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Poděkování
Rodina Lojínových by chtěla poděkovat všem,
kteří se podíleli na hašení požáru domu čp. 61
v Brti a vyklízení suti z vyhořelé střechy.
Poděkování patří dobrovolným hasičům Otročín
a ostatním spoluobčanům. Díky také za
materiální a hlavně finanční pomoc.

Dále děkujeme panu Ladislavu Čápovi a Josefu
Havlovi z Brtě.
A nakonec poděkování panu Jonášovi a paní
Jonášové za poskytnuté ubytování.

Také děkujeme paní starostce Marii Šaškové a
místostarostce Janě Staříkové za sbírku, kterou
uspořádaly.
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Úvodní slovo starostky
Letos jsme podali přihlášku do soutěže Vesnice
roku. V květnu proběhlo hodnocení jednotlivých
obcí, které se přihlásily v rámci kraje do soutěže.
Hodnotitelskou komisi jsme přivítali na návsi před
radnicí. Uvítací ceremonii připravily děti a členky
Svazu žen. Bylo to moc milé a všem se uvítání
líbilo. Na úřadě proběhlo malé pohoštění, kde se
První letošní oslava – předávání Tatry 148, proběh- zároveň prezentovaly naše spolky, zemědělský
la v sobotu 6. července. V roce 2010 jsme darem
podnik Agro, knihovny a kronika. Komise prošla
získali do majetku obce vyřazenou cisternovou
zajímavá místa a zákoutí v obci a spokojeně
Tatru od HZS Karlovarského kraje. A od té chvíle odjížděla. V úterý 30. července proběhne slavnostní
začalo broušení, natírání, no prostě spousta obětavé vyhlášení soutěže Vesnice roku, kde převezmeme
práce hasičů, zvláště Petra a Daniela Matouše.
ocenění. A jaké ocenění to bude? Dozvíte se příště.
Tři roky práce a výsledek jste viděli při předání
do užívání od zástupců HZS Karlovarského kraje. A na závěr několik slov k připravovanému záměru
Pokud ne, můžete se kdykoliv domluvit s hasiči
VTE Krásné Údolí. Jistě všichni víte o záměru
na prohlídce. Celkové náklady na opravu byly
výstavby šesti vysokých větrných elektráren na
175 000 Kč.
hranici katastru Krásné Údolí a Brť. Spousta z vás
vyjádřila své negativní stanovisko svým podpisem
Vím, že spousta z vás nesouhlasí s podporou hasičů k posuzování vlivů na životní prostředí a
v obci. Domníváte se, že dostávají spousty peněz. k územnímu plánu Krásné Údolí. Obec Otročín
Asi je ta správná chvíle osvětlit financování hasičů. také nesouhlasí s výstavbou VTE a proto jsme
všude posílali své námitky a připomínky.
SDH Otročín o 54 členech je občanské sdružení,
V současné době probíhá zpracování oponentního
které na svoji činnost každoročně žádá (jako i
posudku o vlivech záměru na životní prostředí.
ostatní místní spolky) peníze od obce. Částka je
Úkolem zpracovatele posudku je posoudit úplnost
projednávána a schvalována zastupitelstvem.
a správnost dokumentace EIA, vypořádat veškerá
Pro letošní rok dostali hasiči příspěvek ve výši
obdržená vyjádření k dokumentaci EIA apod.
25 000 Kč, které na konci roku musí vyúčtovat, aby K posudku se ještě může každý vyjádřit na veřejbylo zřejmé, zda peníze řádně použili. Využívají
ném projednání, které bude asi po prázdninách.
je například na výbavu a účast na hasičských
Proces EIA bude ukončen vydáním stanoviska EIA
závodech apod. A dále máme JSDH Otročín –
Krajským úřadem Karlovarského kraje. Není dosud
Jednotka sboru dobrovolných hasičů. To je skupina rozhodnuto, zda se bude stavět nebo ne. Pojďme
13 hasičů, kteří mají smlouvu s obcí. Dle zákona
proto společně vyjádřit své názory na veřejné
chodí na pravidelné zdravotní prohlídky, účastní
projednání, o jehož konání budete informováni
se školení, výcviků a výjezdů. Udržují obecní
SMS zprávou.
majetek, tedy techniku a budovu hasičské
zbrojnice, v provozuschopném stavu. Na to je
Tento týden budeme slavit 50 let od založení
v rozpočtu pro letošní rok vyčleněna částka
fotbalového klubu a hned další týden oslavíme 780
150 000 Kč. Dále pro jednotku žádáme o různé
let obce. Všechny srdečně zvu. Bližší informace
dotace. Už jsme dostali peníze na zásahové oděvy, naleznete dále ve Zpravodaji.
vysílačky, čerpadlo a letos získáme 30 000 Kč na
nové pneumatiky.
Hezké léto!
Zdravím Vás v prázdninovém čase. Konečně
nastalo období slunce, pohody a dovolených.
A k té letní pohodě si přečtěte nový Zpravodaj,
který jsme připravili. Jeho zpožděné vydání je
zapříčiněno přípravami na oslavy a
nedostatkem času psát…

