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Před 20 lety

Úvodní slovo starostky
Vážení čtenáři,
ráda bych Vám sdělila několik nových
informací z obce.
 Na jaře odešla z úřadu na mateřskou dovolenou
Jana Kučová a po dobu její nepřítomnosti se
budete setkávat s paní Drahomírou Veselovskou.
 V červnu byl na náves v Otročíně umístěn
kontejner na obnošené šatstvo a hračky. Věci
do něj ukládejte čisté a zabalené v igelitových
pytlích. Po vytřídění bude část věcí použita na
charitativní účely.
 Podařilo se stavebně dokončit úpravy v prvním
patře domu služeb Otročín: místnost, sklad a
chodba. Na úpravy jsme v lednu požádali
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, žádali
jsme jako vítězové Oranžové stuhy 2013.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.

V březnu započaly opravy a v květnu byly
dokončené práce předány. Velká místnost bude
sloužit jako zázemí pro místní spolek svazu žen.
 I letos jsme získali pět pracovních míst na
veřejně prospěšné práce podpořených Úřadem
práce. Údržba našich vsí je tak zajištěna.

Přeji Vám všem hřejivé letní dny a dětem hezké
prázdniny a srdečně vás zvu na otročínské
slavnosti, které se budou konat 26. července.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky
I v letošním roce jsme se zapojili do Tříkrálové
sbírky. Skupinky koledníků obětavě obešly naše
vesničky a vykoledovaly 9 211 Kč.
Otročín 4 467 Kč, Brť 2 571 Kč, Poseč 1 333 Kč,
Měchov 840 Kč.

Výtěžek za okres Karlovy Vary činil 161 147 Kč.
Bude použit na modernizaci stacionáře pro
postižené Alzheimerovou chorobou v Karlových
Varech.

Tak jde čas
Na obecním webu otrocin.eu jsme připravili novou Určitě se nezapomeňte podívat a sami zhodnoťte,
sekci s názvem Tak jde čas, která obsahuje 32
do jaké míry se naše obce za těch 10 let změnily.
porovnávacích fotografií jednotlivých domů z let
2001 a 2011, kdy probíhala fotodokumentace
Otročína a přilehlých vesnic.

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.
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Hrad a zámek Bečov myslí také na děti
Nový prohlídkový okruh
Od letošního června je pro malé návštěvníky a
jejich doprovod připraven nový okruh nazvaný
Procházka minulostí.
Je určen dětem ve věkovém rozmezí ideálně
4–8 let, které se zábavným způsobem dozví, jak se
bydlelo na hradech a zámcích. Budou si moci půjčit
kostýmy a dostanou bohatě ilustrovaný pracovní
list a pohádkovou knížku. Cestou budou plnit
nejrůznější úkoly a budou si moci osahat řadu
exponátů.
Prohlídku lze objednat prostřednictvím
rezervačního formuláře na webových stránkách
zámku Bečov na adrese www.zamek-becov.cz.

Nový dětský web
Na Mezinárodní den dětí 1. června 2014 byly
spuštěny nové webové stránky zámku Bečov
určené pro dětské návštěvníky.
Stránky se snaží srozumitelně seznámit děti se
základními informacemi o hradu, zámku a
relikviáři svatého Maura. Je protkán celou řadou
originálních ilustrací, nabízí možnost zhlédnout a
stáhnout si animované filmy o hradu, omalovánky
a pracovní listy. Cílem webu je dětské návštěvníky
pobavit a zároveň jednoduchou formou vzdělávat.
Děti, které ještě neumí číst, mají možnost si
všechny texty na webu nechat přečíst pomocí
služby hlasového čtení, která je do stránek
implementována.
Nové dětské stránky vznikly za spolupráce
Národního památkového ústavu, výtvarnice Evy
Chupíkové a společnosti Galileo Corporation.
Stránky jsou umístěny na adrese
prodeti.zamek-becov.cz.

