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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,

•

rok utekl jako voda a opět stojíme na prahu
nového. Teď je ta správná chvíle se poohlédnout
za rokem uplynulým.
•

Začnu slovy díků – děkuji všem našim místním
spolkům za organizaci zajímavých akcí, které
•
se konaly v průběhu celého roku. Je patrné, že
finanční příspěvky, které obec poskytuje všem
místním organizacím, jsou smysluplně
využívány.

•

Byla dokončena stavba vodovodu do Měchova.
Voda teče, a pokud vydržíte číst dále, dozvíte
se i více podrobností.

•

Na Domě služeb v Brti se podařilo opravit
střechu, oprava byla z 50 % hrazena získanou
dotací z Karlovarského kraje.

•

•

Jistě jste si všimli nově vysazeného stromořadí
z Otročína do Poseče. Jedná se o náhradní
výsadbu, která byla nařízena Údržbě silnic za
pokácenou alej. Díky dobré spolupráci se
silničáři a zapojením sportovců a hasičů, kteří
pomohli s přípravou pozemků a s rozměřením,
se podařilo založit nové stromořadí.
Letos pořádaná fotografická výstava o historii
našich obcí měla pozitivní ohlas. Překvapilo
mne, jaká spousta lidí výstavu zhlédla a někteří
z vás dokonce opakovaně. Děkuji za
poskytnuté fotografie a zajímavé komentáře.
Myslím si, že je velice důležité pro mladší a
budoucí generace uchovávat informace a
zajímavé fotografie o lidech žijících na těchto
místech.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát klidné
Pokračujeme v opravách kapličky v Poseči, na prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších
které byla opravena okna a dveře za finanční
a hodně radosti a požehnání v roce novém.
podpory o výši 50 000 Kč z památkové péče
Karlovarského kraje.
Pokračují práce na zpracování nového
územního plánu. Zpracování II. etapy tzv.
návrhu bylo podpořeno částkou 150 000 Kč
z Karlovarského kraje.
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Knihovna Otročín
Opět nám končí rok a většina z nás bilancuje.
•

Knihovna v Otročíně je umístěna v budově
Obecního úřadu v prvním patře. Má dvě
místnosti, v první jsou dva počítače, ve druhé
se zapůjčují knihy a časopisy.

•

V současné době máme 63 čtenářů, z toho 17
dětí. V knihovně je 2 700 knih a 10 druhů
časopisů k zapůjčení. Knihy obměňují
knihovnice z Krajské knihovny v Karlových
Varech každý druhý měsíc.

•

Výpůjční doba je každé úterý od 12 do 18
hodin. Každý čtenář je vítán.

•

Největší dík patří naší paní starostce.
V letošním roce se v knihovně porouchal
počítač, vyslyšela naši prosbu a pořídila do
knihovny nový.

•

V prosinci proběhla výměna oken na budově
Obecního úřadu, tedy i v knihovně.

•

Jako každý rok, i letos proběhlo setkání
knihovníků, které uspořádala Krajská
knihovna. Díky setkání se poznáváme a
setkáváme s ostatními knihovníky a získáváme
nové poznatky.

Čtenářům bych chtěla poděkovat za věrnost a
popřát jim pěkné Vánoce.
Jaroslava Hronová
knihovnice

Informace z úřadu
Finanční přehled spotřeby elektřiny za veřejné osvětlení v našich obcích za období 2011–2012.
Obec

Spotřeba v KWH

Spotřeba v Kč

Měchov

3,363

10 277,-

Otročín

21,195

72 448,-

8,8

37 982,-

Poseč

3,967

11 807,-

Tisová

2,101

7 239,-

Celkem

39,426

139 753,-

Brť

Informace z matriky
Naši noví občánci

Rozloučili jsme se

V roce 2012 do našich obcí přibylo pět dětí:
V letošním roce jsme se rozloučili s našimi
Vaňousková Veronika, Schořová Alexandra, Říhová spoluobčany: Zdeňkem Čapkem, Václavem
Natalia, Kohoutková Marie a Frolo Ondřej.
Kamírem, Věrou Kučerovou, Karlem Peroutkou
a Marií Krochotovou.
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Životní jubilea

•

70 let
Neužilová Jiřina, Matoušová Miluše,
Hospodářský Josef, Zelenková Alena

82 let
Pokorná Marie, Tokar Josef, Hajná Verona

•

83 let
Kučová Anna, Švecová Miloslava

•

75 let
Lunter Ján

•

84 let
Matoušová Jaroslava

•

80 let
Tokarová Kateřina, Jonášová Anna,
Hospodářská Anna, Pavlovičová Vilma

•

85 let
Černá Růžena, Krochotová Marie

•

88 let
Kompasová Anna

•

90 let
Matoušů Růžena

•

•

81 let
Arnoltová Juliana, Vavrochová Božena,
Pánková Marie, Čermáková Marie

Nejstarší občanka
Dne 5. října 2012 oslavila 90. narozeniny naše
nejstarší občanka paní Růžena Matoušů z Brtě.
Přejeme ji mnoho životního elánu, zdraví, štěstí a
pohody do dalších let.

