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Úvodní slovo starostky
150 000 Kč. V přípravě je rekonstrukce střechy
Hurá, prázdniny! Zajásalo nejedno dětské, ale
i rodičovské srdce. Konečně jsme se dočkali léta, na Domě služeb v Brti, která je ve špatném stavu.
slunce a tolik vytouženého volna.
V dubnu jsme se zapojili do systému veřejné
Vím, že řada z vás toužebně očekává vydání
služby, pro jejíž výkon platí nová pravidla. Úřad
dalšího Zpravodaje a ono stále nic. Věřte, že
práce nám finančně podpořil místo koordinátora
vymámit článek od našich dopisovatelů (spolků) je veřejné služby a posílá nám lidi dlouhodobě
docela nelehký úkol. Ale podařilo se a v rukou
nezaměstnané. Ti mají odpracovat max. 20 hodin
držíte první letošní číslo, ve kterém jistě načerpáte týdně, aby neztratili svoje pracovní návyky a aby
celou řadu zajímavých informací. Dozvíte se
nebyli vyškrtnuti z evidence ÚP. Díky těmto
zprávy z obecního úřadu, o kolik občánků jsme se opatřením máme letos málo pracovníků na úklid
rozrostli a zajímavá je i statistika o vývoji počtu
našich obcí. Hodně lidí se u nás střídá, někteří
obyvatel v našich vsích. Uvidíte, jak vypadají
odcházejí za stálou prací, jiní odpadávají ze
obecní symboly, které nám v červnu byly
zdravotních důvodů.
slavnostně uděleny a s článkem o historii obce
zabrousíme až do středověku. Na stránkách Zpra- A na závěr bych vás ráda pozvala na výstavu
vodaje objevíte také informace o nově založeném historických fotografií a historických dokumentů,
rybářském spolku Vodárna Otročín, který má před která je instalována přes celé prázdniny ve spolesebou nelehký úkol se správou Velké vodárny dle čenské místnosti Domu služeb v Otročíně (nad
nastavených pravidel. Dále vás potěší nové události hospodou). K vidění jsou zajímavé fotografie
od našich již zaběhlých spolků a to od sportovců,
ze všech našich vesniček, ale i předválečné a
svazu žen a hasičů. A ještě vás pozveme na výlet.
poválečné dokumenty.
A co je nového v naší obci? Vodovod Měchov
Přeji příjemně prožité prázdniny a zasloužené dny
zdárně pokračuje do finále, financování je zajištěno dovolené.
– na II. etapu jsme dostali od Karlovarského kraje
2 060 000 Kč. Na podzim je plánována kolaudace.
Začíná se pracovat na další etapě pořizování
nového Územního plánu Otročín, který byl
podpořen dotací z Karlovarského kraje ve výši
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Otročín má poprvé v historii znak a prapor
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky byly schváleny symboly – znak a vlajka pro naši obec.
Slavnostního udělení obecních symbolů z rukou
předsedkyně poslanecké sněmovny paní Miroslavy
Němcové jsme se spolu s Janou Staříkovou
zúčastnily dne 26. 6. 2012 v prostorách Parlamentu
České republiky.

Popis znaku: Polcený štít, v levém modrém poli
vztyčený zlatý meč hořící sedmi červenými
plameny, pravé pole sedmkrát stříbrno-červeně
dělené. Hořící meč je atributem sv. Michaela
Archanděla, jemuž je obec zasvěcena již od 13.
stol., modré pole připomíná množství rybníků a
pramenů v naší obci a čtyři červené pruhy značí
naše místní osady Brť, Měchov, Poseč a Tisovou.
Vlajka obce je doslovným opakováním znaku.

Marie Šašková

Znak obce Otročín

Prapor obce Otročín

Obec očima dětí
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Statistika z úřadu
Finanční přehled odpadového hospodářství v našich obcích za rok 2011
Platby (v Kč) za:
Odvoz popelnic
Tříděný odpad (sklo, plasty, papír)
Nebezpečný odpad
Kontejnery
Výdaje za odpady celkem

527 930,- Příjem – odměna za třídění
129 900,- Příjem - občané
36 594,- Příjem za odpady celkem
60 754,755 178,Dofinancování z obce

79 419,336 498,415 917,-

339 261,-

Přehled množství vyprodukovaného odpadu v roce 2011
množství v tunách
4,164
7,73
0,083
13,109
2,202
4,3
4,62
76,06
29,54
3,02
0,025
0,015
0,07