Važme si hasičů v obci, zvláště v době tak
nestálého počasí. Mnohdy jsou jediní, kteří nám
mohou a chtějí pomoci a hlavně mají tu potřebnou
techniku. Nezapomínejme také, že „hasičinu“ dělají
ve svém volném čase a zdarma.
Vydala Obec Otročín dne 16. 7. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.
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Trocha z historie Otročína III.
V roce 1834 byl položen základní kámen dnešního
kostela a 29. září 1838 již mohl být chrám
vysvěcen. Stavební plány dodal patronu kostela,
klášteru v Teplé, c. a k. dvorní stavební úřad ve
Vídni řízený tehdy Peterem Nobilem. Pro vlastní
výstavbu kostela tyto plány nepatrně upravil
stavbyvedoucí tepelského kláštera Anton Thurner.
Stavbu provedl zednický mistr Florian Plescher.
Truhlářské práce v interiéru kostela obstaral truhlář
kláštera v Teplé Norbert Bauer.
Jednolodní základ farního kostela je ve třech
širokých polích s různou konstrukcí překlenut a
naproti rovněž zaklenutému presbytáři uzavřen
půlkruhovým portálem. Půdorysné řešení odpovídá
baroknímu schématu venkovského kostela, zatímco
klidná architektura interiéru, jež se omezuje
na sdružené zděné pilíře nesoucí patky klenby,
odkazuje dvěma vysokými korintskými sloupy
kůru varhan na klasicistní vkus první poloviny
19. století. Tomu odpovídá také půlkruhový tvar
kůru.

Sochařská výzdoba kostelní lodi je rozložena na
nástěnné pilíře. Na konzolách zde našli své místo
svatý Kryštof a naproti němu svatý František.
Protějškem sochy blahoslaveného Hroznaty je jeho
sestra Vojslava.
K nejstarším zachovalým památkám patří bohatě
zdobená křtitelnice, jež je věrnou replikou
křtitelnice ve farním kostele v Pramenech.
Zastavení křížové cesty v empírových rámech
s lístkovými girlandami jsou dílem žlutického
malíře Johanna Müllera z roku 1807.
Kostelní zvony, odlité v letech 1854 a 1886
u Petera Hilzera ve Wiener Neustadt, byly za
světové války až na jeden zvon konfiskovány.
Vyzvánění bylo obnoveno po válce, když roku
1931 zvonař Richard Herold z Chomutova odlil
pro kostel dva nové zvony.
V moderní budově fary je uložen obraz archanděla
Michaela bojujícího s drakem, původem z kostela
sv. Michaela v horní vsi: barokní oltářní obraz
v architektonickém rámu z období kolem roku
1700. Barokní kamenná socha archanděla Michaela
stávala na staré bráně, která byla při výstavbě nové
fary zbourána.

Umělecký inventář dnešního kostela je částečně
starší než samotná stavba. Kromě křtitelnice
pochází zařízení z kostela sv. Michaela a z dalších
kostelů. Až do opravy kostela v roce 1897 byl
hlavní oltář v průhledu ozdoben jen barokním
rámem, jenž obklopoval obraz archanděla Michaela
vítězícího nad zlými duchy.
Pramen:
Dr. Anton Gnirs: Topografie historických a
Boční oltáře jsou vestavěny v chrámové lodi vedle uměleckých památek v okresech Teplá a Mariánské
pilastrů portálu: vlevo oltář Srdce Ježíšova, vpravo Lázně
oltář Panny Marie. Jedná se o biedermeierovské
dřevěné oltáře s velkými oltářními obrazy Poslední
večeře a Bolestné Matky boží. Na přední straně
menzy (oltářní stůl, pozn. překl.) je oltář Srdce
Ježíšova datován monogramem tepelského opata
Vážení milovníci historie, dnešním článkem jsme
AJKAT (Adolph Koppmann) a letopočtem 1834.
uzavřeli kapitolu o historii našich kostelů. Příště se
Oltář Panny Marie je časově zařazen opatským
dozvíte více o pomníčcích a božích mukách, které
monogramem MJMAT (Melchior Mahr) a
potkáváte při toulkách naší krajinou.
letopočtem 1838 na menze.
Marie Šašková
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Před 20 lety, rok 1993
Počasí v druhé polovině roku