Trocha z historie Otročína II.
V minulém čísle jste se dozvěděli o historii kaple
sv. Michaela Archanděla a teď je na řadě další
otročínský kostel, který stál na místě dnešního
kostela sv. Michaela Archanděla. Tím byl farní
kostel Božího Těla.
V historických pramenech se objevuje zmínka
o farním kostele Božího Těla již v letech 1384 a
1406. V tomto období je v úředních záznamech
uváděn farář jménem Blazias, který své místo
v Otročíně mění 1. září 1365 s Oldřichem, farářem
ve Strojeticích (okres Podbořany).

Také církevní rejstřík chrámů v patronátním území
tepelského kláštera z roku 1676 obsahuje dva
kostely: farní kostel v Otročíně ke cti Božího Těla
a k tomu ve vsi kaple sv. Michaela.
Starý farní kostel Božího Těla byl po přestavbě
v roce 1602 znovu vysvěcen opatem Ebersbachem,
ale ještě před rokem 1667 zničen požárem. A jak
kostel vypadal? Byla to menší stavba, jejíž
presbytář byl od hlavní lodi oddělen úzkým,
nízkým obloukem.
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V hlavní lodi stávaly dva postranní oltáře, vyzděné
jen z kamene a jílu. Druhá přestavba kostela se
připomíná roku 1676. Po opravě v roce 1712
podlehl kostel 18. července 1782 ničivému požáru
a až do roku 1801 zůstal napůl zřícený, zastřešený
jen provizorní střechou. Ještě předtím bylo kostelu
v roce 1793 přiděleno nové zařízení, pocházející
z klášterního kostela v Chotěšově: velké varhany,
boční oltář, zpovědnice a cínové svícny.

V roce 1834 byl položen základní kámen dnešního
kostela, ale o tom až příště…
Pramen:
Dr. Anton Gnirs: Topografie historických a
uměleckých památek v okresech Teplá a Mariánské
Lázně
Marie Šašková

Před 20 lety, rok 1992
potravinářské zboží. Prodejna je dobře zásobena,
lidé se zastaví i na posezení u kávy venku, či
Červenec: celý měsíc teplé tropické dny, teploty
sklenky limonády nebo piva. Výhodná je pro
dosahují 30 – 33 °C, časté bouřky.
nakupující otevírací doba, bez ohledu na skuSrpen: až do 16. trvá teplé letní počasí s teplotami tečnost, zda se jedná o všední den nebo svátek.
28 °C, 17. ochlazení s deštěm.
Zanedbatelné nejsou ani ceny prodávaného zboží –
patří mezi nejlevnější v obci. Nelze se proto divit,
Září: poměrně teplé počasí s teplotami kolem
že prodejna „u Petrů“ se stala oblíbeným místem
22 °C, celý měsíc rostou houby.
pro nákup piva, limonád, ale i ostatního
Říjen: teploty přes den se pohybují kolem 14 °C,
potravinářského zboží.
19. silné ochlazení – v noci se ohlásil první mráz a
přes den 20. první sníh - udržel se čtyři dny.
Školství
Koncem měsíce se oteplilo na 12 °C, často prší.
Listopad: v noci slabé mrazíky 0 – 2 °C, přes den Je patrno již v pohybu obyvatelstva, že dětí se rodí
čím dál méně a tudíž v důsledku toho má školství,
okolo 7 – 10 °C.
především mateřská škola, klesající tendenci.
Prosinec: začátkem měsíce mrazy do -7 °C,
napadla slabá vrstva sněhu, která se udržela do
Rok 1992 v mateřské školce
konce měsíce. Po 20. silné mrazy -21 °C, udržely
Celý prosinec probíhal v naší školce ve znamení
se až do konce roku.
příprav na nejhezčí svátky roku – Vánoce. Děti
vyráběly dárky pro své nejbližší, podílely se na
Duchovní správa
vánoční výzdobě celé školy, pekly oblíbené
Po více než třicetiletém působení na naší farnosti
perníčky.
byl v květnu přeložen do Bochova duchovní
správce pan František Kolanda z Teplé. Otročínští Také ptáci i lesní zvěř měli pěkné Vánoce, když
farníci si svého duchovního velmi vážili a těžce
jim naše děti nazdobily stromeček nasbíranými
nesou jeho odchod. Správou otročínské farnosti byl plody.
pověřen „řád premonstrátů z tepelského kláštera“.
Mikulášská i vánoční besídka pro rodiče měly
mimořádný úspěch. Zúčastnili jsme se také se svým
Pohostinské služby
vánočním programem Velké vánoční besídky spolu
Vzhledem k častým výpadkům místní hospody se se základní školou ve velkém sále Jednoty pro
prosadila soukromá prodejna „u Petrů“. Provoz
veřejnost. Děti měly se svým podmanivým pásmem
začíná ráno v osm hodin a končí v deset hodin
vánočních koled velký úspěch.
večer. Zprvu začínali pouze s prodejem limonád a
lahvového piva, později začali prodávat i další
z kroniky vypsala Jana Kučová