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Pneumatiky
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

Statistika počtu obyvatel
ROK

1864

1868

1880

1945

Otročín

717

742

714

812

295

Měchov

529

578

558

518

58

Brť

437

439

407

336

99

Poseč

183

185

183

201

46

Tisová

141

143

145

155

17

2087

2007

2022

CELKEM 2007

1979

601

1990

583

2000

578

2005

585

2012*

515

* k 9. 7. 2012
statistiku zpracovala Jana Kučová – účetní, matrikářka
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Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo 16. června 2012 v obřadní
místnosti Obecního úřadu v Otročíně. Do života a
svazku naší obce jsme přivítali sedm miminek:
Marii Kohoutkovou, Josefa Totha, Michaelu
Veselou, Veroniku Vaňouskovou, Alexandru
Schořovou, Natalii Říhovou a Adélu Truxovou.
Ještě jednou přejeme občánkům vše nej do života.

Tip na výlet: Park Boheminium
Myslíte si, že není možné během jediného dne
na vlastní oči vidět hrad a zámek v Bečově nad
Teplou, hrad Karlštejn, kamenný most v Písku
a ještě k tomu třeba telekomunikační věž na
Ještědu? Ale ano.
Populární atrakcí, jakou se nemůže pochlubit žádné
jiné město u nás, je miniaturní svět v areálu u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních, nazývaný
Park Boheminium. Jedná se o naučnou stezku,
která zaujme děti i dospělé, zasazenou v překrásném parku. Na návštěvníky čeká několik desítek
dokonalých maket významných památek České
republiky.
Poutní chrám sv. Jana Nepomuckého - Žďár nad
Sázavou
Všechny modely jsou v měřítku 1:25, což znamená,
že stavby jsou 25x menší než originál.
Parkování je možné přímo u vstupu do parku nebo
u Hotelu Krakonoš. Do areálu je povolen vstup se
psy na vodítku.
Aktuální informace o otevírací době a o cenách
vstupného naleznete na www.boheminium.cz.

Nejstarší kamenný most v Čechách - Písek
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Trocha z historie Otročína
Vážení čtenáři, článkem „Trocha z historie
Otročína“ bych ráda zastavila již několik
generací předávané mylné informace o
„židovské synagoze“, která prý stála na kopečku
naproti Peroutkům. Byla to opravdu synagoga?
V minulosti (do roku 1848) nežili na klášterním
panství Teplá žádní Židé. Jejich komunity bývaly
při klášterní hranici, např. v Poutnově či Drmoulu.
Za třicet let po zrušení vrchnostenských poměrů
(tj. i zrušení zákazu pobytu Židů na bývalém
panství kláštera Teplá) se situace kupodivu rychle
mění. Historik Franz Klement v roce 1878 uváděl
následující počty Židů na tehdejším hejtmanství
Teplá: Mnichov 8, Ovesné Kladruby 9, Otročín 6,
Poutnov 15, Rájov 5, Teplá 62 atd.

Židovské památky v okolí:
Poutnov
zaniklá synagoga ze 17. stol., zbořena 1915,
malý hřbitov 15x15 metrů
(v polích z Otročína směr Rankovice).
Bečov nad Teplou
ghetto,
zaniklá synagoga z r. 1688,
hřbitov zlikvidován nacisty.

hopisné mapě obce je nápadné rozdělení obou částí
vesnice, které souvisí s jejím historickým vývojem.
Starší, výše položená část, je vesnice Ostročín
s kostelem, založená slovanskými osadníky. Její
malé statky se rozprostřely kolem kostela sv.
Michaela (dnes vrchní zahrada M. a M. Matoušových), postaveného na terase, čímž vznikla tzv.
okrouhlice. Mladší a bohatší část Otročína má
naopak řadové uspořádání, charakteristické pro
německé osadníky, dvě řady statků podél silnice
s farním kostelem, který sem byl po založení nové
části vesnice přesunut. Původnímu rozdělení polí
s pastvinami do tvaru podkovy dodnes odpovídá
poloha dvorů. Také podél polní cesty mezi starou
vsí zvanou Na Kopci (Ostročín) a dolní vsí
(Landek) později vyrostly domy, čímž se původní
rozdělení starého a novějšího osídlení obce
poněkud setřelo.
Kostel (kaple) sv. Michaela Archanděla
– horní kostel na kopci
Zasvěcení Michaelu Archandělu není u českých
kostelů příliš časté. Vyskytuje se však již od
středověku. Mezi nejstarší doložené kostely sv.
Michaela patří právě kostel v Otročíně.

