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Úvodní slovo starostky
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků
Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku
Letošní rok byl hodně bohatý na kulturní události, proběhl v září v prostorách Senátu Parlamentu ČR.
které probíhaly na různých místech naší obce.
Vítěznou obcí jsme se nestali, ale s krajským
oceněním Oranžová stuha je spjata finanční
Důstojně jsme oslavili výročí 780 let založení obce, odměna ve formě dotace z rozpočtu Ministerstva
za krásného počasí proběhla oslava výročí
zemědělství z Programu obnovy venkova do max.
fotbalového klubu. V říjnu na Den železnice jsme výše 600 tis. Kč, kterou budeme čerpat v příštím
vítali delegaci císaře Františka Josefa I. na našem
roce.
nádraží, která přijela zvláštním parním vlakem.
Na začátek adventu svaz žen připravil bohatý
Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí
program na rozsvěcení vánočního stromu.
byly zahájeny práce na zpracování projektové
Všem organizátorům patří pochvala a velký dík
dokumentace čističky odpadních vod a kanalizace
za odvedenou práci.
pro Otročín a Brť. Do budoucna budeme muset
postupně kanalizaci budovat, protože kdo z nás
V minulém vydání Zpravodaje jsem se zmínila
vypouští odpadní vody dle platných norem a
o soutěži Vesnice roku, do které jsme se letos
zákonů? Vím jen o dvou domácnostech.
poprvé přihlásili. V krajském kole jsme obdrželi
ocenění Oranžová stuha, které se uděluje za
příkladnou spolupráci se zemědělským podnikem, K blížícím se vánočním svátkům vám přeji
v našem případě s Farmou Otročín, a. s. Ocenění
spoustu radosti a hojnosti a do nového roku
v krajském kole přebírala Jana Staříková dne
hodně zdraví a požehnání.
30. července 2013 v obci Hájek, která se stala
vítězem krajského kola. A postoupili jsme do
celostátního kola soutěže. Přijela delegace
zemědělských a krajinářských odborníků a znovu
posuzovala spolupráci se zemědělskými subjekty.
Srdečně vás zdravím v adventním čase!

Oranžová stuha v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 patří Otročínu

Převzetí ocenění v krajském kole

Vyhlášení výsledků celostátního kola
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Informace z matriky
Naši noví občánci
V roce 2013 do našich obcí přibylo pět dětí:
Patrik Schoř, Tadeáš Pražák, Jan Bartoň, David
Smutný, Václav Kříž.

Rozloučili jsme se
V letošním roce jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany: Josef Hospodářský, Miluše
Matoušová, Jozef Sivák, Antonín Velát.

81 let
Kateřina Tokarová, Anna Jonášová, Anna Hospodářská, Květoslava Čápová, Vilma Pavlovičová
82 let
Juliana Arnoltová, Božena Vavrochová, Marie
Pánková, Marie Čermáková
83 let
Marie Pokorná, Josef Tokar, Verona Hajná
84 let
Anna Kučová, Miloslava Švecová

Životní jubilea

85 let
Jaroslava Matoušová

70 let
Vladimír Kříž, Zdeněk Zoch, Ladislav Sirák,
Helena Siráková

86 let
Růžena Černá

80 let
Marie Dočkalová, Anastazie Dražanová

89 let
Anna Kompasová
91 let
Růžena Matoušů

Aktuálně z knihovny
 V knihovně se pravidelně setkává až jedenáct
dětí, ale i starší ročníky. Povídáme si o našich
starostech i radostech, chlubíme se vnoučaty.
Všichni společně pomáhají s výzdobou knihovny
a obecního úřadu na Vánoce, Velikonoce, ale i
Musím poděkovat paní starostce Šaškové za nákup
během celého roku.
krásných knih o historii válečných let našeho kraje
a současnosti. Také děkuji Janě Kučové za pomoc
 V knihovně jsou na prodej pohledy, pamětní
s provozem knihovny.
mince, kalendáře i cédéčka.
 Otevřeno je každé úterý mezi 12. a 18. hodinou.
 V letošním roce knihovna požádala o dotaci na
nové počítačové vybavení. Mělo by se jednat o
 V současné době máme 2 530 svazků a máme
dva nové počítače pro veřejnost a chtěli bychom
knihy všech žánrů.
také z dotace automatizovat systém půjčování
knih. Žádost o dotaci byla podána na
 Naši knihovnu navštěvuje 54 stálých a 14
Ministerstvo kultury.
občasných čtenářů.
Pomalu končí rok 2013 a tak je třeba se ohlédnout
zpět. Je za námi úspěšný rok. Naše obec oslavila
780 let od založení a získala Oranžovou stuhu
v soutěži Vesnice roku 2013.

 V polovině letošního roku proběhla v naší
knihovně inventura knih. Ta pro nás dopadla
poměrně úspěšně. Chybělo 16 svazků, které se
postupně dohledávají.

Závěrem děkuji všem čtenářům, malým i
velkým, místním i přespolním a moc se těším na
setkávání v novém roce 2014.
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Obec očima dětí
V sobotu 23. listopadu proběhlo vyhodnocení
3. místo: Luděk Zeman
sedmého ročníku výtvarné soutěže Obec očima dětí
na téma Naši mazlíčci.
Letos se soutěže zúčastnilo 13 dětí ve věkové
kategorii od 4 do 11 let. Děti získaly věcné dary
v podobě knížek, pastelek, skicáků a krásných
diplomů, které pro děti nakreslil hodnotitel soutěže
Michal Švec.