Počasí v druhé polovině roku
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Voda a vodovod v Měchově
Citace z Kroniky Měchova
Navzdory okolním rybníkům a bažinám není
v katastru obce žádný vydatnější pramen, který by i
v období sucha zásoboval celou obec vodou. Kvůli
tomu měli všichni sedláci vlastní studny. Také
mnozí domkáři se snažili na svých pozemcích,
přilehlých k domu, dokopat k vodě, často až do
hloubky 8 m. Za sucha skoro všechny tyto studny
vysychaly. Sedláci z horní části obce jezdili pro
vodu k měchovským rybníkům, v dolní části obce
byla nevyčerpatelným zdrojem vody pro napájení
dobytka horská tůňka (Bergtümpel). Pro vodu na
vaření se chodilo k Russově studni (Russbrünnl)
nebo až k Neubürgerově studni
(Neubürgerbrunnen). Neubürgerova studna o
velikosti asi 10 m2 byla majetkem obce, která ji
získala za pozemkové reformy roku 1919. Za
starých časů dodávala tato studna vodu pro
poplužní dvůr. Voda ze studny byla do dvora vedena
vlastním vodovodem. Během drenážních prací na
Russově pastvině (Russbeint) byla nalezena velmi
dobře zachovalá dřevěná trubka, a řídící učitel
Wallner kus z ní uložil ve školním muzeu pro výuku
vlastivědy. K Russově studni ještě podotýkám, že
koncem 90. let majitel Russovy pastviny odběr vody
z této studny zakázal. Nedovolil již nikomu, aby
vstoupil na jeho pozemek a načerpal vodu.

Již z Měchovské kroniky se dozvídáme o nedostatečném zásobování vodou a o problémech s tím
spojených. Konečně v roce 2012 se podařilo vyřešit
nedostatek vody pro Měchov – zavedením
vodovodu.

V důsledku toho se konal soudní proces, který ale
Josef Klement z čp. 34 (majitel Russovy pastviny)
proti 28 žalujícím prohrál. Prastaré právo čerpat
vodu bylo pak zapsáno do pozemkových knih.
Kolem roku 1904 rozhodli tehdejší obecní
zastupitelé (starosta Norbert Halbritter čp. 10), že
je třeba vyhledat vydatné prameny pro případnou
výstavbu dalšího obecního vodovodu. Na Dlouhých
lukách (Langewiesen, majitelé Johann Hanika čp.
11 a Josef Russ čp. 9) se kopalo u pramenů, které
tam vystupují na povrch, ovšem s pramalým
úspěchem. Projekt musel být zastaven. V roce 1926
(za Franze Kastla) se obec výstavbě vodovodu
přiblížila znovu. Podzemní vodu hledal proutkař na
polích Höhenäcker. Došel k názoru, že z této oblasti
vyvěrají prameny Neubürgerovy a Russovy studny,
jsou ale méně vydatné. Opět tedy žádný uspokojivý
výsledek. Během svého působení na místě starosty
jsem prosazoval následující plán: po provedení
elektrifikace obce stáhnout vodu z Neubürgerovy,
Russovy a horské studny a potom ji pomocí
elektrického čerpadla přečerpávat do nádrže na
Modlově kopci. Kvůli vypuknutí druhé světové
války však tento plán již nemohl být uskutečněn…

Děkuji za poskytnuté finanční prostředky, děkuji
zaměstnancům vodáren Karlovy Vary,
Vodohospodářskému sdružení obcí, firmě Báča,
s. r. o. a vám všem, kteří jste se podíleli na dotažení
vodovodu do Měchova.