Kolem roku 1300 byl ještě farním kostelem a po
založení nové části obce (Landek) se obě osídlení
spojila pod jednu správu. Roku 1657 se kaple sv.
zdroj: Historie Židů v Mariánských Lázních, Michaela označuje za zříceninu. Obnovena byla až
Hamelika č. 2/2000 v letech 1688–89 a byla tehdy vybavena hlavním
oltářem a dvěma postranními. Vysvěcena byla
8. května 1689 opatem z Teplé.
Nejbližší synagoga a židovský hřbitov byly
v POUTNOVĚ!
Kostel sv. Michaela byl v 17. a 18. století slavným
Stavba na kopečku, kterou si ještě někteří pamatují, poutním místem obdařeným papežem
plnomocnými odpustky a byl navštěvován
mylně označená za židovskou synagogu, bývala
kdysi kostelíkem (kaplí) sv. Michaela Archanděla. z dalekého okolí častými průvody věřících.
Ale více se dozvíte v následujícím článku.
Jen částečně uchráněný před požárem v roce 1782
sloužil od tohoto roku až do doby svého odsvěcení
Trocha z historie Otročína
a zrušení v roce 1838 ještě jednou coby farní
Vesnice Otročín patří odpradávna k panství
kostel. Delší čas byl bývalý kostel využíván jako
tepelského kláštera, který podpořil vznik nové,
škola a roku 1861 koupil tuto budovu zdejší chirurg
dolní části obce. Roku 1530 byl Otročín s velkou
Dr. Josef Lanzendőrfer a zřídil z ní obývací dům.
částí klášterního majetku zastaven Janu Pluhovi,
V domě bývaly obecní úřadovny a četnická stanice.
jenž roku 1544 předal zastavené panství Jindřichovi Michaelský kostel byl zbořen počátkem 60. let 20.
z Plavna. Klášter Teplá vykoupil vesnici i se soustoletí.

sedním Poutnovem nazpět až roku 1592. Na polo-
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A jak tato svatyně vypadala? Inventář z roku 1833
uvádí ke stavbě: kaple sv. Michaela byla bez věže,
klenutá, krytá šindelem. Měla devět oken, čtyři
dveře, hudební kůr a dvě předsíně. Nepodařilo se
sice nalézt plány starého ani nového kostela,
existují však jiné kartografické doklady.

Prameny:

Hana Pátková: Několik poznámek ke kostelu sv.
Michaela v Otročíně
Jan Bednář: Z dějin Otročína
Dr. Anton Gnirs: Topografie historických a
uměleckých památek v okresech Teplá a Mariánské
A příště se dozvíte o historii farního kostela Božího Lázně
Těla, který sloužil dolní části obce (Landek) a na
jehož místě stojí dnešní kostel sv. Michaela
Archanděla.
Marie Šašková

Rybářský spolek Vodárna
Starostka vám řekne: „Napiš nějakej článek.
O tom vašem spolku, jo? Ať máme do novin.“
No a tak si říkám, co já tam vlastně napíšu,
aby to mělo hlavu i patu a čím začnu?
Začnu příslovím. Jedno staré přísloví říká:

A tak když letos v zimě vyvstala otázka, co bude
dál s tímto rybníkem a kdo se o něj bude starat,
dalo se dohromady několik nadšenců, aby vytvořili
spolek, který se zasadí o to, aby tu byla Velká
Vodárna i nadále jako prostor pro relaxaci,
odpočinek a jako zdroj rybářských zážitků.

„Chceš-li být šťastný jeden den – opij se,
chceš-li být šťastný jeden rok – ožeň se a
chceš-li být šťastný celý život, staň se rybářem.“