První společenskou událostí v roce bývá
Myslivecký ples – letos pořádaný 23. ledna
Červen: 2. června – první déšť po měsíci sucha,
od 20.00 hod. do 3.00 hod. v sále místního
do poloviny měsíce teplo 25 °C.
pohostinství. Druhou společenskou událostí v roce
bývá masopustní „Babí hop“ pořádaný Svazem žen.
Červenec, srpen: vlhko a teplo – rostou houby.
O další společenskou akci se postarali otročínští
Září, říjen: poměrně teplo, až 18. října první mráz. hasiči v podobě „Velikonoční zábavy“, k poslechu i
tanci pozvali známou kapelu Ametyst řízenou Jiřím
Palátem.
Listopad: -10 °C noční mrazíky, málo srážek.
Prosinec: první polovina mrazíky do -10 °C, druhá „Sportovci“ společně se Svazem žen uspořádali
polovina nižší mrazy do -5 °C. Ve druhé polovině atraktivní „májovou veselici“, která se těšila velké
návštěvnosti.
měsíce napadl sníh, udržel se přes Nový rok.

Školství

Služby v obci

Ve škole se osvědčily zájmové kroužky, turistický a
taneční, vedený vychovatelkou Lenkou Čápovou,
který slavil velký úspěch v podobě 2. místa
v okresní soutěži.

V polovině roku byla otevřena nová soukromá
prodejna Smíšené zboží – Kandlerová – Veselá.
Zákazníci si zde mohou vybrat z mnoha druhů
potravin, ovoce a zeleniny, nápojů, drogistických
potřeb, hraček a textilu.

Škola uspořádala vánoční besídku pro veřejnost
v místním pohostinství. Na besídce se svým
programem vystoupila mateřská škola, lidová škola
umění, děti z náboženského kroužku a místní
omladina soustředěná v „Junáku“ vedeným
Ludmilou Tomšů.
Třetí a čtvrtá třída absolvovala plavecký kurz ve
žlutickém bazénu.

V Měchově je jedna soukromá prodejna vedená
paní Ševčíkovou. Podobný obchod s potravinami
s drogistickým zbožím je i v Brti, umístěný
v budově bývalé školy a patřící Obecnímu úřadu
v Otročíně – v pronájmu jej má paní Jelínková.
Ostatní přilehlé obce Poseč a Tisová se musí
spokojit se službami pojízdné prodejny jedenkrát
v týdnu.

Děti z mateřské školy pravidelně s úspěchem
zajišťují kulturní vložku na slavnostním aktu
„Vítání občánků do života“. Zdatně si děti počínaly
na „Olympiádě tří škol“ v Útvině. Domů si odnesly
diplomy a medaile za pěkné sportovní výkony.

V Otročíně je též zajištěn dvakrát týdně prodej
masa a masných výrobků v budově Jednoty na
návsi v režii paní Veselé.

Kultura

O hlavy místních občanů se stará kadeřnice paní
Kadlecová, která zkrášluje vlasy, stříhá kštice a holí
vousy našich mužů i žen přes třicet let. Dojíždí
jednou za dva týdny vlakem z Karlových Varů.
Pro výkon své práce má vyčleněnu jednu místnost
v Agitačním středisku.


Pohostinské služby zajišťuje pan Šugar v místním
hostinci. Čepuje se zde Chodovar z pivovaru
Lidová škola umění – v Agitačním středisku je opět v Chodové Plané.
zajištěna výuka žáků hře na hudební nástroje.
Výuku zajišťují učitelé LŠU z Bečova – pan učitel O odvoz lidí do Toužimi za prací, na nákupy nebo
k lékaři se stará toužimské ČSAD.
Hakl, Landa a Vohnout.

Nemalému zájmu čtenářů se těší Místní lidová
knihovna umístěná též v Agitačním středisku.
O půjčování knih se pečlivě stará bývalý ředitel
školy – pan Plešinger.
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Zdravotnictví

Zemědělství

O zdraví místních občanů i nadále pečuje pan
doktor Mička, který za svými pacienty dojíždí
z Bečova vždy jedenkrát v týdnu. Horní patro
zdravotního střediska je k dispozici zubaři, který
též ordinuje jednou v týdnu. V letošním roce
zajišťuje péči o chrup pan doktor Žemlička
z Bečova. Dětská lékařka MUDr. Achourová
navštěvuje otročínskou ordinaci jednou za 14 dní.

Složitost situace kolem půdy a zemědělského
majetku, který je teď majetkem všech vlastníků
půdy v obci i mimo ni, působí vrásky na čele nejen
jim.

Sport

Členové družstva využívali svých majetkových
podílů ke koupi bytů nebo domů (okálů)
z družstevního do svého vlastnictví.

