Obsah
1

Úvodní slovo starostky

4

Český svaz žen

2

iRatingové hodnocení obce

6

Sbor dobrovolných hasičů

3

TJ Budoucnost

8

Tip na výlet: hrad Loket

Úvodní slovo starostky
Děkuji zastupitelům a zaměstnancům obce za jejich
odvedenou práci. Děkuji za vaše rady, názory,
čas plyne jako voda a volební období 2010–2014 připomínky a za přidanou ruku k dílu.
se chýlí ke konci. Proto mi dovolte krátké
Velice si vážím práce našich spolků. Ve svém
ohlédnutí.
volném čase obětavě připravují řadu zajímavých
Podařila se uskutečnit řada věcí od oprav cest,
aktivit v naší obci. Velký dík patří svazu žen,
obecních budov, nového veřejného osvětlení, po
hasičům, sportovcům a rybářům.
vybudování dětských hřišť, výsadbu stromů atd.
Největší radost mám z vodovodu do Měchova,
Děkuji vedení firmy Farma Otročín, s. r. o. za
který v letošním suchém roce ocenila většina
dobrou spolupráci, díky které jsme obdrželi v loňměchovských občanů.
ském roce Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku.
Vážení občané,

Po ekonomické stránce se obci vede dobře.
Na účtech je 5,4 mil. Kč, které nejsou zapojeny
v letošním rozpočtu. V iRatingovém hodnocení
obce jsme obdrželi hodnocení B+. Více
o hodnocení se dočtete v samostatném článku.
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Ve dnech 10. a 11. října se konají volby do
zastupitelstva obce. Budeme volit devítičlenné
zastupitelstvo. Využijme svého volebního práva a
zvolme kandidáty, o nichž se domníváme, že budou
dobře spravovat naši obec.
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iRatingové hodnocení obce
Hospodaření obce Otročín za rok 2013 bylo
oceněno iRatingovým stupněm B+.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
aktuálně ohodnotila hospodaření obce Otročín
za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým
stupněm B+ a udělila obci čestný Certifikát.
Stupeň B+ prokazuje vynikající finanční stabilitu
ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje
rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel.
Podle analýz společnosti CRIF – Czech Credit
Bureau, a. s. není navíc finanční stabilita obce
výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími
ekonomickými podmínkami regionu.
Obec Otročín patří do kategorie 500–999 obyvatel.
Z celkového počtu 53 obcí v okresu Karlovy Vary
dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm B+ pouze
9 obcí a v celé České republice pak jen 9 % obcí.
Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních
výkazů obce, vybraných dat Českého statistického
úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako
například míra nezaměstnanosti v okresu,
podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda
v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů
za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech
Credit Bureau, a. s. ho zpracovává každoročně pro
všechny obce již od roku 2002.
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Získaný certifikát
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TJ Budoucnost
Závěrem krátkého článku se chci podělit o událost,
která proběhla v Otročíně v době letních prázdnin,
přesněji v sobotu 19. července. Na dobře
připraveném trávníku proběhlo přátelské utkání
mezi týmy TJ Budoucnost Otročín a rodinným
klanem Beníškových, které se koná každých pět let.
Ptáte se, jak je to možné, že se náš klub ocitl
Utkání proběhlo v duchu Fair play a bylo tak řízeno
najednou ve třetí třídě? No je to jednoduché.
spravedlivým sudím Jiřím Dvořákem. Utkání se
V minulých ročnících jsme hráli, jak všichni dobře vydařilo po všech stránkách, počasí přálo a zahrál
víte pralesní ligu, tedy čtvrtou třídu. Tato soutěž se se krásný fotbal. Závěr byl oslaven společným
hrála hned ve dvou kolech, během jedné části.
fotem a posezením u dobrého jídla a moku.
Bylo to dáno především počtem klubů, které hrály
čtvrtou třídu. Vzhledem k tomu, že do nového
Na konec jen pár slov o činnosti našeho klubu
ročníku bylo přihlášeno málo klubů, vedení
ve prospěch obce Otročín. Nadále vypomáháme
rozhodlo, že dojde ke spojení dvou soutěží – naší
při sekání obecních ploch na návsi, za čekárnou,
pralesní (čtvrté) a třetí třídy.
tréninkového hřiště pro hasiče a v neposlední řadě
i prostorů na hřbitově.
Nový ročník byl ve znamení vzniku dvou skupin A
a B třetí třídy. Otročín byl rozlosován do skupiny B Všem hráčům přeji hodně herních úspěchů, aby
společně s Krásným Údolím, Toužimí B, Žluticemi střelecký prach nevyprchal, rovněž hodně zdraví
B, Hroznětínem B, FC K. Vary, Počernami, Loko
a zároveň zvu fanoušky a příznivce na další zápasy
K. Vary, Hájkem a Perninkem.
podzimní části třetí třídy skupiny B. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.
V letošním ročníku již byly odehrány tři zápasy.
Jako první byl odehrán zápas na našem hřišti
s týmem Toužim B. Na úvod jsme utržili porážku
Zdraví jednatel TJ Budoucnost Otročín
1:9. V následujícím týdnu jsme odjeli do Žlutic,
kde jsme prohráli 1:5. Zatím poslední zápas se
odehrál opět doma v neděli 24. srpna. Dorazil
soupeř z Hroznětína. Šance byly na obou stranách
Jan Nepraš
a ještě v polovině druhého poločasu jsme
prohrávali rozdílem jedné branky. Bohužel z naší
strany nedošlo ke střelení vyrovnávací branky,
naopak soupeř přidal na tempu a vsítil dvě branky.
Odvezl si výhru 4:1.
Zdravím všechny přátele a fanoušky fotbalu.
Začal nový ročník fotbalové sezóny 2014–2015,
ve kterém je náš klub přihlášen do okresní
soutěže Karlových Varů. Byl zařazen do třetí
třídy.