Nový dětský web bečovského zámku
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.
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Před 20 lety, rok 1994
Stav obyvatel k 31. 12. 1994
Muži: 276, ženy: 285, celkem: 561

Počasí v obci
Leden: poměrně teplo, kolem -2 °C
Únor: od 13. 2. velké mrazy -20 °C
Březen: celý měsíc ranní mrazy do -5 °C
Duben: do 24. 4. mrazíky, pak oteplení
Květen: málo srážek, teploty do 20 °C
Červen: od poloviny června teploty do 30 °C

Základní škola
Počet zapsaných žáků: 18
Jana Brožová – ředitelka
Lenka Matoušová – učitelka
Lenka Molnárová – vychovatelka školní družiny
Pavla Brožová – školnice
Marie Lojínová a Milada Kučová – školní jídelna
Letošní rok je pro školu kritický, vlivem odchodu
třetiny žáků ze všech ročníků do základní školy
v Toužimi. I přes obtížné dojíždění vlakem rodiče
čím dál více přistupují na toto řešení – zápisu
svého dítěte do úplné školy ve městě.

Velký ohlas mezi místními obyvateli má Velká
vánoční besídka pořádaná v místním sále
pohostinství. I letos se děti 3. a 4. ročníku
zúčastnily v rámci plnění povinné tělesné výchovy
plaveckého výcviku v bazénu ve Žluticích.

Mateřská škola
Počet zapsaných dětí: 18
Vladimíra Hazmuková – ředitelka
Mája Kokešová - učitelka
Děti uspořádaly dvě besídky pro rodiče a veřejnost,
účastnily se vítání občánků, plaveckého výcviku,
sportovní olympiády v Útvině. Pan učitel Hakl vedl
pěvecký kroužek dětí v mateřské škole.
V rámci neustále rostoucích nákladů na provoz
budov a financování pracovníků školství rozhodlo
Obecní zastupitelstvo na návrh Školského úřadu
v Karlových Varech o sloučení místní mateřské
školy se školou základní v jeden právní subjekt
od 1. listopadu 1995. Mateřská škola se přesune
do budovy základní školy od 1. září 1995.

Kultura
O kulturní vyžití se dobře postarali myslivci
se svým plesem 22. ledna s nezapomenutelnou
atmosférou, bohatou tombolou a Veselou šestkou.

Svaz žen se úspěšně zhostil Babího hopu
Ani letos nezahálela Lenka Molnárová a s tanečním v masopustním průvodu a společně se sportovci
uspořádal Májovou veselici.
kroužkem sklízela mnoho úspěchů v okresních
soutěžích i místních veřejných vystoupeních.
z kroniky vypsala Marie Šašková

Z kroniky Měchova: Vodohospodářské družstvo
Sídlem družstva byl Otročín a zahrnovalo obce
Otročín, Brť, Poseč, Měchov a Tisová. Bylo
založeno před 1. světovou válkou jistým inženýrem
Neutznerem (z Vodohospodářského úřadu v Karlových Varech). Účelem družstva bylo společné
odvodňování a zavlažování souvislých pozemků.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.