O fotbalovou drobotinu se stará pan Jaroslav
Beníšek. Děti chodí na fotbalové hřiště trénovat
dvakrát v týdnu.
Stalo se již tradicí uspořádat každý rok poslední
červencovou sobotu velký turnaj v kopané.
Hostitelem je náš fotbalový oddíl, sponzorem
zemědělské družstvo.

Dětská organizace Junák
Sdružují se zde děti ve věku od 10 do 16 let.
Vedoucím je Ludmila Tomšů, studující Pedagogickou fakultu v Plzni. Děti pod jejím vedením
pečují o ekologii formou čištění studánek, podílejí
se i na stavbě nové lávky k minerálce u Teplé.
Organizují prázdninové tábory pro své členy.

Den dětí
Pro své nejmenší vrstevníky připravily děti
z Junáka za přispění sponzorů první červencovou
neděli zájmové odpoledne plné soutěží, smíchu a
cen.

Každému členovi družstva byl vypočten majetkový
podíl – podle výměry vnesené půdy, podle počtu
odpracovaných let v zemědělském družstvu, podle
hodnoty vloženého majetku do družstva.

Družstvo prodalo všechny nově postavené domy i
některé panelové byty. Transformace při navrácení
objektů původním majitelům není ještě dokončena,
stále pokračuje.
Dochází k dalšímu odlivu pracujících členů
z družstva a to hlavně z finančních důvodů.
Drží se výroba masných specialit a prodej masa,
kterou zajišťují po rekvalifikaci na řezníky pan
Š. Václavík a pan J. Oslík ml. Práci pro ženy
v „rostlinné“ je zajišťována voskováním papíru
pro Pražské papírny a v sezóně sběrem brambor
za značného přispění místních důchodců.
Po 33letém působení ve funkci předsedy
zemědělského družstva v Otročíně odchází
do důchodu Vladimír Veselý. Jeho místo zaujme
od 1. 1. 1994 František Trska, řádně zvolený na
prosincové schůzi.
z kroniky vypsala Jana Kučová

Obec očima dětí
Obec Otročín vyhlašuje již 7. ročník letní výtvarné Porota bude hodnotit především vlastní nápady a
soutěže pro děti, tentokrát na téma Naši mazlíčci. originalitu provedení.
Konečný termín pro odevzdání všech prací je
30. září 2013.

Na druhou stranu papíru můžete napsat pár vět
o svém mazlíčkovi. Na všechny soutěžící opět
čekají hodnotné ceny a na vítěze obzvlášť!
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Český svaz žen
Doufáme, že již tradiční „Rej čarodějnic“ se letos
líbil, a také, že vás potěšil kouzelný muž, kterého
se nám v kotli podařilo vyčarovat. Pro milovníky
romantiky musím dodat, že společně s naší nejvyšší
9. února jsme společně s vámi oslavili masopust. vládkyní, Děsomilou Hrůznou, vaří lektvar lásky
v chaloupce u Havraní skály.
V maskách, které si přijel vyfotit i fotograf
z Karlovarských novin, jsme prošli Měchov, Brť,
Poseč a Otročín. Náročný pochod jsme zakončili
15. květen nesl důležité poselství. Opět jsme se
zábavou s občerstvením. Velké poděkování patří
zúčastnily akce „Den proti rakovině“. Tentokrát
všem patnácti zúčastněným maskám. Velmi
některé z nás vybíraly příspěvky na prevenci proti
děkujeme také za vaše štědré příspěvky.
rakovině tlustého střeva a konečníku a léčbu této
Přestože nás trápily časté rozmary počasí a
poruchy techniky, snažily jsme se, aby vše, co
jsme připravily, vás všechny potěšilo.

16. února si děti mohly přijít zaskotačit na
dětský karneval. Zatancovat si a hrát si s námi
nakonec přišlo 46 masek. Odměnou za všechny
tyto krásné převleky byly sladkosti, ale i věcné
dárečky. Doufáme, že se muzika líbila, dárečky
potěšily a občerstvení chutnalo.

9. březen byl dnem našich žen. Pro naše
nejdražší maminky a babičky jsme vyzdobily
sál nad hostincem v Otročíně, napekly barevné
perníčky. Velmi děkujeme všem šikovným dětem,
které zatančily, zarecitovaly, zazpívaly nebo
zahrály pro radost. Zapomenout nemůžeme ani
na velké poděkování panu Krytinářovi za úžasné
večerní vystoupení, jež pobavilo i potěšilo všechny
přítomné. Naše díky patří i panu Kandlerovi
za krásné písně, jimiž taneční zábavě dodal tu
správnou atmosféru.

vážné nemoci. Děkujeme, že jsme díky vám
odeslaly 4 960 korun. Díky patří i J. Vychytilové,
I. Blehové, M. Zemanové, L. Pěnčíkové,
V. Beníškové a J. Bláhové, které vás v tento den
navštívily.