Výsledky
1. místo: Vojta Šašek

Zvláštní uznání: Kamila Zemanová
„Papoušek je u okna s výhledem na okolí. Líbí se
mi, protože umí mluvit.“
2. místo: Marie Molnárová

Za účast: Vojta Zeman, Kristýna Kublentová,
František Šašek, Kateřina Zemanová, Denisa
Blehová, Anna Phamová, Hana Phamová, Ondřej
Hazmuka, Šárka Blehová.
„Kůň jménem Kofí je můj kamarád. Rád jí jablka a
mrkev.“

Všem dětem, které se zúčastnily, obec Otročín
děkuje za účast a aktivitu. Doufáme, že Vás, dětí,
se příštího ročníku soutěže zúčastní ještě více.
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FARMA Otročín
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil a
přiblížil Vám dění a změny již realizované i ty
budoucí v rámci FARMY Otročín, a. s.
V rámci majetkových změn na přelomu let 2012 a
2013 se naše společnost, tehdy ještě AGRO –
Otročín, a. s., stejně tak jako Hollandia Karlovy
Vary, a. s., stala součástí logistického obra HOPI
Holding. HOPI Holding je ryze česká rodinná
společnost s nadnárodní působností. Tato nejzásadnější změna odstartovala „znovuzrození“
otročínské farmy.
S novým vlastníkem přišla chuť měnit, zlepšovat,
investovat, budovat, přemýšlet, strategicky
plánovat, zkrátka po dlouhém strádání postavit
farmu zpět na nohy tak, aby se stala váženým
obchodním partnerem, úspěšným sedlákem a
hrdým zaměstnavatelem.

Masivně investujeme do půdy. Vracíme k produkci
desítky hektarů našich zemědělských ploch, které,
byly dlouhou dobu zatravněny. Stabilizujeme chod
celé farmy. Nejsme spekulanti nebo „zemědělci
z Václaváku“. Jde nám o stabilní a dlouhodobě
prosperující hospodářství v souladu s ekologickým
zemědělstvím, které zároveň bude zušlechťovat a
tvořit ráz zdejší krajiny v symbióze s maximální
podporou obce. Tvoříme, doufám, nejúspěšnější
biofarmu u nás.
Po roce resp. půlroce nastartovaných změn se zdá,
že jsme vykročili tím správným směrem. A to
především díky správné myšlence, jasně nastavené
vizi a definovaným cílům. Nejdůležitějším prvkem
je však každý jeden člen našeho týmu – zaměstnanci, kteří denně rozhodují o úspěšnosti a kvalitě
našich výrobků a společnosti samotné. Za to, kam
se nám podařilo FARMU Otročín za tak krátkou
dobu posunout, jim patří obrovský dík. Vážím si
práce každého z nich a přeji si, aby jim jejich
přístup k práci a ztotožnění se s vizí vydrželo
co nejdéle.

Společnost jsme převzali absolutně nestabilní,
topící se v dluzích za obchodními partnery i
vlastníky půdy, maximálně závislou na dotacích,
bez zajištění zemědělské půdy a v atmosféře, která Je obtížné obstát v regionu „bezprodukčních
jednoznačně nemohla vést k úspěchu.
dotačních spekulantů“, nicméně věřím, že naší
systematickou prací a s našimi bio výrobky
Na podzim letošního roku jsme za ne zcela
dokážeme na trhu obstát.
vydařenou minulostí AGRA – Otročín symbolicky
zavřeli dveře a vykročili v novém kabátě pod
názvem FARMA Otročín. Pro mnohé to mohla být Přeji Vám krásné prožití Vánoc a mnoho
pouhá změna názvu. My za touto změnou vidíme
úspěchů v celém novém roce 2014.
spíše nový přístup k vedení farmy a vyslání jasného
signálu kdo jsme a kam směřujeme.
S úctou
Richard Tintěra
Tvoříme nová pracovní místa. Začínáme obdělávat
půdu, která byla dlouhá léta ladem. Vracíme
k životu stroje, které vytahujeme z kopřiv.
Zefektivňujeme provoz živočišné výroby a areálu
VKK. Rozšiřujeme chov mléčného skotu, který po
stavebních úpravách stávajícího kravína navýšíme
na 600 ks dojnic. Rozšiřujeme stádo masného
dobytka. Začínáme s chovem ovcí a tedy výrobou
bio jehněčího. Výrazně investujeme do nového
strojového parku. Stabilizujeme stav najaté půdy,
tedy zajišťujeme dlouhodobé nájemní smlouvy tak,
abychom mohli dlouhodobě hospodařit, zajišťovat
krmnou základnu pro dobytek a vést farmu
k prosperitě.
Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Co nového na otrocin.eu?
Také v roce 2013 probíhal další rozvoj obsahu
a modernizace vzhledu a technologií obecního
webu. Podívejme se na podrobnosti.

Nový design
Radikální proměny si návštěvníci webu jistě
povšimli v červenci. Na konci měsíce byla spuštěna
nová podoba našich stránek, na které se předtím
po několik týdnů pracovalo. Design webu byl pojat
zcela nově, vyznačuje se mnoha užitečnými
řešeními a také letní a zimní verzí. Představme
si dva klíčové prvky našeho webu.
Absolutní jednoduchost
Cílem nového designu bylo naprosté odstřižení se
od složitých grafických prvků, od zbytečností
odpoutávajících pozornost, od křiklavých,
nevkusných či nevhodně kontrastujících barev.

Porovnáme-li design našeho webu s weby jiných
obcí, okamžitě ten rozdíl spatříme. Zaměřili jsme se
na obsah, na snadné dohledání informací, přehledné
nekomplikované členění. Povšimněte si, že barevné
podání webu plně koresponduje s erbem obce.
Výsledkem je moderní, svěží a neobtěžující design.
Responzivita (přizpůsobitelnost)
Náš web byl jako jeden z vůbec prvních obecních
webů v České republice vyvinut jako responzivní.
Pod pojmem responzivní design spočívá schopnost
webu přizpůsobit se jakémukoliv zařízení, přes
které je prohlížen. Máme tím na mysli klasický
desktopový počítač, tablet či mobilní telefon.
Nezáleží na tom, z jakého zařízení si návštěvník
stránky zobrazí, protože design se vždy přizpůsobí
velikosti displeje konkrétního zařízení.