Co se dá říct k těmto třem utkáním? Za tři zápasy
nemáme žádný bod a skóre 2:18. Je to k zamyšlení.
Ano, je třeba získat a zapojovat nové hráče.
Podařilo se nám z Útviny získat zpět Patrika
Kublenta a Ondřeje Nepraše, kteří v Útvině hráli
za žáky. Z Toužimi k nám přišel Roman Pečimut,
který hrál nejen za Toužim, ale i za Buldoky
Karlovy Vary. Další posilou je Ivan Šoulej. Cílem
je postupně kádr omlazovat a získanou novou krev
zapojit do herního kádru. Což jde velice pomalu a
jak říká klasik, chce to čas a čas nám to ukáže.
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Český svaz žen o. s., základní organizace Otročín
Léto uběhlo opět jako voda, také díky tomu, že
jsme měly dost napilno.
21. června jsme uspořádaly slavnostní otevření
naší klubovny. Společně se starostkou Marií
Šaškovou jsme přestřihly červenou pásku, pak jsem
poděkovala za krásnou klubovnu pro naši činnost a
tuto výjimečnou chvíli nám zpříjemnili hudbou naši
mladí muzikanti – Vojta Zeman (klávesy), Luděk
Zeman (kytara) a Ester Staříková (housle a
saxofon). Musím také poděkovat bývalé
předsedkyni Lence Molnárové za dárky zaslané při
této příležitosti v podobě panenky pojmenované
Liduška oblečené do našeho kroje a také za několik
Otevření naší klubovny
alb se všemi fotografiemi z akcí z minulých let.
Klubovnu jsme již na naše náklady vybavily
velkoplošnými zrcadly, ozvučovací technikou a
malbou obrovské růže na zdi - znaku našeho svazu.
Za instalaci ozvučovací techniky ještě jednou
děkuji Danielu Matoušovi a za nádhernou malbu
růže Michalu Švecovi.
28. června jsme s dětmi oslavily ukončení školního
roku dětským karnevalem v maskách. Děti si
užily diskotéku a soutěže, všechny dostaly drobné
dárečky a občerstvení, které jim připravily naše
ženy. Děkuji Vojtovi Zemanovi za připravení
diskotéky a za nápadité masky dětem.
26. července jsme se zúčastnily 2. ročníku
Otročínských slavností, který měl letos podtitul
Dětský karneval
Agrofest. Slavnosti měly připomenout místní
tradici v zemědělství a trochu napodobit dožínky.
Zahájeny byly průvodem zemědělských strojů,
v jehož čele byl odvěký pomocník člověka – kůň
s jezdkyní Sylvií Rutarovou v kroji. Průvod jsme
doplnily stylově v krojích s původními nástroji jako
např. cep, hrábě, srp, dřevěné vidle a kyticí téměř
zralého obilí :-) Oči návštěvníků potěšilo také
vystoupení našich žen s malými děvčátky v krojích.
K zamyšlení zazpívali Markéta a Vojta Zemanovi
pohádkovou píseň Závist, Markéta pak přidala ještě
píseň Lucie Vondráčkové. Doufám, že si všichni
smlsli na našich tradičních otročínských koláčích,
kterých jsme letos napekly 150 ks a žádný nezbyl.
Otročínské slavnosti
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Novinkou na našem jarmarku byly pamětní
magnety s fotografií Otročína, které si můžete
zakoupit také v kanceláři našeho obecního úřadu
u paní Veselovské. Návštěvníci, kteří nakupovali
na našem jarmarku, tak podpořili celkem tři
neziskové organizace, a to náš Český svaz žen
Otročín, textilní dílnu Českého západu z Teplé a
socioterapeutické dílny Charity K. Vary. Děkuji
všem zúčastněným za krásnou akci, která stála
spoustu hodin příprav a práce.
16. srpna jsme zpestřily hasičskou soutěž SDH
Karlovarské ligy o pohár starostky naší obce
kulturní vložkou – vystoupením našich dětí, které
jsme připravily na písničku o hasičích. Počasí sice
moc nepřálo, ale nakonec se přeci jen umoudřilo,
takže jsme mohly s dětmi předvést, co jsme tři
týdny připravovaly.