29. květen byl dnem D pro naši ves. Přijela
komise ze soutěže „Vesnice roku“. Připraveno bylo
vystoupení spolků a zpěv Písně pro Otročín, kterou
nacvičil Ludva Molnár ml. k příležitosti dne oslavy
založení obce. Píseň měla premiéru, tak doufáme,
že se líbila. Rovněž doufáme, že potěšily dary
v podobě koláčků, perníčků a růží.
Pro nás je důležité pomáhat ostatním. Proto jsme
přispěly částkou 2 000 korun na konto sbírky pro
rodinu Lojínových.

Od března tohoto roku jsme součástí akce „Sbírka
pro Matěje“. Malý Matěj je vážně nemocný. Proto
30. dubna v dopoledních hodinách naše
pro něj sbíráme víčka od plastových lahví. Chcete
čarodějné zástupkyně navštívily klientky z domova také pomoci, jako námi oslovené základní školy
Pramen v Mnichově. Přivezly s sebou dárečky a
v Toužimi, Bochově, Bečově nad Teplou a Teplé či
zatancovaly pro radost.
kadeřnictví a lékárna Pod Smrkem v Toužimi a jiní
dobří lidé? Pokud ano, tak víčka noste domů k paní
Blehové. Zatím jich máme 53 640 kusů. Ale
potřebujeme jich daleko víc. SBÍRKA STÁLE
POKRAČUJE. Prosíme vás proto o pomoc.
Děkujeme.
Přejeme léto plné slunce, tepla, odpočinku a hlavně
krásných zážitků.

Markéta Zemanová
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Rej čarodějnic – 30. dubna 2013
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení a milí čtenáři,
dovolte nám, abychom Vám přiblížili dění
v SDH Otročín za posledních pár měsíců a
zároveň Vám sdělili termíny akcí, které nás brzy
čekají.

JSDH
Naše jednotka se opět zúčastnila cvičení Jitona
2013 a také cvičení Luxor 2013. Obě cvičení se
specializovala na záchranu obyvatel a na přípravu
jednotek pro plnění úkolů při ochraně obyvatelstva.
Na závěr cvičení Luxor 2013 byl našemu veliteli
Danielu Matoušovi předán Pamětní list hejtmana
Karlovarského kraje za výjimečnou aktivitu při
práci jednotek SDH a za mimořádné úsilí při
zajišťování bezpečí spoluobčanů.
Při červnových povodních byla naše jednotka
uvedena do pohotovosti k případnému hromadnému přesunu do hlavního města Prahy, ale nakonec
nebyla povolána k zásahu.
V březnu se třem členům SDH Otročín Pavle
Veselé Kaňkové, Danielu Matoušovi a Davidu
Veselému podařilo úspěšně složit zkoušku a získat
osvědčení a odznak Hasiče III. Jde o odznak
odbornosti orientovaný na znalosti a dovednosti
z represivní činnosti. 20. 6. 2013 byla jednotka
vyslána na evakuaci dětského tábora do obce
Stebnice v okrese Cheb a dále do obce Nebanice
k odčerpávání vody ze zatopených prostor.

SDH

Elektro Nepraš, Michal Vyroubal, J+L Neprašovi,
Antonín Truhlář, advokátní kancelář Pavel Grüner,
SDH Otročín spolu se Svazem žen pořádal
STA servis p. Petr Kabát, Apsa, s. r. o., Hollandia,
každoroční slet čarodějnic. Po kulturním
představení naši členové postavili májku a zahájili a. s., ČSŽ Otročín, TJ Budoucnost Otročín, Rybáři
lampionový průvod směrem k hranici. Na té jsme Otročín, MS Sika Otročín. Bohužel letošní počasí
nám znepříjemnilo situaci a nakonec jsme
za velkého jásotu nejen dětí zapálili čarodějnici a
vzhledem k dešti trochu upravili stanoviště. Celá
tím přivítali jaro. Celý večer byl zakončen
akce probíhala na návsi, kde jsme pro děti připravili
slavnostním ohňostrojem.
atrakce a stanoviště pod velkými stany. Doufáme,
že byly všechny děti spokojené a troufáme si říct,
V sobotu 1. června se konal dětský den, který
pořádal SDH Otročín za přispění obce a sponzorů, že v obci celé odpoledne běhalo hodně dalmatinů.
K večeru proběhlo tradiční kácení a vydražení
kterým bychom tímto chtěli poděkovat. Akci
májky.
sponzorovali: Obec Otročín, Agro Otročín,

Střechamont Zdeněk Karaba, Milan Kříž z Tisové,
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Určitě jste zaregistrovali, že dochází k renovaci
budovy požární zbrojnice. Celá bude v barvách
hasičského záchranného sboru – bude tedy šedočervená.