Ukázky designu na různých zařízeních

Notebook s rozlišením 1280×800 px

Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.

Běžný mobilní telefon
s rozlišením displeje
240×320 px
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Vlevo mobilní telefon iPhone s displejem o rozměrech
320×480 px v režimu landscape
Vpravo iPad mini s rozlišením 768×1024 px

Nový obsah

Nezapomnělo se ani na cyklisty. Do interaktivní
mapy totiž byly zaneseny všechny cyklotrasy, které
Pomineme-li trvalé doplňování fotogalerie
vedou na území ČR. Z našeho pohledu je zajímao obrázky z akcí, které se u nás konaly, pak na poli
vých především osm cyklotras Cesta z města.
obsahu stránek došlo především k následujícím
změnám.
Pro úplnost dodejme, že seznam turistických cílů a
interaktivní mapu je možné na našem webu
1) V jarních a letních měsících docházelo
jednoduše nalézt pod záložkou Volný čas.
k postupnému doplňování seznamu turistických
cílů tak, abychom v hlavní turistické sezóně mohli 2) Když už mluvíme o interaktivní mapě, je
výletníkům nabídnout bohatý zdroj inspirace pro
užitečné připomenout, že zde naleznete rovněž
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Otročína. údaje z katastru nemovitostí. V mapě stačí kliknout
Do našeho seznamu zařazujeme výletní cíle
na tlačítko Územní správa a vybrat Katastr
v okruhu přibližně do 30 km od Otročína.
nemovitostí.
Ke každému cíli přidáváme kromě popisu alespoň
3) Pod již zmíněnou záložkou Volný čas je umístěn
jednu aktuální fotografii, stručné informace
o otevírací době či možnosti parkování a případně také aktuální přehled kulturních a sportovních akcí,
které se konají nejen v Otročíně, ale také v blízkých
také odkaz na jiný web pro zjištění dalších
obcích a městech. V současné době importujeme
podrobností. Kromě toho jsou také všechny
turistické cíle zařazeny do naší interaktivní mapy. akce z Teplé, Toužimi, Bečova nad Teplou, Útviny
a Bochova. Tento import probíhá automatizovaně
Letos do „naší sbírky“ přibylo 16 zajímavých míst, jen pár hodin poté, co správci stránek těchto měst a
takže celkový počet turistických cílů byl zvýšen
obcí pozvánku na danou akci zveřejní.
na 32. Cíle jsou v současnosti rozděleny do sedmi
základních kategorií. Rozhodně nemáme dosud

pokryty všechny zajímavosti ve vytyčeném okruhu,
takže budeme naši databázi i v příštích obdobích

rozšiřovat.
Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Kromě těchto nejvýznamnějších obsahových změn
obecního úřadu měří každé cca dvě minuty aktuální samozřejmě probíhá neustálá revize celého obsahu
tak, aby byl vždy aktuální a údaje nebyly zastaralé
teplotu a vlhkost. Na webu jsou pak z těchto údajů
či neplatné. Naprostou samozřejmostí je také
generovány grafy a různé statistické údaje. V létě
zveřejňování informací na úřední desce, která je
jsme tyto údaje doplnili, víceméně jen pro
u nás obohacena o kompletní archiv zveřejněných
zajímavost, také o přesné časy východu a západu
dokumentů od roku 2006. Na webu je rovněž
archivován náš Zpravodaj. Všechna jeho dosud
slunce, které jsou vždy platné pro aktuální den.
vydaná čísla tu najdete ve formátu pdf.
5) Na konci listopadu jsme pod sekci Úřad přidali
Web Otročína pochopitelně bude nadále fungovat
také návody pro řešení životních situací. Životní
alespoň stejně tak dobře, jako doposud. Jeho
situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve
smyslem je informovat občany a prezentovat naše
vztahu k orgánům veřejné moci. Jsou členěny do
vesničky široké veřejnosti. Věříme, že se mu to daří
13 základních kategorií, jako např. bydlení, rodina, dobře.
zaměstnání, doprava a další.
Václav Švec

4) Ethernetový teploměr umístěný na budově

TJ Budoucnost

Poděkování a předání cen pro naše hráče proběhlo
Zdravíme všechny fanoušky fotbalu v Otročíně. za účasti nejen naší paní starostky, mažoretek svazu
Máme tady zimní přestávku letošního ročníku
žen, ale i zvláštních hostů, kterými byli Tomáš
2013–2014 naší Pralesní ligy.
Skuhravý zvaný „bombér“ (na MS 1990 v Itálii
s pěti góly, druhý nejlepší hráč turnaje, zároveň
To je ta správná chvíle, kdy se můžeme
vyhlášen v roce 1991 nejlepším fotbalistou roku),
poohlédnout za letošním rokem, který je významný herec Jiří Krytinář známý např. ze seriálu Hospoda
tím, že jsme si v létě připomněli 50 let založení
či z pohádek Kouzelný měšec a Tři oříšky pro
našeho fotbalového oddílu. Určitě si vzpomínáte
popelku. V neposlední řadě nás navštívil fotbalový
na 20. července, kdy na našem hřišti proběhlo
internacionál František Štambacher, dlouholetý
poděkování zakládajícím členům, hráčům,
hráč Dukly Praha, účastník fotbalového turnaje
trenérům.
v roce 1980 na Olympijských hrách v Moskvě.

Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.