Tato investiční akce zahrnovala přívodní řád, ATS
(tlakovou stanici) a rozvody po obci. Celkem za
6.825.062,-Kč.
Dotace z Ministerstva
zemědělství
Dotace
z Karlovarského kraje
Vodohospodářské
sdružení obcí
Obec Otročín

Marie Šašková

1.598.000,- Kč
2.414.900,- Kč
1.532.062,- Kč
1.280.100,- Kč
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TJ Budoucnost
Na poslední schůzi našeho klubu „proběhly
ozvěny“, zkusit vybojovat v letošním ročníku
výhodnou pozici, na které by se přečkala zima a
v jarní části tvrdě zaútočit na přední přímá
postupová místa a zahrát si v následujícím ročníku
III. třídu. Ohlasy několika hráčů byly dosti
skeptické a rozumné. Určitě každý ví, že pokud
chce tým postoupit do vyšší třídy, je to o tom, že je
třeba více trénovat, sehnat několik dalších dobrých
hráčů (ne, že bychom je neměli) a v neposlední
řadě rovněž finanční prostředky.

Jak každý ví, opět se hrají dvě kola. Celkem bude
odehráno jedenáct zápasů. K prvnímu zápasu se
nastoupilo na hřišti Stanovic, odkud jsme odjeli
s vítězstvím 2:0. Není třeba psát o následujících
zápasech, rozepisovat, jak se hrálo, kdo a kolik dal
gólů. Snad jen v krátkosti uvedeme současnou
pozici našeho týmu ve skupině po podzimní části.
Obrázek si může každý divák udělat sám, jak to po
podzimní části výsledkově dopadlo.

místo

zápasů

výher

remíz

proher

skóre

body

tým

Podzimní část 2012/2013

1.

Stanovice

11

7

1

3

31:15

22

2.

Olšová Vrata

11

7

1

3

27:23

22

3.

Údrč

11

7

0

4

26:37

21

4.

Sedlec B

11

6

2

3

38:22

20

5.

Pila B

12

3

4

5

26:24

13

6.

Krásné Údolí

11

2

1

8

19:28

7

7.

Otročín

11

2

1

8

19:37
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Statistika
• Diváci: doma 180, venku 160, celkem 340
(je to nejvíce ze všech klubů v podzimní
části)
• Střelci:
 4 zásahy: Beníšek, Kroupa
 3 zásahy: Vaňousek
 2 zásahy: Baxa, Grban, Policar
 1 zásah: Matouš, Nepraš ml.
Dalo by se říci, že již od prvopočátku, kdy byla
rozlosována naše skupina, na povrch vyplouvaly
různé problémy, především zdravotní a pracovní.
Bylo patrno, že tým nebude v průběhu sezony v tak
silné sestavě, která byla vítězná v minulých dvou
ročnících. Postupem dalších kol se problémy
nakupily, kdy tým buď odjel, nebo i doma hrál
v devíti v poli, popřípadě nebyl nikdo na střídání.
K tomuto mohu jen říci, že letošní ročník si vybral
pro náš tým krutou daň v pohledu zranění,
popřípadě přístupu některých hráčů.

Ale i přesto patří náš dík především divákům, kteří
se na nás přišli i přes špatný výkon v podzimní
části ať už doma nebo venku podívat. Snad už kvůli
nim se musíme vzpamatovat a rychle se ze všeho
oklepat a navázat na tu přetrženou nit z minulých
ročníků. Na druhou stranu i jiní vrcholoví sportovci
a týmy se můžou ocitnout na dně. Proto rozhodně
nedáme hlavy do písku. Jsme schopni s tím něco
udělat. Vždy to děláme pro sebe, spoluobčany,
diváky a především pro radost, protože jsme do jednoho srdcaři a hlavně „SUPI TJ Budoucnost Otročín“. A jestliže se nad tím nedokážeme tak trochu
povznést, můžeme to rovnou zabalit a jít od válu.
Co na závěr? Hodnocení podzimní části – nic moc.
Chci poděkovat všem divákům, hráčům a
realizačnímu týmu a popřát všem hodně zdraví,
štěstí, lásky, krásné prožití vánočních svátků a do
toho nového roku 2013 plno elánu, protože je před
námi kus práce, který se promění, doufám, ve
spanilou jízdu a lepší umístění v následující jarní
části pralesní ligy.
Jan Nepraš
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Hasiči
Tímto článkem bychom Vám chtěli přiblížit dění
ve Sboru dobrovolných hasičů v druhé polovině
roku 2012.

