v sobotu
20. července. Připravujeme několik vystoupení
i s dětmi a za mého muže Vás zvu na Výstavu
drobného zvířectva s doprovodným programem
jako vždy ve stejném termínu.
Přeji nám všem krásné léto a pevné zdraví.
Petra Horská, předsedkyně

Rej čarodějnic

Český den proti rakovině
Vydala Obec Otročín dne 17. 6. 2019. ZDARMA.
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Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 2x ročně. Evidenční číslo: MK ČR E 21522.
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