8

Ve třetím kole dorazil do Otročína tým Star
Karlovy Vary. Hra byla z obou stran otevřená.
Poločas byl 0:1 v náš neprospěch. Druhou půlku
jsme se snažili Star Karlovy Vary přehrát a otočit
výsledek. To se nestalo. Výsledek byl 1:2.
V následujícím týdnu do Otročína přijel další tým,
který v minulém ročníku sestoupil z III. třídy - tým
Kolová B. Zápas tomu odpovídal, ale remíza 2:2
byla dobrá. Góly dal opět Tomáš Vaňousek a
Miroslav Šipula.
Ve čtvrtém kole jsme jeli na hřiště týmu Žlutice B,
který rovněž sestoupil z III. třídy. Rozdíl ve hře
Ten den se prostě vydařil. Oslavy proběhly v duchu u obou týmů byl viditelný. Výsledek 1:4 v náš
dobré pohody formou turnaje, kdy si proti sobě
neprospěch hovořil za vše. Jediný gól dal žolík
zahráli staří hráči, stará garda Toužim, Teplá, Slavia Roman Beck.
Krásné Údolí, současný tým TJ Budoucnost
Otročín a místní ženy. Na vše dohlížel hlavní sudí V šestém kole přijel tým Olšových Vrat, po
pan Hrubý. Všem bývalým hráčům bylo
poločase byl stav 2:2 díky gólům Radka Blehy a
poděkováno za přínos pro naši obec a byl jim
Viktora Grbana. Zápas byl dobře rozehraný, ale po
předán pamětní list a talíř. Při té příležitosti byly
90 minutách tomu bylo jinak. Prohráli jsme 2:4.
vyrobeny šály a čepice v našich v barvách, které si Další týden se jelo na hřiště týmu Údrč. Počasí nám
fanoušci mohli při této příležitosti koupit, a vlajka, přálo, šance tu byly, jejich zakončení však vázlo.
která vlaje při každém domácím utkání.
Remizovali jsme 1:1, skóroval jen Radek Bleha.
Chtěli jsme brát tři body. V následujícím týdnu
jsme jeli do Karlových Varů na hřiště Lokomotivy.
Obava z velké prohry byla na místě. Zápas skončil
1:6. Jediný gól zařídil Radek Bleha. Bylo třeba se
z prohry oklepat, neboť o následujícím víkendu se
mělo odehrát slavné derby. Tým Krásné Údolí byl
natěšen a přijel se 16 hráči, což je u nich
neobvyklé. Dostali 3 góly a s porážkou odjeli zase
domů. Poslední zápas, který se odehrál před zimní
přestávkou, byl s týmem Star Karlovy Vary
v Drahovicích. Zápas proběhl v sychravém počasí,
tomu odpovídal i jeho průběh. Nakonec jsme odjeli
s prohrou 1:4.
Co naplat, vraťme se rychle zpět do reality.
Podívejme se na letošní podzimní část. Pro letošní
rok se do IV. třídy přihlásilo osm týmů. To
znamenalo, že se opět bude hrát dvakrát. Hned od
začátku to byl šrumec. Přijela Lokomotiva Karlovy
Vary a než jsme se vůbec rozkoukali, prohrávali
jsme 1:7. Po 90 minutách nakonec 2:8. Jediným
střelcem byl Tomáš Vaňousek, který dal oba góly.
Na další týden jsme vyjeli do nedalekého Krásného
Údolí k našemu věčnému rivalovi. Bylo třeba
spravit si chuť z hořké porážky, což se podařilo.
Domů jsme odjeli s výhrou 3:2. Zápas rozhodli
hráči Tomáš Vaňousek, Ladislav Herold a Jan
Nepraš ml.

Co říci na závěr? Snad jenom to, že zimní
přestávku je třeba využít k vyléčení zranění nejen
na duši, ale i na těle a k herní přípravě na jarní část.
Doufáme, že bude daleko lepší, než ta podzimní.
Nakonec se sluší poděkovat všem divákům,
fanouškům, hráčům a realizačnímu týmu.

Hodně štěstí a zdraví v roce 2014 přeje všem
Honza Nepraš.
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Boží muka a památky kolem nás
Drobná sakrální architektura v podobě božích muk,
křížů a svatých obrázků vznikala jak v intravilánech obcí, tak i ve volné krajině. Nejčastěji byly
postaveny na místech odedávna významných, podél
cest, na návrších, na krajích obcí, v polích či
na rozcestích. Objekty představovaly důležité
orientační body, byly využívány jako mezníky na
hranicích pozemků či katastrů obcí nebo sloužily
jako rozcestníky. Někdy označovaly místa uložení
ostatků padlých vojáků, či připomínaly jiné
tragické události, jindy byly stavěny jako projev
díků za odvrácení neštěstí, moru či za usmíření
sporu o majetek mezi sousedy a vrchností.
Především však byly místem určeným k modlitbě,
zastavení a rozjímání na cestách. Objekty jsou
nedílnou součástí krajiny domova a kolektivní
paměti jejích obyvatel.

Měchov
Kaple, která stála v horní části obce u okresní
silnice z Teplé do Bečova, byla postavena zřejmě
počátkem 17. století. Interiér byl klenutý, oltář
prostý. Dřevěné sochy na oltáři jsou provedeny
ve stylu 16. století a představují Pannu Marii
Bolestnou. Na zadní straně kaple byl roku 1926
péčí Mužského pěveckého spolku umístěn pomník
padlým bojovníkům.
Vedle kaple stával starý železný kříž na žulovém
podstavci. Podle soupisu plastik farního úřadu
v Otročíně byl tento kříž zbudován Michlem
Liebnerem roku 1830. Michl Liebner byl majitelem
Valtova statku čp. 12. Kříž postavil snad na
památku na svou jedinou dceru Marii Katharinu,
která zemřela roku 1815.
Kříž shodného zpracování stával mezi loukou
Stockwiese a Läimichlovým polem Steigacker
(pěší stezka do Brtě přes vrch Hutberg). Říkalo
se mu „černý kříž“. Podle staré pověsti se kdysi
o žních dvě žárlivé děvečky navzájem posekaly
srpy tak, že obě vykrvácely. Pro spásu jejich duší
postavil sedlák z čp. 7 tato boží muka.