Závěr a vyhlášení Karlovarské ligy
v požárním sportu
Jak jistě všichni víte z předcházejících článků, má
naše SDH také sportovce, kteří Otročín reprezentují
v soutěži v požárním sportu. Tento rok nás reprezentovala tři družstva – dvě družstva mužů a jedno
žen. V srpnu jsme byli pořadateli druhého ročníku
soutěže „O putovní pohár starostky obce Otročín“,
který se zároveň bodově započítával jako 7. kolo
Karlovarské ligy v požárním sportu. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – požární útok a štafeta 4x100 m
překážek. Za Vaší podpory se podařilo družstvu žen
vyhrát putovní pohár. Z důvodu špatného počasí
jsme na dětský den nemohli použít pro děti pěnu,
proto jsme jim to po skončení závodů vynahradili
a díky krásnému počasí jsme akci ukončili právě
pěnou nejen pro děti.
Závěrečné kolo Karlovarské ligy se konalo 22. září
na parkovišti u OC Varyáda v Karlových Varech.
Po skončení závodu v požárním útoku došlo také
k vyhodnocení ligy. V konečném hodnocení se
družstvo žen umístilo na 3. místě, mužstvo Otročín
B na 4. místě a mužstvu Otročín A se podařilo
získat krásné 2. místo. Doufáme, že nám budete
držet palce i v příští sezóně.

Mistrovství republiky v požárním sportu
Ve dnech 31. srpna – 2. září 2012 se konalo
Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu. Sportovní klání se konalo na atletickém stadionu v Uherském Hradišti.
V pátek mistrovství odstartovala soutěž ve výstupu
do 4. podlaží cvičné věže. V sobotu a neděli se
soutěžilo v dalších disciplínách: běh na 100 m
s překážkami, štafeta 4x100 m s překážkami a
požární útok. Karlovarský kraj zastupovala družstva mužů z Otročína a žen z Jáchymova. Z naší
obce byl vypraven autobus, který kromě závodníků
odvezl také početný fanklub. Naši muži se nakonec
v celkovém součtu umístili na 14. místě.

Vítězové Karlovarské ligy pro rok 2012:
 Březová u K. V., Otročín, Mírová
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Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům Renovace cisterny Tatra 148 se blíží do finále.
a fanouškům za podporu a to zejména
O víkendu 30. 11. – 2. 12. se již podařilo nanést
vrchní nástřik v barvách hasičského záchranného
sboru. Velký dík patří Danielovi Matoušovi a jeho
• Obec Otročín,
bratrovi Petrovi Matoušovi, kteří celé renovaci
• Alexander SHURYMOV,
věnovali spoustu svého volného času. Nyní je
• AGRO Otročín, a. s.,
zapotřebí ukončit ostatní neméně důležité práce a
• AVE CZ – K. Vary,
naplánovat slavnostní předání. K předání dojde již
• OZAP Toužim – Vladimír HAJNÝ,
v příštím roce a my Vás budeme předem
• Penetra, s. r. o. Plzeň,
informovat, abyste se mohli všichni zúčastnit
tohoto slavnostního okamžiku.
• METEOR, s. r. o.,
• Kateřina BEČKOVÁ,
Naše SDH se stále snaží o pomoc obci a jejím
• Zdeněk KARABA,
občanům. V říjnu jsme se podíleli na přípravě
• Radek BLEHA,
budoucí aleje podél silnice spojující Otročín
• Milan KŘÍŽ,
s Posečí. Výsadba stromů je nyní v režii Správy
• Miroslav ŠOULEJ,
silnic a dálnic. Také jsme vybudovali dvě
kanalizační šachty v místě vjezdu na AGRO.
• Arnošt HIRSHFELD.

JSDH
18. července 2012 byl naší jednotce vyhlášen
poplach. Jednotka vyjela v počtu 5+1 do obce
Branišov v okrese Karlovy Vary. Až na místě se
všichni dozvěděli, že jde o cvičení pod názvem
„TOTEM 2012“. Tématem cvičení byla pomoc
dětem na táboře, který ohrožuje velká voda a silný
vítr. Hasiči HZS společně s jednotkami
dobrovolných hasičů museli nejprve postavit tábor
pro nouzové přežití a poté do něj evakuovat
překvapené děti ze skautského tábora. Cestu
k dětem si museli hasiči prořezat několika padlými
stromy a poté jim pomohli sbalit nejnutnější věci a
převezli je do nouzového tábora. Cvičení mělo
prověřit schopnosti celého hasičského záchranného
sboru pro ochranu obyvatelstva a navazovalo na
předchozí odborný výcvik. Více se můžete
dozvědět na stránkách: www.hzs-kvk.cz.

SDH Otročín děkuje za celoroční podporu celému
zastupitelstvu obce Otročín v čele se starostkou
Marií Šaškovou.
Všem čtenářům přejeme klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a
spokojenosti.
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Český svaz žen
Vánoce už nám pomalu překračují práh. Jistě
máte všichni plno práce a nevíte, kde Vám hlava
stojí. Ale posaďte se na chvíli a zavzpomínejte
s námi, co jsme společně (jelikož Vy jste nedílnou součástí našich akcí) dokázali.

stromeček. Za nastalého šera jsme stromek
společně rozsvítili a celou akci zakončili
ohňostrojem. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat
všem účinkujícím.