O pohár starostky obce Otročín

V nejbližší době připravujeme:
 18. října od 9 do 17 hodin Bazárek aneb Bleší
trh použitého šatstva pro děti i dospělé, hraček,
knížek apod. v naší klubovně v Domě služeb
v prvním patře. Vybraly jsme jen shodou
okolností stejný termín jako Denisa Jonášová
s jejím bazárkem. Přijďte si nakoupit na oba
bazárky oblečení „za hubičku“. Kdo chce
přinést něco na prodej, ať volá tel. č. 776
219 196. Podmínky prodeje vysvětlím osobně.
 Kurz orientálních tanců s Janou Hafsa
Zelenou přeci jenom nakonec bude, ale
netradiční formou z důvodu její velké
vytíženosti. Začne od října. Více se dozvíte
z plakátků a SMS.

 Klubíček – připravujeme pravidelné setkávání
maminek s malými dětmi v naší klubovně
s náplní podobnou jako v mateřských centrech.
Maminky – zájemkyně, ozvěte se mi prosím
na tel. 776 219 196, abychom se domluvily
na vhodném termínu první schůzky.
 29. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu.

Přeji všem klidný, barevný a prosluněný
podzim.
Petra Horská (Kohoutková)

Bazar oblečení, doplňků, šperků a obuvi

SOBOTA 18. 10. OD 13.00 DO 18.00
Místnost nad hospodou
v OTROČÍNĚ
TĚŠÍ se na vás

D&D Jonášovi
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
vítejte při čtení dalšího čísla našeho zpravodaje.
Od posledního vydání neuběhla dlouhá doba,
přesto Vám přinášíme další novinky ze života
členů SDH Otročín.
V pátek 11. července byl naší zásahové jednotce
vyhlášen poplach a obě zásahová vozidla vyjela
směr Tisová. Při bouřce a silném větru na silnici
mezi Bečovem nad Teplou a Mariánskými Lázněmi
popadaly stromy a uvěznily řidiče v automobilech.
Úkolem našich hasičů bylo uklizení těchto stromů
a obnovení provozu na komunikaci. K jinému
výjezdu nebylo naší jednotky potřeba.
Jako tradičně proběhly také brigády, kdy jednou
z větších bylo vyčištění koryta potoku protékajícího
Otročínem. Pod mostem mezi poštou a návsí bylo
potřeba koryto důkladně vyčistit, aby se voda při
větších deštích nedostávala do sklepů okolních
domů.
V sobotu 26. července se konaly slavnosti obce Agrofest. Na této akci jsme se podíleli zajišťováním občerstvení a technických záležitostí.
Doufáme, že se Vám slavnosti líbily, a že se brzy
uvidíme na další kulturní akci v naší obci.
Jak jste se mohli v článku z minulého zpravodaje
dovědět, ve dnech 27. – 29. června se konalo
Mistrovství České republiky v požárním sportu.
Karlovarský kraj jeli reprezentovat muži z Otročína, kteří se na toto vrcholné sportovní klání tvrdě
připravovali. Za SDH Otročín závodili: Roman
Hazmuka ml., Martin Strašil, Michal Diviš,
Vladimír Hudec, Aleš Jonáš a dále Vítězslav
Homolka (SDH Dalovice), Michal Horňáček (SDH
Dalovice), Vladimír Diviš (SDH Útvina), Marek
Váňa (SDH Mírová) a Jiří Tichý (SDH Dalovice).
Vedoucím týmu byl Roman Hazmuka st. Na mistrovství České republiky v požárním sportu se také
probojovaly Klára Hazmuková, Pavla Veselá
Kaňková a Denisa Jonášová, které závodily pod
hlavičkou SDH Útvina.
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Celý víkend všichni statečně bojovali v disciplínách 100 m překážek, štafeta 4x100 m a také