Stejný železný kříž na žulovém podstavci stál
poblíž okresní silnice mezi Měchovem a Chodovem u Suchého vrchu (Dürnbühl), nazýval se
Russův kříž. Sousední pole dříve patřilo k Russovu
statku čp. 5, ale důvod vztyčení kříže neznáme.
Kříž z novější doby postavil ke slávě Boží jistý
Möhler, sedlák na statku čp. 7 v místě, kde od
okresní silnice Měchov – Brť odbočuje pěší cesta
nad Hutberg.
Dalším novějším křížem byl Läilův kříž. Stál na
konci Bečovské uličky, u polní cesty směrem
k okresní silnici. Také na tomto kříži stálo věnování
„postaveno ke slávě Boží“.
Asi o 200 metrů dále stával u stejné cesty další kříž
(Bergs Kreuz). Byl postaven na památku Michla
Russe, sedláka na čp. 11, kterého zabil blesk. Russ
jel 18. srpna 1876 pro žito, překvapila ho bouřka a
uhodil do něj blesk. Jeho synové pak na tom místě
postavili kříž. Během doby kříž hodně utrpěl. Josef
Ruß, ředitel měšťanské školy v Bečově ve
výslužbě, pak zde nechal namísto starého kříže
vybudovat žulový pomník.
Asi 250 metrů za statky čp. 1 a čp. 2 u cesty do
Krásného Údolí stával Feiznův kříž. Koncem
června 1912 překvapila bouřka pastevce, kteří hnali
na Hirtenhut. Blesk zabil tehdy dvanáctiletou
Aloisii Fischerovou z čp. 60 i tři krávy, které vedla
na provaze.
U cesty směrem k Otročínu nad Vinohradem
postavil zednický polír Josef Köhler čp. 62 ke slávě
Boží velký dřevěný kříž jako poděkování za
šťastný návrat z první světové války.
Pomník u Suchého vrchu (Dürnbühl) nechala zřídit
Aloisie Russová čp. 9 (později provdaná
Halbritterová) na památku tragické smrti svého
manžela Gustava. Russ jel se svým spřežením
do Bečova. Příkrá silnice byla pokryta náledím.
Automobil přijíždějící z protisměru začal na ledě
brzdit, dostal smyk a najel do Russova vozu. Russ
byl odmrštěn, nešťastně upadl hlavou na kámen a
byl na místě mrtev. Onen kámen nesl datum
neštěstí.
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U cesty do Tisové, u železničního přejezdu před
otročínským kopcem stával Veitův kříž. Postavit jej
nechala rodina Erlerova, tehdy majitelé statku čp.
2. Jednou za bouřky se vracel Erler domů
z Otročínské louky, spadl do rozvodněného potoka
a utopil se (1881). Ženy dřevařů jej našly mrtvého.

Na křižovatce cesty do Poutnova a Tisové se
nachází kovaný kříž zdobený výjevem z Kalvárie a
obrazy andělů z plechu. Korunu tvoří obraz
drakobijce sv. Michaela. Na nízkém kulatém
podstavci z kamene je vedle letopočtu 1809 vytesán
monogram donátora IP.

V trojúhelníku mezi okresní silnicí a polní cestou
k silnici v rohu pole, které patřilo Poppovu statku,
stával Poppův kříž. V dřívějších dobách tam stávala
stará dřevěná polní kaplička. Prý tam strašilo.
Kaple byla zbourána – možná kvůli těm duchům –
a na tom místě byl vztyčen kříž.

U horní křižovatky silnice ve vsi stojí kovaný
železný kříž na hrubém žulovém podstavci, zvaný
„Schützenkreuz“. Bez nápisu.

U pěší cesty z Měchova do Chodova, na dolním
okraji vršku Bombn-Dürnbühl (dříve patřil ke
statku čp. 11) stával starý kříž. Podle soupisu
plastik otročínského farního úřadu byl postaven
roku 1833. V dřívějších dobách tam prý také
stávala dřevěná polní kaple. Když zchátrala,
nahradili ji křížem. Kolem roku 1900 byl
odstraněn.

Na otročínském poli, kde se říká „Am Bühel“, byla
ve vzdálenosti 1,5 km jihovýchodně od vsi roku
1818 postavena socha sv. Jana. Na barokním
podstavci o výšce 1,6 m v dnešní době stojí
poškozená socha Jana z Nepomuku vysoká 1,3 m.
Nápis: Na památku náhlé smrti Johanna Schmidta
z Otročína, který zde zemřel 31. srpna 1818, věnuje
jeho manželka Margaretha a jeho nástupce Franz
Hanika v roce 1832. Na zadní straně podstavce se
píše: Obnovili Josef a Anna Schmidtovi z Otročína
čp. 24, 1927.

Soupis soch v Otročíně uvádí v roce 1835
u otročínského mlýna, kde dříve stával dřevěný
Otročín
kříž, litinový kříž s nápisem: Ke cti Boží věnovali
Boží muka vyřezaná z borového kmene, která stojí Michael a Anna Syhovi roku 1830.
na půl cesty do Teplé, jsou zmiňována v roce 1670
v kronice tepelského kláštera s důrazem na jejich
Podél silnice do Tisové, nedaleko od výjezdu ze
zvláštní stáří (Annales Teplenses XII, 897).
vsi, stojí na prostém žulovém podstavci o výšce
0,75 m litinový kříž s ornamentální výzdobou
Sloup na dolní návsi sestávající z profilovaného
biedermeieru. V podstavci je dosud čitelný
podstavce, sloupu a nástavce s prázdnými výklenky letopočet 1831 a iniciály donátorů IK a TK.
(1919) je napodobeninou stejného pomníčku, který
musel být roku 1918 kvůli poškození odstraněn.
U téže cesty najdeme na 1,6 m vysokém, zdobeném
Starý sloup nesl tento nápis: Roku 1685 ke slávě
kamenném podstavci kovaný kříž o výšce 2,5 m.
Boží postavil Georg Zeidler, kameník. Po obnovení Na něm je upevněno tělo Ukřižovaného
stojí na jeho místě slova: Obnoveno péčí Josefa a
z malovaného plechu. Věnování na podstavci zní:
Kathariny Möhlerových z Otročína čp. 46 roku
Ke cti Boží věnovali Martin a Katharina Nadlerovi
1919.
roku 1838.
U cesty do Poutnova stojí nedaleko Otročína
železný kříž o výšce 2,25 m. Původní postava
Krista vystřižená z plechu byla později nahrazena
železným odlitkem Ukřižovaného. Na podstavci
vysokém 0,54 m čteme jméno donátora a rok
vztyčení kříže: Joseph Lenz z Otročína 1798.