Stát a kraj nabízel dotace (tehdy se nazývaly
subvence) ve výši 60 % při odvodňování a až 75 %
při odvodnění a zavlažování. Zbylou částku museli
shromáždit sami členové družstva.
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Navzdory subvencím dosáhly náklady výše, která
se rovnala hodnotě pozemku. V rozpočtu byla
uvedena částka 1 500 Kč, kterou musel po odečtení
dotací uhradit vlastník pozemku. Téměř běžně však
bylo nutné místo plánovaných 1 500 Kč na hektar
zaplatit částku 4 000 Kč. Objevily se i případy, kdy
1 hektar stál až 6 000 Kč. Není pochyb o tom, že
meliorace některých pozemků byla naprosto
nezbytná, samotná realizace odvodňovacích prací
však byla názorným příkladem toho, jak se tyto
věci dělat nemají.
Po skončení 1. světové války byly vypsány zakázky
na provedení prací a předány dvěma firmám.
Jednou z nich byla firma Köhler a Pschera z Aše,
druhá firma byla z Čech. Údajně byla přizvána
ke spolupráci proto, aby Praha snadněji uvolnila
dotace. Ukázalo se však, že zbytečně. Při shánění
finančních prostředků nastaly největší problémy.
Po každém dokončeném úseku stavby se měla
firmám vyplatit odpovídající částka. Předpokládalo
se, že platby se uhradí z příslušných dotací.
Subvence však byly vyplaceny až po opakovaných
přímluvách u československého ministerstva
financí. Mezitím bylo nutné požádat o drahé úvěry,
s nimiž se předem nepočítalo. Úroková služba byla
nadprůměrně vysoká. V průběhu stavby se přitom
od členů družstva nevyžadovaly žádné příspěvky.
Teprve po několika dlouhých letech výstavby
(1922–1926) byly náklady přeneseny na členy.
Když byla oznámena jejich výše, rozpoutala se
bouře rozhořčení. Pro ilustraci uvádím jeden
příklad: Eduard Riedl čp. 20 na vlastní náklady
a vlastní prací provedl odvodnění a meliorace
na své luční parcele v části Neubürger. Bylo mu
doporučeno, aby se kvůli získání dotace připojil
k Vodohospodářskému družstvu. Když dostal
vyúčtování, nestačil žasnout: ačkoliv všechny
práce vykonal sám, musel po dobu 30 let platit
ročně částku 30 Kč!
Navzdory stížnostem a námitkám všech družstevníků se nedalo nic dělat, náklady se musely splatit.
Miliónový projekt přerostl výboru přes hlavu.
Z konečného vyúčtování vyplynula čísla, jež
přivedla významně se podílející hospodářství
na pokraj bankrotu. Pod vesnicí byly do projektu
zahrnuty Gschiewlova louka a sousedící Towrecke.
Rußovi z čp. 76 odmítali do družstva vstoupit a
dovolit, aby na jejich louce družstvo vybudovalo
meliorace.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.

Byla podána žaloba, přizvány komise, provedeno
místní šetření, jež nebylo levné – a družstvo proces
prohrálo. Zjistilo se, že Rußovy pozemky
v projektu být zahrnuty nemusí.
Celá část – Gschiewlova louka a Towrecke – byla
tedy z projektu vyškrtnuta. Náklady na soudní
proces však neplatili vlastníci těchto pozemků,
nýbrž ostatní členové družstva, kteří za nic
nemohli!
Po tomto dlouhém úvodu přecházím k měchovské
sekci družstva samotné. Výměra pozemků
zahrnutých do projektu činila podle opatrného
odhadu kolem 20 ha. Prvním zástupcem členů
z Měchova v družstvu byl Norbert Halbritter čp.
10. Byl členem výboru při zadání stavby a setrval
v něm až do roku 1925. Kvůli silným výhradám
vůči způsobu provedení a velkým nákladům svůj
úřad složil. Po něm následoval Eduard Ruß čp. 2.
Ruß pracoval ve výboru asi do roku 1926. Sliby
o zlevnění provedených prací nemohl dodržet. Také
Ruß složil funkci. Pak přišel Konrad Hanika čp. 11.
Stavební práce byly dokončeny, na věci se už
nedalo nic změnit. Výboru nyní zbyla nevděčná
úloha vymáhat od členů družstva pololetní splátky.
Častokrát docházelo k potížím. Teprve po připojení
k Říši se díky zákonům o oddlužení situace stala
pro leckterého sedláka únosnější.
Prvním předsedou byl Josef Pichl, poštmistr
z Otročína, po Pichlovi byl zvolen Holdschick
z Otročína, posledním předsedou byl Franz
Unterstein z Otročína. Brť zastupoval Xaver
Hanika, poté Franz Lugert, představitelem Poseče
byl Michl Wenzl, za Tisovou byl členem výboru
Fischbach Heinrich. Prvním jednatelem byl Josef
Schmidt, později řídící učitel Richter, jako poslední
obchodník Zerlik a učitel Hubana z Otročína.
Dnes už jsou vklady, které přinesly tolik starostí,
dávno propadlé.