Mikuláš: Radek Zeman
andělé:
Dne 14. 6. 2012 nás otročínské mažoretky

Otročín – Markéta Zemanová, Monika
reprezentovaly na oslavách v Chyších.
Zemanová, Nikola Blehová, Zdena
Na začátku letních prázdnin naše mažoretky
Jonášová
s velkým úspěchem vystoupily v Bezvěrově.
 Brť– Lenka Molnárová, Brigita Plachá,
Ke smůle všech dětí léto skončilo rychleji, než
Veronika Matoušová, Eliška Plachá
začalo. A tak se mažoretky rozhodly potěšit dítka,
 Toužim – Andrea Brožová
ale i dospělé tancem na akci „Rozloučení
 Měchov – Jarmila Verebelyová, Eva
s prázdninami“ v Toužimi.
Petriková

Bečov
nad Teplou – Kateřina Kurzová
To už se ale o slovo hlásil podzim. A abyste

Krásné
Údolí – Kamila Husáková
nepodlehli melancholické náladě, uspořádali jsme
 Teplá – Simona Brabcová
dne 22. 9. 2012 „Michalskou pouť“, na které jste si
 Praha – Denisa Jonášová
mohli koupit různé výrobky a koláče anebo si
poslechnout hudbu kapely „Kdo přijde“. Z účinku- • Lucifer: Jaroslav Čermák (Brť)
• čerti:
jících bychom chtěly však také upozornit na malé
 Otročín – Ondra Nepraš, Jaroslav Červený,
mažoretky a dva mažoreťáky, kteří zde prožili svou
Přemek Bláha, Alois Pěnčík, Petr Kublent
premiéru. Nesmíme opomenout ani naše velké

Brť
– Ludvík Molnár, Jaroslav Vychytil,
mažoretky a taneční skupinu Rozkoš, která
Michal
Horák
předvedla tanec na téma „Jak se žije u nás na vsi“.
 Poseč – Tomáš Vychytil
28. 10. 2012 Mažoretky Otročín navštívily klientky
 Plesná – Patrik Žižka
z domu Pramen v Mnichově, kde zatancovaly a
 Ostrov – Jan Hammer
rozdaly dárečky. Jejich návštěva měla obrovský
•
čertice: Pavlína Štěpánová (Toužim)
úspěch.
•
•

17. 11. 2012 jsme již po čtvrté navštívily Zubařský VŠEM MOC DĚKUJEME!
ples v Toužimi, jehož výtěžek putoval na konto
Kojeneckého ústavu v Karlových Varech. S sebou Poděkovat bychom rovněž chtěly SDH Otročín a
jsme přivezly spoustu věcných dárků. Rovněž zde obci Otročín za spolupráci.
vystoupila skupina Rozkoš a naše mažoretky.
Případné dotazy, postřehy nebo zážitky posílejte
V pátek 23. 11. 2012 skupina Rozkoš a mažoretky prosím na web: csz-otrocin.euweb.cz. Pokud jste
vystoupily v Teplé. Akce, kterou pořádal městský některé vystoupení neviděli nebo byste si je chtěli
prohlédnout znovu, lze tak učinit na YouTube.cz,
úřad, se jmenovala „Posezení při hudbě“.
a to pod názvem: ČSŽ Otročín nebo mažoretky
Otročín.
Naše prozatím poslední akce, jež proběhla 1. 12.
2012, měla jméno „Rozsvícení vánočního stromu a
Mikulášovo tajemství“. Zakoupit jste si mohli naše
výrobky, pro hladové jsme měly občerstvení včetně Přejeme Vám všem veselé Vánoce, krásné
perníčků. Navštívil nás komorní sbor Rosacelli či svátky a šťastný nový rok 2013.
zpěvák Petr Vacek. A dokonce k nám zavítali
Mikuláš s družinou andělů a Lucifer se svými
Markéta Zemanová
pekelníky. Děti od Mikuláše dostaly dárky a
hvězdu přání, kterou posléze zavěsily na
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Michalská pouť

Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášovo tajemství
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Lovecké trubačské trio
Lovecké trio má již druhé výročí od svého
vzniku a myslím si, že obec dobře reprezentuje.
Vzhledem k tomu, že vystupujeme převážně
na svatohubertských mších jak v Otročíně, tak
i v širokém okolí, chtěl bych čtenáře krátce
seznámit s historií loveckého troubení a
svatohubertských mší.
Lov patřil odedávna k nejoblíbenějším a také
k nejnákladnějším zábavám vysokých vrstev
feudální společnosti. Nejlépe situovaní šlechtici
bývali členy loveckých řádů, které jim ukládaly
tuto náročnou kratochvíli jako povinnost, a které
zasazovaly honbu do honosného rámu okázalých
úvodních a závěrečných obřadů. Na hon se
chodívalo jako na ples či do opery. Zakladatelem
slavného loveckého řádu sv. Huberta v Čechách byl
František Antonín hrabě Sporck (1662−1738), který
tuto společnost parforsních lovců založil na svém
panství Lysá nad Labem roku 1695.