Ani ne deset lidí stačilo na to, aby během pěti
měsíců vznikl Ministerstvem vnitra registrovaný
spolek, který vytvoří podmínky pro podpis nájemní
smlouvy s obcí, sestaví svůj vlastní rybářský řád a
Já jsem se rybářem stal. Nejprve tím sportovním,
na rybníce či pro potřeby spolku odpracuje na 400
pak i profesionálním a i když jsem teď profesně
brigádnických hodin. Díky těmto odhodlaným
úplně někde jinde, zůstala pro mne rybařina srdeční nadšencům teď máme v naší obci plně fungující
záležitostí na celý život.
organizaci, která má slušné zázemí a finanční
prostředky potřebné pro chod spolku minimálně
Na celý život mám také v hlavě spousty vzpomínek na příští dva roky.
na chvíle, které jsem strávil u vody s udicí v ruce
po boku svého dědy, táty, bratra nebo se svými
No a teď už je to na vás ostatních, kteří máte rádi
kamarády.
rybaření a přírodu. Přijďte mezi nás a pomozte nám
se podílet na tom, co by tu mělo zůstat pro příští
Společným jmenovatelem pro 99 % všech mých
generace a zkuste s námi „dělat rybařinu“.
rybářských zážitků je pro mne otročínská Velká
Vodárna. Překrásná vodní plocha plná života,
za rybářský spolek Vodárna Otročín
která se zasloužila za dlouhou dobu své existence
Luděk Zeman
o spoustu zábavy pro nemalé množství rybářské
populace.
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Svaz žen
Děti si již užívají prázdnin a zaslouženého
odpočinku. Jejich vysvědčení už dávno leží
v šupleti. Jistě jste oslavili úspěchy svých
ratolestí a po zásluze je za ně odměnili.
A zatímco dítka se snažila úspěšně dokončit
školní pololetí, my jsme se snažily vykouzlit
úsměv na vaší tváři a připravily si pro vás
spoustu akcí.
Únor byl krutý, avšak ani mrazivé počasí nezabránilo patnácti odvážlivcům zúčastnit se masopustního průvodu, který, jako již tradičně, procházel
vesnicemi Měchov, Brť, Otročín a Poseč. Za svou
vytrvalost od nás masky dostaly napečené koblížky
a občerstvení. Mrazivý den 11. 2. 2012 jsme
zakončily Masopustní zábavou, na niž byli všichni
srdečně zváni. A aby to dětem nebylo líto, připravily jsme pro ně 18. února v krásně vyzdobeném
sále v otročínském hostinci dětský karneval
s diskotékou. Všech padesát nádherných masek
od nás obdrželo dárečky, ochutnalo napečené
buchty a koblihy a svlažilo hrdla limonádou.
V pátek 2. března naše mažoretky s velkým
úspěchem vystoupily na oslavě MDŽ v Teplé.
10. března přivítal námi vyzdobený sál hostince
v Otročíně naše drahé babičky. Mohly ochutnat
napečené perníčky a podívat se na vystoupení
malých recitátorů, mladých umělců a našich
mažoretek. Oslava MDŽ Českého svazu žen se
konala téhož večera. Součástí oslavy byla taneční
zábava s občerstvením.

Odpoledne téhož dne se na návsi v Otročíně slétly
čarodějnice z nejbližšího okolí. Součástí jejich
kulturního programu byli plivači ohně, čarování,
hry pro děti, prodej výrobků a perníčků, tanec
čarodějných učednic. Děti od nás dostaly spousty
dárků. Letos nás také navštívilo dětské divadlo.
Děkujeme.
Dne 13. 5. 2012 oslavila naše nejstarší členka paní
Růžena Černá své 85. narozeniny, a proto jí 18.
května náš taneční kroužek připravil vystoupení,
pogratuloval, předal dárky a Čestné uznání
za dlouholetou práci v našem svazu žen.
Dne 16. 5. 2012 ČSŽ navázal spolupráci s Ligou
proti rakovině. V tomto roce byla sbírka zaměřena
na pomoc lidem, jimž nádor napadl ledviny. V naší
oblasti prodávaly žluté květy paní Věra Beníšková,
paní Jaroslava Kohoutková, paní Emilie Tetivová,
paní Jana Bláhová, paní Monika Zemanová a paní
Libuše Pěnčíková. Děkujeme všem, kteří sbírku
podpořili koupí květiny. Částka, jež se vybrala
v našich vsích, činí 3 650 Kč.
9. 6. 2012 nás pozvali do Krásného Údolí na pouť,
abychom zatančily tanec „Beseda“. Spolu s námi
pouť navštívily i naše mažoretky, které zde
zatančily tanec „Kde je moje máma“.
Chtěly bychom poděkovat za vaši účast na našich
akcích a za vaše štědré příspěvky. Nejmenovaným
pomocníkům děkujeme za ochotu. Moc si toho
vážíme. Děkujeme!