Bohužel v kole druhém (krajském kole), které se
konalo 15. června v Sokolově, již takové štěstí
neměli. Po štafetě s časem 63,88 vteřin a skvělém
požárním útoku za 26,52 vteřin měli naši
reprezentanti stejný počet bodů jako muži
V sobotu 6. července proběhlo před budovou SDH z Dalovic. Rozhodnout musely boje na 100 m
oficiální předání zrenovované cisterny Tatra 148.
překážek. Nakonec naši muži získali druhé místo a
Šlo o slavnostní předání, kterého se zúčastnili i
o postup na Mistrovství České republiky se pokusí
hosté z okolních sborů a Krajského sdružení SDH a příští rok znovu.
HZS. Akce byla určena také pro veřejnost.
Dne 10. srpna se budou konat závody v požárním
sportu také u nás v obci. Na fotbalovém hřišti se
Požární sport
uskuteční již 3. ročník soutěže o pohár starostky
Dne 20. dubna začala další sezóna karlovarské ligy obce, který bude také jedním z kol Karlovarské
v požárním sportu a také postupové soutěže na
krajské ligy v požárním sportu. Přijďte se podívat a
Mistrovství ČR. První kolo postupové soutěže
podpořit sportovce z celého kraje.
(okresní kolo) se konalo v květnu v Nové Roli a
naši reprezentanti předvedli skvělý výkon a přivezli
si první místo.

Zrenovovaná hasičská cisterna Tatra 148

Den dětí
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TJ Budoucnost
Zdravím všechny příznivce dobré pohody a
zvláště pak fotbalu. Pojďme zhodnotit
fotbalovou sezónu 2012–2013 našeho
fotbalového oddílu TJ Budoucnost.
Jak všichni dobře víme, podzimní část nám moc
nevyšla. Po jejím odehrání jsme se dostali na dosti
špatné předposlední místo. Není třeba se vymlouvat
na fyzickou kondici. Ta byla na dobré úrovni, ale
přiznejme si, že největším problémem byla velká
marodka. Sestavu minulých ročníků se stále
nedařilo dát dohromady. V jednu chvíli to
vypadalo, že nejsme schopni sehnat jedenáct hráčů.
Ale řekli jsme si, že fotbal se hraje především pro
radost, pro naše diváky, a proto musíme jít stále
tvrdě do toho, především kvůli našim fanouškům.
Po skončení podzimní části byla dost dlouhá doba
na to, abychom si v klidu sedli a provedli nějaké
změny, které by vedly ke zlepšení herního projevu
našeho týmu. Jak dobře víme, zima byla dlouhá.
Zimní příprava, která probíhala na našem hřišti,
však začala již v lednu. Kupodivu se sešla většina
týmu a to i přesto, že hřiště bylo přikryté bílou
peřinou. První zápas byl dokonce pro nevhodný
terén odložen. Určitě si všichni vzpomínáte, že
zničeno nic opět napadl sníh.

Co říci na konec naší sezóny? Myslím si, že je třeba
poděkovat všem našim fanouškům, divákům,
hráčům, ale i těm, kteří nám pomáhají. Všechny je
vyjmenovat by bylo velice krásné, ale obávám se,
že bychom mohli na někoho zapomenout.
Na závěr článku mám na srdci ještě jednu
maličkost. Jak určitě dobře víte, letos náš klub TJ
Budoucnost Otročín oslaví 50 let od svého
založení. Rád bych vás touto cestou všechny
oslovil a pozval na naše hřiště dne 20. 7. 2013, kde
od 9.00 hodin proběhne oslava formou fotbalového
turnaje, na který přislíbili účast Stará garda Teplá,
Staří páni z Toužimi, věčný rival Krásné Údolí,
naše ženy z Otročína a samozřejmě nebude chybět
náš tým. Z programu mohu odtajnit, že zhruba před
polednem proběhne slavností řeč ke všem
přítomným bývalým hráčům, kteří byli našim
vedením osobně pozváni. Doufám, že všichni
přijdou. Na turnaj se nám podařilo pozvat i některé
kulturní a sportovní osobnosti.