hudby a textu Hubertské mše B dur a Hubertské
mše Es dur. Hubertská mše B dur byla komponována v roce 1991 a Huberstská mše Es dur byla
věnována Řádu sv. Huberta. Poprvé byla hrána a
zpívána na mysliveckých slavnostech v Kuksu
v roce 1995. Melodie Hubertské mše se hrají
v kostelích, kapličkách, na koncertech, ale také
přímo v přírodě. Před úplným začátkem mše
nastupuje sólový hlas rohu s krátkou melodií a vábí
mezi nás, účastníky mše, svatého Huberta − patrona
myslivců a lesníků. Poté zazní zvonek a mše
začíná. Samotné hraní pak klade na samotné
interprety (trubače) značné hráčské nároky a mši
nemůže hrát jen tak každý trubač tzv. z ulice.

Letošního roku byla v Otročíně organizována již
třetí Hubertská mše. Všechny tři měly své kouzlo
jak duchovní, tak i umělecké. První mši troubili
trubači Přátelé z Rokycan za účasti chrámového
sboru Města Touškov. Druhou a třetí již troubilo
Lovecké trubačské trio Otročín, které jsem před
Se jménem hraběte Sporcka je také spjat začátek
dvěma lety založil, za účasti pěveckého sboru
historie loveckého rohu a lovecké hudby vůbec.
Rosacelli Žlutice pod vedením Mgr. Petry Vojtové.
Hrabě pěstoval styky s francouzským královským Já osobně, když jsem poprvé slyšel krásné melodie
dvorem, kde poprvé slyšel hru na lovecký roh. Po Hubertské mše, jsem si řekl: „to musím přivézt do
Otročína a konečně tak obnovit krásné myslivecké
svém návratu na své panství odeslal dva ze svých
služebníků do Versailles, aby se tam vyučili hře na tradice“. Tak se stalo a to především za pochopení
lesní roh. Ten se pak u nás začal užívat při honech i členů mysliveckého sdružení Sika Otročín a za
v umělé hudbě podle francouzského vzoru. Velká
aktivní pomoci paní starostky Šaškové. Vždyť mše
obliba lovu v 18. století učinila z lesního rohu
je sloužena za všechny zemřelé, myslivce, lesníky a
módní nástroj a z prostých loveckých signálů
přírodu. Aby se myslivcům dařilo v jejich činorodé
nevyčerpatelný zdroj skladatelské inspirace.
práci při ochraně přírody.
K těm zajímavým památkám dnes patří lovecké
fanfáry Ondřeje Antona (1714−1817), trubače
Když jsem ovšem porovnával účast myslivců a
ve službách knížat Schwarzenberků na zámku
veřejnosti na první mši a těch dalších, musel jsem
v Českém Krumlově. Dále se zachovaly lovecké
konstatovat, že zápal a účast na organizaci mše
fanfáry českého skladatele Leopolda Koželuha
upadá. Organizace je dosti časově i finančně
(1774−1818), který působil ve Vídni. Byl autorem náročná. Jak jsem už napsal − první byla bez
mnohých symfonií, komorní hudby a klavírních
problémů. Druhou už jsem organizoval v podstatě
děl. Po Mozartově smrti byl jmenován dvorním
sám s finanční pomocí mysliveckého sdružení Sika
skladatelem ve Vídni.
Otročín a Řádu sv. Huberta. Myslivců přišlo docela
málo. Mysleli si, že jde o soukromou akci.
K největšímu rozmachu lovecké hudby docházelo S tou letošní mi stejně jako minulý rok pomohl pan
v letech 1936–1938, kdy profesor Dyk ujednotil
Hron, předseda mysliveckého sdružení Sika.
myslivecké signály a hlaholy. K dalším významFinanční pomoc poskytli myslivci, sbor
ným autorům patří Josef Selement a JUDr. Petr
dobrovolných hasičů a obec Otročín. Za to jim patří
Vacek.
mnoho díků. Velice si toho vážím.
JUDr. Petr Vacek a Josef Selement jsou autoři
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Dlouho jsem přemýšlel a kladl jsem si otázky. Proč
Hubertská mše v Otročíně upadá? Mám já zapotřebí stále někoho prosit o finanční pomoc? Proč
někteří myslivci vůbec na mši nepřijdou? Vždyť je
sloužena za všechny myslivce a každému z nás již
někdo do mysliveckého nebe odešel. Stále jsem
přemýšlel, kde je chyba. Vždyť v okolí o Hubertské
mše myslivci mají zájem a je zde 100% účast.
Po skončení poslední Hubertské mše se mi
odpovědi dostalo. Údajně na organizaci Hubertské
mše vydělávám velké peníze, jako jsem vydělal
velké peníze na organizaci Mysliveckého dne
v roce 2008.