30. dubna jsme v kostýmech čarodějnic v dopoledních hodinách navštívily klienty domova
Pramen v Mnichově. Připravené jsme měly taneční
vystoupení, čokoládky a námi vyrobené dárečky.

Masopustní průvod

Markéta Zemanová

Návštěva domova Pramen v Mnichově
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Pálení čarodějnic
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Pálení čarodějnic

Oslava 85. narozenin paní Růženy Černé

Český den proti rakovině
Vydala Obec Otročín dne 19. 7. 2012 v nákladu 250 výtisků. ZDARMA.

9

TJ Budoucnost Otročín
Uběhl další týden a do Otročína přijel tým Dalovic
B, který byl posilněn o několik hráčů z A týmu
Dalovic. Zápas začal v poklidném tempu, každý
tým začal velice opatrně. Po několika minutách
opatrného zápasu ve středovém kruhu došlo ke
Je tady opět ukončení okresního přeboru IV. třídy střetu útočníka z Dalovic s naším stoperem
fotbalového ročníku 2011–2012, zvané Pralesní
Oslíkem. Po střetu zůstal Oslík ležet na hřišti a
liga. Jako každý rok proběhla krátká zimní
následně byl převezen do nemocnice v Karlových
příprava. Někteří hráči se na jarní kolo připravovali Varech. Zde mu byla stanovena diagnóza
individuálně. Ostatní hráči, a to musím zdůraznit, zlomenina stehenní kosti, utržení menisku a
se v malém počtu účastnili zimní přípravy na
chrupavek. Doba léčení pět měsíců. Konečný stav
našem hřišti. Zda byla zimní příprava dostatečná,
zápasu pro nás dopadl velice špatně. V poločase
se mělo ukázat v následující jarní části pralesní
bylo skóre 2:2, nakonec soupeř odjel s vítězstvím
ligy. První kolo mělo proběhnout již v březnu. Jak 3:2. Za Otročín skóroval Jonáš a Baxa.
určitě každý ví, letošní zima byla velice dlouhá a
ještě v prvním týdnu března byl na našem hřišti
Další týden byl na pořadu zápas na stadionu
sníh. Pak ale, jako když příroda vycítí blížící se
v Drahovicích na umělce s Dvory. Po 90 minutách
fotbalové jaro, jako kouzelnou hůlkou sníh zmizel jsme z Drahovic odjížděli s prohrou 1:4. Do tohoto
a fotbal mohl začít.
zápasu jsme nastupovali velice oslabeni. Prohra
byla zasloužená. Byl týden na to, abychom se
Jarní část tak začala nečekaně brzo. První kolo
z chyb poučili a připravili se na místní derby
bylo odehráno v neděli 24. března, kdy tým odjel
s týmem Krásné Údolí, které se odehrálo v neděli
na hřiště do Bochova. Každý ví, že zápasy s místní 29. dubna od 14 hodin. Jak každý fanoušek ví,
rezervou Bochova jsou nečekané. Každý tým,
tento zápas je vždy velice vyhecovaný. Tým
který hraje venku, chce domů přivézt alespoň bod Krásného Údolí přijel v silné sestavě. Avšak
za remízu. My jsme do zápasu ale nastupovali
konečný výsledek hovořil ve prospěch Otročína 2:1
jednoznačně s tím, že chceme zápas s Bochovem
po trefách Policara a Baxy. Vítězství bylo naše a
zlomit a přivézt domů všechny tři body. To se nám Krásné Údolí odjelo s prázdnou. Nabaženi sladkou
však nepodařilo, již v prvním poločase jsme
výhrou se další týden odjíždělo do Bečova nad
prohrávali 1:2. Tento výsledek vydržel až do 90.
Teplou. Před zápasem se nad hřištěm Bečova
minuty. Za náš tým skóroval Viktor Grban.
přehnala silná bouřka. Obratem se hřiště změnilo
Kupodivu se zápas z naší strany obešel bez karet.
na menší bazén. To asi pomohlo více domácímu
týmu a po 90 minutách jsme z Bečova odjížděli
Následující týden do našeho fotbalového stánku
s prohrou 1:2. O to víc nás mrzelo to, že se náš hráč
zavítal tým Údrče. Ten přijel ve velice oslabeném Kamil Baxa nechal zbytečně vyloučit. Jeho trest
počtu a po prvním poločase odcházel do kabin
byl ze strany komise tvrdý, vystavena stopka na
s prohrou 6:0. V druhém poločase do sítě týmu
šest zápasů. Po vzoru anglické ligy následovalo
Údrče spadlo dalších 5 branek. Konečné skóre tak další kolo v úterý od 14 hodin. Opět přijel tým
bylo 11:0. Za náš tým skóroval Filip Beníšek (5x), Bečova nad Teplou. Otročín byl po celou hrací
Potůček (2x), Oslík, Haza, Baxa a Grban si připsali dobu lepší, ale fotbalový bůh rozhodl, že body
po jednom gólu. Opět se hrálo bez karet.
rozdělí spravedlivě, tedy 1:1.
Před začátkem našeho článku dovolte, abych
pozdravil všechny aktivní, ale i pasivní
sportovce, především přátele a fanoušky kulaté
věci zvané míč.