autor Konrad Hanika
překlad Blanka Horáková
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Český svaz žen o. s., Základní organizace Otročín
Ptáte se, co se u nás přihodilo od Vánoc. Je toho
docela dost.
8. února se konala oslava pátého výročí dětského
tanečního kroužku a taneční skupiny Rozkoš, kde
se Lenka Molnárová rozloučila s předsednictvím
v našem svazu žen. Při této akci jsem byla oslovena
členkami svazu, zda bych mohla předsednictví
převzít, aby svaz nepřišel o všechen svůj majetek a
finanční prostředky, s tím, že není jiná kandidátka.
14. února jsem byla zvolena novou předsedkyní a
Monika Zemanová místopředsedkyní, do povinné
trojice rady svazu k nám přibyla dodatečně Marie
Macháčková jako 2. místopředsedkyně.
1. března jsme již v nové sestavě připravili Maso- Oslava 5. výročí tanečního kroužku a taneční
skupiny Rozkoš
pustní rej se zábavou. Děkujeme znovu velkému
počtu masek, hasičům a starostce Marii Šaškové
za zapůjčení „vejtřasky“ na dopravu mezi našimi
vesničkami, Janě Matoušů za uvaření výborného
guláše pro všechny účastníky a Marii Macháčkové
s dalšími členkami za napečení koblížků.
Dětský karneval se kvůli rekonstrukci 1. patra
domu služeb bohužel nekonal, ale vše si děti
vynahradí již 28. června.
8. března jsem přišla popřát našim babičkám
k MDŽ, každá dostala ručně vyrobené přáníčko a
s nejmenšími dětmi jsme zatančily malý taneček.
Většina členek vystupovala ten den v Chebu na
MDŽ. Zábava pro ženy se večer nekonala z důvodu Masopustní rej
již počatých oprav naší budoucí klubovny, ale vše
si vynahradíme 21. června na slavnostní kolaudaci
se zábavou.
30. dubna jsme spolu s SDH Otročín připravili Rej
čarodějnic a stavění máje. Velké i malé čarodějnice
společně vyčarovaly orientální tanečnici Janu
Hafsu Zelenou z Karlových Varů a její dceru
Lucku, které pak zatančily několik tradičních
orientálních tanců, které sloužily i jako ukázka pro
připravovaný kurz orientálních tanců v naší nové
klubovně. Děti zaujala kouzelnice Kačka z Karlových Varů, která všem vymodelovala z balonků
zvířátka. S členkami jsme napekly výborné linecké
cukroví a vyrobily dětem originální lampionky.

Rej čarodějnic a stavění máje


Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.
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Nákupem některých výrobků v našem stánku jste
také přispěli na charitní Socioterapeutickou dílnu
z Karlových Varů, které jsem odevzdala výtěžek
1 084 Kč. Drobné předměty zde vyrábějí také
klienti z Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Mnichově.
14. května jsme organizovaly charitativní sbírku
Český den proti rakovině v Otročíně, Měchově,
Brti a Poseči. Prodaly jsme 225 kytiček měsíčku
lékařského s tyrkysovou stužkou za úžasných
6 479 Kč. Od jedné starší paní jsme obdržely
dokonce 1 000 Kč za jednu kytičku.
1. června jsme pomáhaly hasičům se soutěžemi
pro děti během Dětského dne.

A dále připravujeme

Český den proti rakovině

21. června slavnostní otevření naší nové, tolik
vytoužené, klubovny. Od 20 hodin Vás srdečně
zveme na zábavu s Vlastíkem Kandlerem, která se
bude konat v sále. Tímto bych ráda za celý svaz žen
veřejně poděkovala starostce Marii Šaškové za
vstřícnost při realizaci rekonstrukce klubovny a
členům zastupitelstva obce za umožnění této
rekonstrukce.
28. června zveme všechny děti, aby s námi oslavily
ukončení školního roku Dětským karnevalem.
Přijďte všichni v maskách, čeká Vás nejen
karnevalová diskotéka.