Pomník Nejsvětější Trojice z roku 1848 ve skupině
stromů jižně od vsi na křižovatce cesty do Českého
Beranova. Bohatě profilovaný podstavec s modlitbou k Nejsvětější Trojici a věnováním od Petera a
Kathariny Schmidt měří 1,55 m, podesta pro
kamennou sochu (kamenická práce) o výšce 1 m je
vysoká 0,34 m.
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Socha Jana Nepomuckého z roku 1848. Skromnější
kamenická práce, stojí podél cesty do vsi. Pomník se
sochami sv. Josefa a sv. Františky věnoval Anton
Schmidt na památku svých rodičů Josefa a Františky
Schmidtových roku 1882. Práce sochaře K. Böhma
ze Stanovic. Umístění: u cesty ke starému kostelu.
U tepelské silnice na jih od Otročína stojí kříž na
zdobeném podstavci z roku 1886. Donátory byli
Ignác a Františka Nadlerovi.
Sousoší vedle farního kostela: Svatá rodina na
vysokém podstavci s věnováním Franze Josefa a
Kathariny Pistlových z roku 1886. Umístění: vedle
farního kostela. Signatura sochaře: Böhm a Götz ve
Stanovicích, 1886.

Pramen:
Konrád Hanika: Z kroniky Měchova
Dr. Anton Gnirs: Topografie historických a
uměleckých památek v okresech Teplá a Mariánské
Lázně

Spousta výše uvedených památek již nestojí nebo
jsou v dezolátním stavu. Tento stav nám není
lhostejný, a proto byly památky zmapovány a
zdokumentovány. Na základě občanského zákoníku
převzaty do majetku obce a budou postupně
obnovovány. Požádali jsme o dotaci na opravu
prvních tří křížků, uvidíme, jak uspějeme. Určitě
nemáme podchyceny všechny památky kolem nás,
a proto budeme rádi za každou informaci.

U silnice do Teplé stojí železný kříž na kamenném
podstavci bez nápisu, zdoben obrazem sv. Michaela
na plechu. Bez nápisu, renovace roku 1927. U cesty
z Otročína do Einschichte Chorhütte se nachází
železný kříž na podstavci vysokém 1,1 m opatřený
nápisem: Na památku na Antona Möhlera, který zde
zahynul 7. srpna 1907.

Marie Šašková

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce se v Otročíně ani v jeho blízkém
okolí nepřihodila žádná nebezpečná událost, ke
které by byla vyslána výjezdová jednotka SDH
Otročín. Doufáme, už kvůli obyvatelům Otročína
a přilehlých vesniček, že tomu tak bude i nadále.
Pouze jsme byli jako jednotka požádáni o pomoc
při doplnění vody do parní lokomotivy, která
projížděla obcí v rámci Dne železnice
Karlovarského kraje. Tohoto úkolu se ujal člen
SDH Petr Matouš a v domluvenou dobu dne
5. října 2013 byl i s plnou cisternou Tatra 148 na
nádraží v Otročíně. Jednalo se o první oficiální
výjezd nově zrekonstruované Tatry 148 CAS,
o jejímž předání do výjezdové pohotovosti jsme
Vás informovali v minulém vydání časopisu.

Slavnostní předání CAS T-148
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Dne 10. srpna se konal již třetí ročník závodů
„O pohár starostky obce Otročín“ v požárním
sportu. Jako tradičně se soutěžilo v disciplínách
4×100 metrů překážek a požárním útoku. Chceme
poděkovat všem, kteří přišli podpořit soutěžící
z celého Karlovarského kraje. Za velké podpory se
podařilo družstvu žen z Otročína již potřetí získat
putovní pohár, zvítězily v obou disciplínách. Letos
jejich úspěch následovali i muži a také získali první
místo. Po úspěšném sportovním dni byla nejen pro
děti připravena zábava v podobě pěny, kterou jsme
všem pro velmi špatné počasí nemohli dopřát při
mezinárodním dni dětí v červnu. Poslední kolo
Karlovarské krajské ligy se konalo 5. října
Svěcení obecního praporu
v Karlových Varech na parkovišti u Intersparu.
Po tomto kole došlo také k vyhodnocení celého
ročníku a můžeme konstatovat, že se mužstvo
z Otročína umístilo na krásném 2. místě –
gratulujeme! Ženy letos zůstaly těsně za
medailovými pozicemi a nakonec skončily na
4. místě.

Nový kabát požární zbrojnice

Členové SDH Otročín se již tradičně podílejí také
na zvelebení obce Otročín a jeho okolí v rámci
svých brigád. V tomto pololetí jsme se hlavně
podíleli na výsadbě alejových stromků v Otročíně a
pak podél cesty z Poseče na vlakovou zastávku.
Opět se konala brigáda na čištění kanalizace. SDH
Otročín také každoročně pomáhá při tradičním
rozsvícení vánočního stromečku, převážně
s organizací technického zázemí a dozorem při
závěrečném ohňostroji. Letos se rozsvícení
stromečku konalo v sobotu 30. listopadu a tím pro
nás všechny začal adventní čas.
Nezbývá, než se rozloučit a na závěr všem
čtenářům popřát krásné a klidné prožití
vánočních svátků a šťastný celý rok 2014.