Následující neděli 8. dubna se odjíždělo na pažit
do Olšových Vrat, kde jsme po 90 minutách
odjížděli domů s bezbrankovou remízou. Když
se nedávají góly, rozdávají se alespoň karty.
Oslík obdržel žlutou.

13. května byl opět od 14:00 zahájen zápas
s Bochovem B. Zápas začal velice opatrně. Z naší
strany došlo v zadních řadách k chybě a soupeři
jsme dovolili skórovat. Bochov vyhrál poločas 1:0.
O přestávce jsme si v kabině řekli, jak nastoupíme
do druhého poločasu.
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Jednoznačný cíl byl vrátit Bochovu prohru. To se
podařilo a po 90 minutách z Otročína odjížděli se
sklopenou hlavou a prohrou 1:2. Pomsta byla
sladká. Góly zařídili Matouš a Kroupa. Namlsáni
výhrou jsme odjížděli další neděli na hřiště posledního týmu Údrče. Ta nás velice rychle vyvedla
z míry a vrátila na zem. Prohráli jsme 1:2. Všichni
jsme se jednoznačně shodli, že fotbal se hraje na
góly. V tomto zápase jich bylo až moc a bůh to
nevydržel a musel trestat náš přístup k neproměnění
gólových šancí. Jediný gól za Otročín dal Kroupa.

Po remíze 1:1 v prvním poločase jsme do druhé
půlky nastupovali s tím, že tým Dalovic B je
hratelný. To vydrželo v druhé půlce 30 minut, kdy
jsme je přehrávali. Pak ale došlo ke zvratu a hráči
Dalovic udeřili. Během několika minut jsme dostali
4 góly a bylo hotovo. Odjížděli jsme s prohrou 1:5.
Následující týden k nám v neděli přijel tým Dvorů.
Zápas proběhl skoro ve stejné režii jako s Dalovicemi. Konečný stav po 90 minutách byl 4:1 ku
prospěchu Dvorů. Poté byly oba zápasy podrobně
rozebrány. V příštím týdnu nás čekal poslední
zápas, který se odehrál na hřišti v Krásném Údolí.
Po týdnu jsme přivítali doma hráče z Olšových
V tomto zápase mohl konečně nastoupit i Kamil
Vrat. Po poločase jsme gólem Potůčka vedli 1:0.
Baxa, který byl přiměřeně nabuzen po vystavené
Tento výsledek vydržel až do konce.
stopce. Den „D“ byl tady. Zápas byl v poklidném
tempu. Po několika minutách hráči Krásného Údolí
V následujících 14 dnech nás čekali velice dobří
působili odevzdaně. Poločas mluvil v náš prospěch
soupeři. Nejdříve jsme zavítali na hřiště Dalovic B. 5:0. Konečný stav v 90. minutě byl 13:1.

Konečné výsledky a pořadí v tomto ročníku (A3A - IV. třída)
místo

tým

zápasů

výher

remíz

proher

skóre

body

1.

Dvory

28

18

4

6

120:53

58

2.

Bochov B

28

17

3

8

93:67

54

3.

Dalovice B

28

14

5

9

95:58

47

4.

Bečov

28

14

3

11

92:79

45

5.

Otročín

28

13

5

10

92:50

44

6.

Krásné Údolí

28

11

3

14

54:87

36

7.

Olšová Vrata

28

5

5

18

47:76

20

8.