Pozvání přijal herec a bavič JIŘÍ KRYTINÁŘ,
Nakonec se ale fotbalové jaro přece jen rozběhlo.
manažer fotbalového týmu Arabela LIBOR
Naskočili jsme do fotbalového vlaku, který se
PETRŮ a trojnásobný mistr světa v ledním
s námi rozjel. Oproti podzimní části se začalo dařit. hokeji v letech 1999, 2000 a 2001, letošní mistr
Začali jsme vozit body i z venku a začalo
extraligy týmu HC Plzeň TOMÁŠ VLASÁK.
pronásledování soupeřů, kteří po podzimní části
byli před námi. Měli oproti nám velký náskok.
Takže ještě jednou: v sobotu 20. 7. 2013 od 9.00
Věděli jsme, že na přední místa to již v tomto
hodin na hřišti v Otročíně. Přijďte všichni, jste
ročníku nebude a tak jsme se snažili dohrát tuto
srdečně zváni. Určitě to bude stát za to.
sezónu čestně a obstát především před našimi
diváky a fanoušky. To byl náš cíl a doufám, že se
nám alespoň z části povedl. Psát o tom, jak jsme
pokaždé hráli, si myslím není třeba. Kdo byl
s námi, tak určitě ví, jak to všechno bylo. Pravidlo
jednou jsi nahoře, podruhé zase dole. Je to prostě
Jan Nepraš
jako na houpačce. Sezónu jsme ukončili na
předposledním místě. Snad takovou náplastí může
být to, že náš věčný rival Krásné Údolí od nás
vždycky dostal na frak.

Vydala Obec Otročín dne 16. 7. 2013 v nákladu 200 výtisků. ZDARMA.

10

Zveme Vás

V sobotu 20. července od 9.00 na hřišti v Otročíně. Zajištěno občerstvení a pitný režim.
Program: od 10.00 turnaj starých pánů.
Během turnaje předání cen a poděkování zakladatelům a bývalým hráčům TJ Budoucnost Otročín,
vystoupení skupiny Rozkoš, místní mažoretky a fotbalové překvapení.
Výstava fotografií z dob založení oddílu TJ Budoucnost Otročín. Po kulturní vložce dohrávka turnaje,
vyhodnocení a předání cen.
Po celou dobu hudba s posezením u dobrého piva a klobásy.

13.00 Hasičský průvod – směr průvodu: od Agra na náves
14.00 Žehnání symbolů Obce – kostel sv. Michaela Archanděla,
slavnostní průvod z návsi, Lovecké trubačské trio
15.00 Zahájení slavností – 780 let od první písemné zmínky, píseň o Otročíně, vystoupení mažoretek
16.00 Král a královna, Jak se žije na vsi – vystoupení dětí z tanečního kroužku,
vystoupení členek Svazu žen Otročín
17.00 Divadelní představení pro děti
18.00 Soutěž mezi spolky
19.30 Ocenění místních občanů – udělování ocenění za rozvoj obce
20.00 Proo One – hudební skupina
V Domě služeb výstava drobného zvířectva (pořádá Český svaz chovatelů Andělská Hora) a v prvním
patře výstava historických fotografií obce. V budově OÚ výstava mysliveckých trofejí.
Po celé odpoledne stánkový prodej a občerstvení. K dobré náladě budou od 14.00 hrát skupiny
Návraty a FestCountry.
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Tip na výlet – Cyklostezka Ohře
Trasa páteřní cyklotrasy č. 6 (dříve značené
číslem 204) je dlouhá 110 km a je vedena
malebným údolím řeky Ohře od hranice
s Německem až po hranici s Ústeckým krajem.
Trasa je vhodná pro všechny kategorie cyklistů
a v úsecích bez provozu automobilů také pro
rodiny s malými dětmi.

Vyrážíme z Karlových Varů
Zaměřme se na nejoblíbenější cca 20 km dlouhý
úsek mezi Karlovými Vary a Sokolovem. V případě, že do Karlových Varů dojedeme autem, můžeme bezplatně a bez obav zaparkovat automobil na
parkovišti v Doubí na samotném okraji města.

Svatošské skály
Poté, co odstavíme vůz, pokračujeme na kole
po asfaltové cestě v těsné blízkosti Ohře až ke
Svatošským skalám. U nich se nachází restaurace
Jan Svatoš, kterou si cyklisté i vodáci velmi
oblíbili. Za restaurací nesmíme přehlédnout lávku
přes Ohři, kterou je nutné překonat, chceme-li
pokračovat dále do Lokte. Za lávkou je asfalt
vystřídán zpevněnými štěrkovými cestami.
Do Lokte vede velice nenáročná cesta dlouhá asi
šest kilometrů, během které budeme projíždět např.
okolo pramenu Hořčička nebo kolem průzkumné
štoly Vildenava.