Docela jsem se zasmál a konstatoval jsem si sám
pro sebe, že bojovat s lidskou závistí a blbostí nemá
cenu, protože člověk, který něco umí, kterému
o něco jde, nemůže nikdy vyzrát nad touto slabostí,
protože je věčná.
Odpusťte mi tento závěr, musel jsem to napsat.
Odradit se určitě my, trubači, nedáme a rádi se
podělíme s příznivci lovecké hudby o krásné
duchovní a umělecké zážitky.
za Lovecké trubačské trio Otročín
Mgr. Miroslav Šoulej

Myslivost na Otročínsku
V honitbě se loví spárkatá zvěř a to srnec obecný,
jelen sika, muflon a prase divoké a zvěř škodná
(liška). Drobná zvěř se již prakticky neloví, mimo
divokých kachen, kdy místní myslivci vysazují
Jak všichni víme, lov byl dříve výsadou bohatých umělý polodivoký chov. Tetřívci vyhynuli, počty
šlechticů. Myslivost má v Čechách již více jak
zajíců nesplňují normovaný stav a to samé i ostatní
tisíciletou tradici a jako jediná je zapsána
drobná zvěř, jako např. koroptve či bažanti.
v seznamu památek UNESCO. Po 2. světové válce Významné snížení počtu drobné zvěře je
myslivost v Čechách, jak já tvrdím, tzv. zlidověla a přisuzováno životnímu prostředí, zemědělské
mohla se jí věnovat vedle sedláků a majitelů
činnosti a hlavně přemnožení divokých prasat.
pozemků i široká veřejnost a to hlavně po roce
Přemnožení divokých prasat je opravdu významný
1948.
problém každého MS, hlavně proto, že způsobují
velké škody na drobné zvěři a na zemědělských
Myslivecké sdružení v Otročíně (dále jen MS) bylo kulturách.
založeno v roce 1946. V této době se na Otročínsku
lovila spárkatá a drobná zvěř. Lovili se zajíci,
bažanti, koroptve nebo tetřívci. Pokud se ulovila
dvě či tři divoká prasata za rok, byla to událost.
Mezi zakládající členy MS patřil např. pan Josef
Oslík. Mezi další patrioty otročínské myslivosti
patřil pan Vladimír Veselý či Josef Řezníček. Naši
nejstarší členové, kteří se rovněž podíleli na
založení a rozvoji MS, jsou pan Jaroslav Beneš
(83) a Bohuslav Cirhan (75).
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás krátce seznámil s historií a
současnou myslivostí na Otročínsku.

V současné době se rozloha MS rozkládá v katastru
obcí Otročín, Měchov, Brť, Tisová, Poseč a
Beranov v celkové výměře 2225 ha. MS má tuto
honitbu pronajatou od Pozemkového fondu České
republiky a doba pronájmu je na dobu deseti let.
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Místní myslivci se podílejí na propagaci
mysliveckých zvyků a tradic tím, že aktivně
vystupují při loveckém troubení a zúčastňují se
významných mysliveckých soutěží ve vábení zvěře.
V neposlední řádě se umisťují na předních místech,
jako např. náš člen Michal Bledý, kterému tímto
blahopřeji a děkuji za super reprezentaci.
Tak to bylo takové krátké zamyšlení nad historií
a současností myslivosti na Otročínsku. Na závěr
bych chtěl čtenáře seznámit s tím, že nevíme, jak
budeme pokračovat v příštím roce. MS končí
nájemní smlouva. Pozemky se vrací majitelům a
s tím také souvisí vytváření honebních společenstev, které jsou tvořeny z vlastníků pozemků.
Samozřejmě, že MS končit nemusí, ale pokud
nevlastní potřebný počet hektarů, nemůže mít
honitbu. Je to hudba budoucnosti a nikdo z nás
neví, co bude. V každém případě si myslím, že
jsme pro ochranu přírody a zvěř udělali kus práce
a nemusíme se za nic stydět.
Přeji čtenářům v roce 2013 mnoho úspěchů,
štěstí a zdraví. Myslivosti a lovu zdar.
za MS Otročín Mgr. Miroslav Šoulej

Ve Zpravodaji byly použity fotografie dodané Marií Šaškovou,
Mgr. Miroslavem Šoulejem, 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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