Údrč

28

6

0

22

52:175

18

Co říci na závěr? Především poděkovat všem
Domácí utkání shlédlo 610 diváků.
divákům, skalním fanouškům a těm, kteří se
Zápasy venku shlédlo 420 diváků.
podíleli na občerstvení všech hladových. Určitě
Celkem se tak na zápasy našeho týmu TJ
víte, o koho se jedná a vypisovat je zde by bylo
Budoucnost Otročín přišlo podívat nejvíce
zbytečné, protože se s nimi budete potkávat na
diváků (1030) z celé pralesní ligy.
dalších zápasech a je možné, že bych mohl na
Nejvíce trestaným hráčem je Kamil Baxa,
někoho zapomenout. Těm všem děkuji. Poděkování
který za sezonu dostal 8 žlutých a 2 červené
patří rovněž obci Otročín a to především všem
karty.
členům zastupitelstva (v čele s paní starostkou
Marií Šaškovou), kteří náš tým podpořili finančně Přímým postupujícím je tým Dvorů, Bochov bude
pro celou sezónu. Veliké díky.
o postup hrát s týmem Sedlece. Do naší pralesní
ligy sestupují týmy Stanovic a Pily. Závěrem ještě
Na závěr trochu statistiky ročníku 2011–2012:
jednou všem díky a v následujícím ročníku 2012–
Nejlepší střelci: králem je Filip Beníšek,
2013 zdar a fotbalu zvlášť.
následuje Jan Potůček a Kamil Baxa.
zpravodaj Jan Nepraš
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SDH Otročín
Naším největším dosavadním úspěchem je vítězství
v postupovém okresním a krajském kole v požárním sportu, které se uskutečnilo 12. 5. 2012
v Nové Roli. Tímto výkonem jsme se probojovali
Zkraje roku si hasiči svoji práci zhodnotili na
na Mistrovství České republiky profesionálních a
výroční schůzi konané v lednu. Sešli jsme se
dobrovolných hasičů v požárním sportu, které
v hojném počtu členů, delegátů i hostů. Všem, kteří proběhne v Uherském Hradišti 31. 8. – 2. 9. 2012.
přišli, děkujeme.
Zde budeme reprezentovat Karlovarský kraj.
Dnešním příspěvkem bychom Vás rádi
informovali o činnosti hasičů v Otročíně
od počátku roku 2012.

Jako každý rok SDH vykonává různé práce pro
obec, počínaje březnem jsme začali s úklidem a
odvozem stromů v Poseči. Následující měsíc
proběhl sběr kovového odpadu – děkujeme!
Tradičně jsme započali s přípravami kulturních
akcí, jako je pálení čarodějnic, stavění máje, dětský
den a kácení májky, která byla vydražena místním
občanem Arnoštem Hirschfeldem.

Více o proběhlé soutěži ze stránek OSH K. Vary
(citace):

Okresní kolo v PS 12. 5. 2012
12. 5. 2012 proběhlo za velmi chladného počasí
okresní kolo v PS. Zúčastnilo se 7 družstev mužů a
4 družstva žen v kategorii I. a 2 družstva mužů a
jedno družstvo žen v kategorii II.

Na žádost obce bude v následujících měsících
provedeno čištění kanalizace v obci Brť a
rekonstrukce kanalizačních šachet v Otročíně.