Novou klubovnu budeme využívat
na mnoho aktivit

Dětský den

 Kurz orientálních tanců s Janou Hafsa Zelenou
 Setkávání a práce členek svazu žen.
pro širokou veřejnost nejen z Otročína. První
 Nacvičování tanečních vystoupení členek svazu
hodina bude zdarma, o počátku a podmínkách
a dětského tanečního kroužku.
kurzu budete informováni plakátky (pro tento
 Tvořivé výtvarné dílny pro děti nebo dospělé.
kurz a další tančení a cvičení jsme nechaly
 Bazárek použitého šatstva pro děti i dospělé,
nainstalovat na zeď velkoplošná zrcadla).
hraček, knížek apod. 2x ročně.
 Klubíček - pravidelné setkávání maminek
Přeji všem krásné slunné letní dny.
s malými dětmi s náplní podobnou jako
v mateřských centrech.
Petra Horská

Obec Otročín vyhlašuje již 7. ročník dětské výtvarné soutěže Obec očima dětí,
tentokrát na téma Moji kamarádi. Termín pro odevzdání obrázků je 30. září.
Na všechny zúčastněné děti opět čekají hodnotné ceny.

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 6. 2014. ZDARMA.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři, dovolte mi přivítat vás u dalšího
článku o dění v SDH Otročín.
11. března byla výjezdová jednotka povolána
k hašení velkého požáru na území vojenského
újezdu Hradiště. Poplach byl vyhlášen v podvečerních hodinách a jednotka vyjela v počtu 1+3.
Za tento zásah jsme obdrželi děkovný dopis
od podplukovníka Ing. Vašíčka, který máte
k nahlédnutí níže. Někteří členové jednotky prošli
speciálními kurzy pro velitele i strojníky a také se
některým podařilo opakovaně splnit podmínky
pro preventisty.
Sbor dobrovolných hasičů v rámci brigád vyčistil
kanalizaci v Poseči a také problémová místa
v Otročíně. Na základě domluvy s paní starostkou
došlo v rámci brigády ke kácení stromů v Brti,
Měchově a Otročíně, kde se při kácení některých
vzrostlých stromů musela použít i vysokozdvižná
plošina. Podařilo se nám upevnit spolupráci
s vedením FARMY Otročín, největší společnosti
v okolí. Zde jsme pomáhali s vyčistěním dvou
silážních skladišť (jam) a v únoru s rozebráním
staré bramborárny. Jednu sobotu jsme věnovali
výřezu náletů rybníka v Poseči. Další brigády
chystáme na druhou půlku roku.
Pro sportovce našeho SDH začala již 19. dubna
závodem v Útvině další sezóna plná sportovních
zážitků a doufáme také dobrých sportovních
výkonů. V rámci Karlovarské krajské ligy
v požárním sportu máme za sebou zatím jen tři
kola. V požárním sportu jsme také organizátory
jednoho závodního kola Karlovarské ligy. Závody
se u nás budou konat 16. srpna tradičně na
fotbalovém hřišti a my budeme rádi, když se
přijdete podívat a povzbudit otročínské závodníky.
Dne 24. května se konalo okresní kolo postupové
soutěže v požárním sportu. Do krajského kola se
letos podařilo probojovat nejen mužům, ale také
ženám. V sobotu 14. června jsme v Sokolově
bojovali o postup na Mistrovství republiky.
Družstvo mužů se umístilo na druhém místě a
postup na mistrovství ČR vybojovalo. Družstvo
žen skončilo v krajském kole na třetím místě.
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Mistrovství České republiky v požárním sportu se
bude konat ve dnech 27. až 29. června. Družstvo
žen SDH Útvina tam budou reprezentovat také naše
členky Klára Hazmuková, Denisa Jonášová a Pavla
Veselá Kaňková.
Jako každý rok se 30. dubna konalo stavění máje a
pálení čarodějnic. I letos jsme technicky zařizovali
hladký průběh těchto oslav příchodu jara. Tradiční
byl také lampionový průvod obcí, který směřoval
od návsi až k připravené velké hranici dřeva kousek
za obcí. Na bezpečnost při pálení čarodějnice
dohlíželi členové našeho sboru společně s vozidlem
Praga V3S. Na závěr celé této podívané hasiči
odpálili ohňostroj přímo z prostoru u spáleniště.
Doufáme, že se tím postarali o nádherný zážitek
dětem i dospělým, kteří přes chladné počasí
vydrželi až do setmění. Další pravidelnou akcí
pořádanou členy SDH Otročín je Mezinárodní den
dětí. Letos se MDD konal v sobotu 31. května a
vyráželo se z louky od Borováku směrem na náves.
Stěžejním tématem celého odpoledne byli Piráti
z Karibiku. Hned na startu celé trasy vítaly všechny
dvě krásné pirátky, další piráti čekali na děti
u jednotlivých stanovišť i v cíli přímo na návsi.
Pro děti byla připravena stanoviště s úkoly a po
jejich splnění dostaly odměnu. Na návsi byl pro
děti připraven nafukovací skákací hrad a jako
bonus na závěr přišla hasiči slíbená pěna.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na
konání dětského dne podíleli a velké díky patří také
členkám Svazu žen za velmi příjemnou spolupráci.
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na MDD:
Obec Otročín, FARMA Otročín, Střechamont
Zdeněk Karaba, Elektro Nepraš, Milan Kříž
(Tisová), ČSŽ Otročín, SDH Otročín, Rybářský
spolek Vodárna Otročín, TJ Budoucnost Otročín,
APSA, potraviny Otročín, S.T.A. Karlovy Vary,
Jaroslav Jonáš – pokrývačství Brť, Radek Bleha tesařství Otročín, Rutarová Silva, COLAS.
Na závěr příspěvku mi dovolte popřát vám všem
krásné prosluněné léto.
za SDH Otročín Pavla Veselá Kaňková