v „královské disciplíně“ požární útok. Při druhém
pokusu v požárním útoku na 3B se podařilo našim
mužům dosáhnout krásného času 25:93. Tento čas
byl třetí nejrychlejší ze všech provedených pokusů.
Při celkovém hodnocení získali muži z Otročína
krásné 10. místo. Děkujeme všem sportovcům
za reprezentaci naší obce, sponzorům, kteří nám
finančně pomohli s účastí na celorepublikové
soutěži a také všem fanouškům, kteří sportovce
podpořili přímo na stadionu v Českých Budějovicích nebo u obrazovek svých počítačů. Zkrácený
videozáznam výkonů našich reprezentantů můžete
zhlédnout na našich webových stránkách
hasici-otrocin.estranky.cz v sekci MČR v požárním
sportu.
16. srpna se v Otročíně konaly závody v požárním
sportu na fotbalovém hřišti. Letos nám bohužel
příliš nepřálo počasí a celé závody propršely, ale
to nezabránilo sportovcům v podání dobrých
výkonů. Již tradičně se kromě požárního útoku
soutěžilo také ve štafetách 4x100 m. Nakonec
v součtu časů z obou disciplín vyhráli naši muži
i ženy a oba putovní poháry zůstaly doma :-)
V Karlovarské lize v požárním útoku zůstávají naši
muži z týmu Otročín A neporaženi a týmy Otročín
B a ženy Otročín se stále perou o umístění na
stupních vítězů.

Přeji Vám všem krásné podzimní dny.

za SDH Otročín Pavla Veselá Kaňková

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
4. října 2014
Brť
Měchov
Otročín
Tisová
Poseč

10.10 – 10.30
10.35 – 10.50
11.00 – 11.45
11.50 – 12.00
12.10 – 12.30

Do nebezpečného odpadu patří:
barvy, ředidla, baterie, zářivky, lednice, pračky, mrazáky, rádia, televize, pneumatiky.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 18. 9. 2014. ZDARMA.
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Tip na výlet: hrad Loket
Expozice a zajímavosti
 vyhlídková věž s drakem – je vysoká 26 metrů
a vede na ni 96 schodů
 čtyřpatrové vězení a útrpné právo – ukázka
mučení obžalovaných prováděného za účelem
doznání. V expozici útrpného práva je tma,
některé z figurín se hýbají a zážitek je
doprovázen nervy drásajícím zvukovým
doprovodem.
 muzeum zbraní
 expozice porcelánu
 výstava předmětů z navrácených loketských
sbírek – otevřena v roce 2014
 dobová lékárna z přelomu 19. a 20. století
 sál s freskami
 část nalezeného meteoritu – patří k nejstarším
na světě, nalezen byl kolem roku 1400. Před
rozbitím vážil 107 kg.

Otevírací doba
Hrad je otevřen denně po celý rok.
 zimní sezóna (listopad – březen): 9.00 – 15.30
 letní sezóna (duben – říjen): 9.00 – 16.30

Parkování
 placené parkování na náměstí
 bezplatné parkování na záchytném parkovišti
u čerpací stanice cca 450 metrů od hradu

Vstupné
Dospělí

Děti 6-15 let, studenti, důchodci, ZTP

Děti do 6 let, ZTP/P + 1 doprovod

Rodinné

S průvodcem

120 Kč

95 Kč

zdarma

350 Kč

S textem

100 Kč

80 Kč

zdarma

300 Kč

Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
Zpravodaj z dodaných materiálů vytvořil Václav Švec. Evidenční číslo: MK ČR E 21522.

Obec Otročín – Otročín 48, 364 01, tel. 353 394 237
info@otrocin.eu | www.otrocin.eu
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