V kategorii I. šlo v obou kategoriích o boj do
poslední minuty, lídři soutěže měli před závěrečným
útokem shodné body a tak rozhodovala královská
disciplína. U žen to nakonec zůstalo mezi favority
Jako každý rok se účastníme Karlovarské krajské
ligy v požárním sportu. Proti předcházejícím letům a potom, co Dalovice vyhráli štafetu časem 77,83 a
na stovkách byli druhé za Jáchymovem, které zase
závodíme již se třemi družstvy.
vyhráli stovky, obě favorizovaná družstva měla po
třech bodech. Měl tedy rozhodnout útok. Družstvo
Rozpis závodů Karlovarské krajské ligy: Mírové a Nové Role do toho již nemělo šanci pro1
21. 4. 2012 Chodov
mluvit. Jáchymovské ženy měly útok za 32,15 a tak
se čekalo, co na to Dalovice. Čas 34,23 nakonec
2
5. 5. 2012 Skalná
přiřkl vítězství obhájcům loňského ročníku družstvu
3
16. 6. 2012 Dalovice
Jáchymova.
4
23. 6. 2012 Hroznětín
5
30. 6. 2012 Březová (KV)
Muži sváděli ty samé líté boje, výhra Dalovic
6
14. 7. 2012 Krásno
ve štafetě (66,37) před Mírovou (67,79) a na
7
21. 7. 2012 Mnichov
stovkách opět opačné pořadí Mírová před Dalovi8
18. 8. 2012 Otročín
cemi upoutalo pozornost na tyto dva favority a
9
25. 8. 2012 Jáchymov
rozhodnout měl útok. Mírová po kostrbatém útoku
10
8. 9. 2012 Plesná
na konci označkovaný červeným praporkem za koš
11
15. 9. 2012 Mírová
v kádi zavřela postupové dveře tomuto týmu. Než
12
22. 9. 2012 Karlovy Vary*
se Dalovice stačili zkoncentrovat na to, aby v klidu
dali pojištěný útok pro postup, šlo na řadu družstvo
* závěr KL před OC Varyáda (Interspar),
Otročína, které mělo dvě třetí místa z předešlých
vyhodnocení KL 2012
disciplín a zdálo se, že už do postupu nepromluví.
Jenže ty malé odstupy na stovkách a štafetách
Tímto bychom Vás rádi pozvali na všechny závody, (69,85) měli být varováním. Čas perfektně provedeobzvlášť na soutěž v Otročíně, která se uskuteční
ného útoku 29,63 byl hozenou rukavicí pro družstvo
na fotbalovém hřišti. Těšíme se na Vás.
Dalovic.
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Prostříkaný čas proudaře z Dalovic ovšem způsobil
výbuch radosti v družstvu Otročína. Pak jen čekali,
jestli je ještě někdo ze zbylých družstev neodsune
v útoku dál, ale nestalo se a tak si postup na
krajské kolo zajistily ženy z Jáchymova a muži
z Otročína.

na laně či hadici, dálkovou dopravu vody, záchranu
osob z výšek pomocí žebříku, pátrání po ztracených
či záchranu ze sutin a vody.

Zdroj: http://www.oshkv.estranky.cz/

Jak už jsme Vás v minulých číslech informovali,
nadále probíhá renovace cisterny Tatra 148, kterou
bychom chtěli v letošním roce zakončit a uskutečnit
slavnostní předání tohoto vozidla.

Dále nás čeká již druhé taktické cvičení s mezinárodní účastí pojmenované „Maafex 2012“, které
bude konané opět v prostorách bývalé továrny
Přidáme ještě výsledky jednotlivců. V kategorii dva Jitona. O průběhu cvičení Vás budeme informovat
startovalo jedno družstvo žen z Jáchymova, vítěz
v příštím zpravodaji.
jasný a v mužích si domácí Nová Role zkušeně
pohlídala vítězství před muži z Bochova.
V minulém roce jednotka získala bezúplatným
převodem dýchací techniku (DT) zn. Saturn
Koho by zajímalo, jak dopadlo odpolední krajské
v počtu dvou kusů, na kterých byla letos provedena
kolo, tak Jáchymov i Otročín potvrdili kvalitu
povinná revize. K užívání DT bylo zapotřebí
karlovarských družstev a pojedou na MČR do
proškolit členy jednotky. Osvědčení o nošení DT
Uherského Hradiště.
získali tři členové jednotky (Roman Hazmuka,
Roman Hazmuka ml., Daniel Matouš). Dalším
OSH Karlovy Vary gratuluje a přeje hodně
proškolením na HZS K. Vary byla prodloužena
sportovních úspěchů.
platnost velitele jednotky a preventistů.

JSDH
Prvořadým úkolem jednotky je akceschopnost,
která souvisí s údržbou techniky, výstroje, výzbroje
a odborné připravenosti. K tomu nám napomáhá
několik účastí na taktických cvičeních pořádaných
HZS K. Vary. Letos jsme byli přizváni na akci
pořádanou v areálu bývalé továrny Jitona Teplá
pod názvem „Jitona 2012“, zaměřenou na požár
v nízkých i výškových budovách, sebezáchranu

Sbor dobrovolných hasičů Otročín by tímto chtěl
poděkovat všem sponzorům dětského dne, požárního sportu a také místním občanům za morální i
finanční podporu na Mistrovství České republiky
v Uherském Hradišti 2012. Jmenovitě děkujeme
Davidu Veselému za zhotovení sportovních
překážek. Ještě jednou všem děkujeme.

Postupující tým na MČR 2012
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Taktické cvičení Jitona 2012 v Teplé

Pozvánka na výstavu

Ve Zpravodaji byly použity fotografie dodané Václavem Švecem, 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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