Kanalizace Tisová
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Svaz žen
Vážení a milí,
Rozsvícení vánočního stromu
jelikož dny plynou jako voda v našem otročínském potůčku, Vánoce již nedočkavě klepou na
dveře. Víme, času je málo a zařizování mnoho,
ale odpočiňte si na chvíli od svátečního shonu.
Uvařte si horký čaj nebo dobrou kávu a přečtěte
si, jaké zážitky jsme společně prožili.
27. července jsme všichni oslavili výročí 780 let
od založení naší krásné obce. Protože Svaz žen
patřil mezi pyšné gratulanty, připravily si ženy
z tanečního kroužku i mažoretky vystoupení.
Poblahopřát přišli také král Karel IV. se svou chotí
Eliškou a jejich družinou. Rovněž na počest
vesnice zazněla v podání Ludvy Molnára ml. Píseň
pro Otročín. Chceme připomenout, že CD s touto
skladbou je stále možno zakoupit v místní
knihovně a u paní Lenky Molnárové. Výstižná
slova o kráse naší vsi použily ve svých básních i
dvě autorky. Jsou jimi paní Šírová – báseň Otročín
a paní Černá – báseň U nás doma. Doufáme, že
se vám líbila výzdoba, a že lípa, kterou jsme obci
darovali, poroste do krásy.
16. listopadu jsme účinkovaly na charitativním
Zubařském plese v Toužimi, jehož výtěžek
pořadatelé odesílají na konto kojeneckého ústavu
v Karlových Varech. S sebou jsme dovezly vánoční
dárky pro děti, které organizátoři odeslali společně
s penězi.
Rozsvícením vánočního stromu v sobotu 30.
listopadu jsme společně přivítali první adventní
neděli. Navštívil nás Mikuláš (Radek Zeman –
Otročín) se svou andělskou družinou (Dominika
Peroutková – Otročín, Nikola Blehová – Otročín,
Brigita Plachá – Brť, Brigita Plachá ml. – Brť,
Lenka Molnárová ml. – Brť, Eliška Plachá – Brť,
Bohuslava Eiglerová – Brť, Andrea Brožová –
Toužim, Martina Pánková – Toužim, Štěpánová
Pavlína – Toužim, Michaela Bobotová – Toužim,
Kateřina Kurzová – Bečov nad Teplou, Jarmila
Verebelyová – Měchov, Denisa Jonášová – Praha,
Jana Matoušová – Ostrov, Jitka Klaisnerová –
Bochov, Marika Velebová – K. Vary, Lucie Zelená
– K. Vary, Jana Zelená – K. Vary, Anna Petrilová –
K. Vary, Eva Nimricuterová – K. Vary).
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Pohrozit ze samotného pekla přijel lucifer (Jaroslav
Čermák – Brť) s čerty (Alois Pěnčík – Toužim,
Patrik Žižka – Plesná, Aleš Kroupa – Toužim,
Tomáš Vychytil – Poseč, Antonín Truhlář –
Otročín, Jaroslav Vychytil – Brť, Michal Horák –
Brť, Ludvík Molnár – Brť, Ludvík Molnár ml. –
Brť, Ondra Nepraš – Otročín, Petr Zelený ml. –
K. Vary, řidič pekelného vozu Petr Kublent – Brť) i
čerticemi (Lenka Molnárová – Brť, Ivana Blehová
– Otročín, Jana Vychytilová – Poseč, Veronika
Matoušová – Toužim). Pokochat jste se mohli
živým Betlémem (Josef: Miloš Kohoutek –
Otročín, Marie: Monika Zemanová – Otročín,
Tři Králové: Lukáš Lakomý – Krásné Údolí, Jana
Koppová – Krásné Údolí, Marie Hachová –
Toužim). Veliké poděkování patří všem
účinkujícím, ale i paní Kateřině Bečkové za půjčení Přejeme všem veselé a pohodové vánoční svátky
oveček, oslíka a koní Jeníčka, Sultána a
a šťastný nový rok 2014.
Doubravky, panu Jaroslavu Veselému za zapůjčení
Váš svaz žen Otročín
kádě s kapry a také obci Otročín a našim hasičům.
Děkujeme i dětem, které měly odvahu si přijít pro
dáreček i přes přítomnost strašidelných pekelníků.
Bylo jich celkem 150. Těší nás i to, jak vám
chutnali pečené perníčky. Děkujeme vám všem.

Píseň pro Otročín
Na prohřátou sluncem teplou zem
přes šest set metrů nad mořem
v roce tisíc dvě stě třicet tři
zavlálo zvláštní povětří.

Otročín není maličký,
má k sobě čtyři vesničky.
A to vám teď zpívám bez okolků,
že založili už pět spolků.

Šli tudy otroci a jeden pes
a založili tu malou ves.
Otročín vyzvedl se z bláta,
když objevili naleziště zlata.

Když ženy upečou koláčky,
pak v kroji tančí s dětmi tanečky.
Hasiči o klidnou noc se starají,
sportovci vítězný gól zahrají.
Rybářský spolek přijde vhod,
pěstují blaho našich vod.
Myslivci, panáčci zelený,
v lese nám hlídaj jeleny.

My vás tady vítáme
a tuto píseň zpíváme.
Sedm set osmdesát let v Otročíně
žije se fajn – a my to víme.
V oblasti Slavkovského lesa
krajina stoupá tu i klesá.
Poutníkovi přijde vhod,
že leží v kraji živých vod.

Tak se tu žije prostě prima,
ať je tu léto nebo zima.
Ať je nám pracovně nebo líně,
my rádi žijem v Otročíně.
Ať je nám pracovně nebo líně,
my rádi žijem v Otročíně.