Děkovný dopis za pomoc při hašení požáru ve vojenském újezdu Hradiště
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Český svaz chovatelů, Základní organizace Andělská Hora
Vážení přátelé,
rád bych Vás pozval na již 2. místní výstavu
drobného zvířectva v Otročíně, která se bude
konat před místním hostincem v sobotu 26.
července 2014 pro veřejnost od 12 hodin a to
při příležitosti otročínských slavností s letošním
podtitulem Agrofest.

Děti se mohou těšit na malování na tvář od
Drahomily Hájkové a soutěžní program. Navíc
v letošním roce připravujeme soutěž na podporu
chovatelství s velmi zajímavými cenami.

Slavnostní vyhodnocení naší výstavy a předání
čestných cen vystavujícím chovatelům se uskuteční
Budete moci zhlédnout výsledek dlouholeté práce v 17 hodin za přítomnosti starostky obce Marie
a šlechtění zvířat chovatelů z celého Karlovarského Šaškové, které chceme zároveň poděkovat za
kraje. K vidění zde budou především králíci, holubi velikou, a nejenom finanční, podporu této akce.
a drůbež. Oproti 1. ročníku výstavy bude bodově
Vstupné na naši výstavu bude opět dobrovolné.
posouzena i drůbež. Vloni výstavu doplnila ještě
morčata, exotické ptactvo a sklípkani. Označená
zvířata k prodeji si budete moci koupit u pořadatelů Rádi mezi sebou uvítáme nové chovatele, kteří
se mohou stát členy naší základní organizace
výstavy.
Andělská Hora.
Doprovodný program bude tvořit např. prodej
Těším se na Vaši návštěvu.
výborného včelího medu z Doupova a ukázka
vybavení včelaře. Dále budete moci nakoupit různé
zahradnické zboží, rostliny, domácí dobroty či
za výstavní výbor Miloš Kohoutek ml.
obdivovat malou výstavu čerstvých výpěstků
z našich zahrad.

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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