Do Královského Poříčí
Cesta z Lokte do Královského Poříčí vede stále
podél řeky po nenáročné zpevněné stezce bez
jakéhokoliv automobilového provozu. Budeme také
projíždět pod vysoko klenutým obloukem
dálničního mostu, který byl modernizován při
stavbě rychlostní silnice R6. V Královském Poříčí
je možné z cyklotrasy č. 6 odbočit a vydat se na
statek Bernard.

Do Sokolova
Po projetí Královského Poříčí pojedeme
do Sokolova po nové asfaltové cestě, jejíž šířku
a kvalitu povrchu mohou závidět lecjaké silnice.
Celým Sokolovem je možné projet po cyklostezkách, které vedou také v těsné blízkosti Starého
náměstí.
Kdo by se chtěl v Sokolově zdržet a dojet třeba až
k jezeru Michal na opačném konci města, může tak
bezproblémově učinit, neboť skrz celý Sokolov vede
páteřní cyklostezka, která prochází Starým
náměstím, dále kolem sokolovského zámku,
Husovými sady, podél sportoviště a chatovou
oblastí až k jezeru Michal.

Kdo chce, může pokračovat

Cyklotrasa č. 6 samozřejmě pokračuje za
Sokolovem dál a dál, po většinu trasy se vůbec
Do Lokte
nepotkáme s automobily. Jen tu a tam je nutné
Na okraji Lokte mineme vodácké tábořiště a krátce přejet přes málo frekventované silnice či železniční
předtím, než se dostaneme k hlavní silnici, si
přejezdy. V úseku mezi Sokolovem a Chebem trasa
můžeme všimnout vzrostlého břečťanu, který
prochází často zajímavými místy (např. kolem
dosahuje výšky asi 12 metrů. Přes Loket bylo nutné uhelné elektrárny Tisová), přičemž se stále snaží
ještě před pár lety projet po silnici, ale nyní to již
držet koryta řeky Ohře. Kousek za Sokolovem je
není potřeba. Na rozcestí za zmíněným břečťanem pak možné z trasy odbočit a po asi 300 metrech
stačí silnici přejet a značnou část Lokte projedeme navštívit právě napouštěné jezero Medard. Jeho
obytnou zónou a dále po cyklostezce kopírující
napouštění skončí letos a pro následující léta je
řeku. Po pravé straně přitom můžeme spatřit
naplánován velký rozvoj v jeho okolí, obdobně
loketský hrad a vlevo zase za řekou uvidíme
jako u jezera Michal, jen v mnohem větším
amfiteátr. Dále jedeme jen malý kousek po silnici rozsahu.
okolo vlakového nádraží (potkáme zde však více
cyklistů nežli aut) a pak už nás čeká asi sedm
Cyklostezka Ohře se každým rokem prodlužuje.
kilometrů dlouhá cesta do Královského Poříčí.
Plánuje se, že bude vyznačena podél Ohře až
k jejímu ústí do Labe u Litoměřic.
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Výškový profil trasy

Karlovy Vary

Loket

Sokolov

Restaurace Jan Svatoš u Svatošských skal

Lávka přes Ohři u Svatošských skal
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Úspěch žáků SOU Toužim učebního oboru
automechanik na krajské soutěži v Ostrově
Stejně jako v předchozích letech se i letos konalo
krajské kolo soutěže odborných dovedností
Autoopravář junior 2013. Soutěž se uskutečnila dne
11. 2. 2013 ve Střední průmyslové škole v Ostrově.

Soutěž se skládala z teoretického testu, který
obsahoval celkem 150 otázek z odborných předmětů
a z praktické části, kde žáci prováděli osm
praktických úkolů typu oprav, seřizování,
diagnostikování závad a jejich následné
Vyhlašovatelem této celostátní soutěže je
odstraňování. V teoretické části obsadil náš Robert
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a
Študlar první místo, celkově skončil třetí. Radek
spoluorganizátorem jsou firmy Bosch a Škoda Auto. Dvořák byl v teorii třetí, celkově obsadil čtvrtou
Krajského kola se zúčastnilo celkem osm
příčku. Naši žáci skončili celkově hned za domácími
soutěžících z Integrované střední školy technické a soutěžícími.
ekonomické v Sokolově, Integrované střední školy
v Chebu, Středního odborného učiliště v Toužimi a Robert Študlar se svým umístěním kvalifikoval do
Střední průmyslové školy v Ostrově. Každá škola
celostátního kola, které se uskutečnilo ve dnech
byla zastoupena dvěma žáky.
11. až 15. března v prostorách Service Training
Center Škoda Auto v Kosmonosech a Středního
odborného učiliště strojírenského Škoda Auto
v Mladé Boleslavi. Umístil se na 26. místě.
Miroslav Matoušů

Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
Zpravodaj z dodaných materiálů vytvořil Václav Švec.

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