A taky cesta pro cyklisty
správný směr jim vždycky jistí.
Je tu kostel s krásnou věží,
která prý třicet čtyři metrů měří.
Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Báseň U nás doma
Vstávej, vstávej človíčku.
Co tě šimrá na víčku?
To paprsek od sluníčka
chce otevřít tvoje očka.
Čeká na tě krásný den,
rychle, rychle, jdeme ven!
Už stojíme na vršíčku,
co vidíme, není sen.
Kolem lesy, pole, louky
a tam v záři sluníčka
schovaná je vesnička.
Já to vím, já to vím,
vždyť je to náš Otročín!
Je to naše vesnička,
třebaže je maličká,
jednu velkou přednost má.
Hádej, kde se ukrývá?
Leží v kraji živých vod,
v kraji mnoha studánek,
pramenů a pramínků.
A co stojí za zmínku?

I u nás je také máme,
ano, ano studánky
a rádi k nim chodíváme
pro vodičku studenou
pro vodičku léčivou.
Pojď se napít človíčku,
odpočiň si chviličku,
volá na tě studánka
a z ní její vodička.
Dalo mně to hodně práce,
než jsem na svět dorazila,
silný pařez prorazila.
Tak velká je moje síla.
Jen se napij človíčku
z pařezové číše.
V ní je vody stále dost,
vítán je tu každý host.
Radujme se sousedé,
že u nás tak krásně je,
že tady svůj domov máme,
kam se rádi vracíváme.
V zimě nebo na jaře,
doma vždycky dobře je.
Růžena Černá, prosinec 2012

Báseň Otročín je naše ves
Otročín je naše ves
kopce, stráně, pole, les.

Otročín je naše ves
kopce, stráně, pole, les.

Ta naše vesnice milá,
v dolíku mezi kopci je skrytá.
Jen kostel špičku vystrkuje,
do oblak ji zapichuje.
Svatý Michal, patron náš,
ochrání nás všechen čas.

Pramínky, potůčky, rybníky,
studánky v lesích ukryty.
V kraji živých vod zde žijeme,
ze života se radujeme,
s vodní vílou čarujeme.

Otročín je naše ves
kopce, stráně, pole, les.
Cesty se zde křižují,
se světem nás spojují.
Čtyři malé vesničky
jsou jak malé hvězdičky
okolo nás.

Vodní víla čaruje,
všechny lidi miluje
okolo nás.
Vodní víla čaruje,
všechny lidi spojuje
na věčný čas.
Otročín je naše ves
kopce, stráně, pole, les.
Ilona Šírová, prosinec 2012

Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Svatohubertská mše a hubertská veselice
Když mě oslovila paní starostka, abych napsal
o hubertské mši článek do Zpravodaje, řekl
jsem si: „Co já budu psát?“ Moc se mi nechtělo,
ale nakonec jsem si řekl: „Přece paní starostku
nemohu odmítnout a zklamat, když je
nakloněna Loveckému trubačskému triu
Otročín“.

Naopak v mnohém nás to ještě posílilo, abychom
v této tradici pokračovali. Je třeba říci, že Svatohubertskou mši v Otročíně mnoho místních občanů i
občanů z okolních obcí uznává jako krásnou
mysliveckou akci.

Mši celebroval páter Větrovec, vystupovalo
Lovecké trubačské trio Otročín pod vedením Mgr.
Miroslava Šouleje a Pěvecký sbor Rossa-celi
Žlutice pod vedením Mgr. Petry Vojtové.

Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům
Svatohubertské mše a hubertské veselice a hlavně
všem sponzorům: OZAP Toužim, a. s., COOP –
Jednota Toužim, Obec Otročín, Jaroslav Jonáš,
Marie a Jaroslav Beníškovi, Josef Kubo, Mgr.
Miroslav Šoulej. Bez jejich finanční pomoci
bychom tuto krásnou tradici nemohli uskutečnit.

Po ukončení mše následovala hubertská veselice
v místním sále. K tanci a poslechu hrála Malá
Po krátkém zamyšlení jsem se nakonec rozhodl, že dechová hudba Slamáci. O kulturní program se také
napíši krátký příspěvek hlavně proto, že je slušností postarali naši mladší i starší spoluobčané, jako
poděkovat organizátorům Svatohubertské mše a
např. Míša Beníšková, Josef Oslík, Denisa
hubertské veselice.
Jonášová, Zdena Jonášová, Roman Hazmuka,
Libuše Pěnčíková, Josef Kubo a další. Omlouvám
Konání Svatohubertské mše v Otročíně se stalo již se, že jsem všechny nejmenoval. Myslím si, že
tradicí. Nechtěl jsem tomu ani věřit, že 19. října to jsme se všichni dobře pobavili a co je hlavní, že
byla již čtvrtá. Organizátoři mše tuto akci pořádali se veselice líbila jak starším, tak i mladým.
při příležitosti 67. výročí založení mysliveckého
sdružení „SIKA“ Otročín, ale zároveň i na základě Až na veselici jsem si uvědomil, že hlavně pro naše
ukončení činnosti mysliveckého sdružení. Chtěli
starší spoluobčany by bylo dobré pořádat večery
tím poděkovat všem místním myslivcům za
s tradiční českou dechovkou. Jaký byl na ně krásný
vykonanou práci, lásku k přírodě, úctu ke zvěři a
pohled, když se jim rozzářili oči po zaznění prvních
hlavně uctít památku sv. Huberta a uctít památku
tónů české dechovky a jak byli čiperní při tanci…
všech zesnulých myslivců a lesníků.
SUPER.

Bylo mi trochu líto, že na mši nepřišel mimo
mysliveckého hospodáře nikdo z vedení
mysliveckého sdružení „SIKA“ Otročín, ale to
zdravé jádro místních myslivců přišlo, spolu
s dalšími hosty a místními občany. My se ale
na bývalé vedení nezlobíme.

Vydala Obec Otročín dne 17. 12. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín,
Svazem žen Otročín a TJ Budoucnost Otročín.
Zpravodaj z dodaných materiálů vytvořil Václav Švec.
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