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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Bude v naší obci a místních částech probíhat v sobotu 7. 1. 2012.
Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj a vybavení prostor Týdenního stacionáře
pro staré a zdravotně postižené občany v Karlových Varech.
Děkujeme Vám za otevřená srdce a Vaši pomoc,
která přinese radost a uspokojení našim potřebným.
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Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
dostalo se vám do rukou druhé číslo otročínského zpravodaje v tomto roce. Vaše ohlasy na
něj jsou vesměs pozitivní, ale uvítali bychom
články a zajímavosti i od dalších dopisovatelů.
Věřte, že sebrat dostatek materiálu k určitému
datu uzávěrky je docela náročný úkol.

a také všichni máme právo svobodně se vyjádřit,
bylo svoláno veřejné setkání občanů. To se
uskutečnilo v pátek 9. 12. 2011 za účasti zástupců
firmy, RNDr. P. Obsta (přírodovědec) a 42 občanů.
Byl představen záměr investora, jeho umístění a
probíhala široká diskuze. Na závěr zazněla nabídka
od firmy k organizaci zájezdu do Jindřichovic a
Vrbice do míst, kde VE firma postavila. V současné
chvíli zjišťujeme objektivní informace k výstavbě
větrníků, k jejich umístění do krajiny apod. Určitě
bude k tomuto tématu svolána další schůzka a
objektivní informace prezentovány.

V říjnu začala stavba vodovodu v Měchově, která
je rozdělena na dvě etapy. První část zahrnuje
rozvody po vsi, další část je zaměřena na přívod a
tlakovou stanici. Dodavatel na stavbu byl vybrán
a je jím firma BÁČA s. r. o., Otovice. Finance na
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát pokojné a
první etapu jsou zajištěny a na druhou etapu jsou
rozjednány. Pokud půjde vše podle plánu, „mohla“ požehnané Vánoční svátky a do nového roku hodně
by voda téci již příští rok. Znovu chci připomenout zdraví a optimismu.
„měchovákům“- přípojky k domům si hradíte sami!
Obec zajistila a zaplatila projektové dokumentace
na jednotlivé přípojky.
Po deseti letech opět proběhla fotodokumentace
našich obcí. Jistě vaší pozornosti neunikla mužská
postava, která s fotoaparátem postávala u vašich
objektů. Fotograf pan Borecký ze Žlutic obcházel
všechny obce a zajímavá zákoutí v různých ročních
obdobích a dokumentoval je. Tyto fotografie budou
uloženy na obecním úřadě a jistě se stanou cenným
materiálem i budoucím generacím.
Větrné elektrárny – téma, o kterém diskutujeme
v posledních dnech. Naše obec byla oslovena
firmami, které se zabývají výstavbou VE již
mnohokrát. Poté, kdy se v Zásadách územního
rozvoje Karlovarského kraje vymezilo naše území
+ území obcí Krásné Údolí a Útvina pro výstavbu
vysokých VE (tj. stožáry 100 m a více), se na nás
sesypaly jako vosy na med. Na podzim předložila
investiční záměr společnost WINDENERGIE,
s. r. o. na vybudování šesti VE. Ta stejná firma
oslovila také Krásné Údolí, které dalo na říjnovém
zasedání souhlas s umístěním čtyř „větrníků“
v jejich katastru (umístění před rybníčkem
v levotočivé zatáčce směrem na křižovatku
Brť–Měchov). Jelikož všichni máme právo vědět,
co se děje v obci a okolí a o čem se rozhoduje,

Stavba vodovodu v Měchově
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SMS InfoKanál
Obec Otročín vám nabízí jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých informací o dění v naší
obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
jsme zahájili zkušební provoz SMS InfoKanálu
obce, který umožňuje zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).

Příklady SMS zpráv
Zprávy z obecního úřadu:
IK OTROCIN Obec Otrocin porada v sobotu 10.
prosince 2011 zajezd do Stavovskeho divadla
v Praze na cinohru Caj u pana senatora. Vsichni
jste srdecne zvani.
Poznámka: IK = InfoKanál

Chcete dostávat včasné informace v krizových
situacích o:
•
•
•
•
•
•
•

plánovaných odstávkách vody, vzniklých
haváriích a stavu jejich řešení?
plánovaných přerušeních dodávek
elektrické energie?
termínech mimořádných svozů odpadu?
termínech konání zasedání zastupitelstva
obce?
konání kulturních a společenských akcí?
mimořádných změnách v provozní době
úřadu obce apod.?
a další užitečné informace spojené
se životem ve vaší obci?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné
registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu
vašeho operátora. Tento systém je pro vás zcela
zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu
IK OTROCIN CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY
Velmi silne bourky pro okres KV od 28. 3. 2010
15:30 do 28. 3. 2010 18:30 do 1100 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)

IK OTROCIN CHMU PVI_2011/38 VYSOKY
Velmi silne bourky pro kraj Karlovarsky od 3. 2.
2010 13:00 do 3. 2. 2010 3:00 do 1100 m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná infor. o blížícím se nebezpečí)

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní
telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou
linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného
čísla prosím volejte: 353 394 237 nebo zašlete
e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz.
V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOTROCINmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTNICASTmezeraCISLOPOPISNE

odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 353 394 237
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID.)
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení
mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí
SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete,
nemůžeme zaručit jejich přečtení. Pokud s námi
chcete komunikovat, využijte SMS podatelny:

Jak se odregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru:

SMS ve tvaru:

ODREGISTRUJ

odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 353 394 237

odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 353 394 237

PmezeraTEXTZPRAVY
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Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována
dalším stranám. Službu provozuje společnost
INFOKANÁL, s. r. o., která je řádně registrovaná
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál
se prosím obracejte na úřad obce.
Další informace získáte rovněž na webových
stránkách www.infokanal.cz a www.otrocin.eu.

Informace z matriky
NAŠI NOVÍ OBČÁNCI

ROZLOUČILI JSME SE

V roce 2011 se v Otročíně narodily dvě děti: Adéla V letošním roce jsme se rozloučili s našimi
Truxová a Kristýna Vozárová.
spoluobčany: Miladou Kučovou, Marií Marešovou,
Josefem Neužilem, Marií Pípalovou, Karlem
Šírem, Alenou Švecovou a Karlem Žmolkem.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let: Jiřina Kamírová, Alois Zelenka,
František Tomšů
75 let: Václav Kamír, Libuše Jonášová,
Karel Havlík
80 let: Juliana Arnoltová, Božena Vavrochová,
Marie Pánková, Marie Čermáková
81 let: Marie Pokorná, Josef Tokar, Verona Hajná
82 let: Anna Kučová, Miloslava Švecová,
Věra Kučerová
83 let: Jaroslava Matoušová
84 let: Růžena Černá, Marie Krochotová

OZNÁMENÍ
Od 1. 1. 2012 lze požádat o nový občanský
průkaz pouze na pracovišti Magistrátu města
Karlovy Vary (budova vedle soudu v Moskevské
ulici).
Jana Kučová, matrikářka
Od 1. 12. 2011 zasílá obec Otročín SMS zprávy
občanům pomocí nové služby SMS InfoKanál.
Na základě informací z předchozí strany se můžou
občané, kteří si změní telefonní číslo nebo dosud
nemají na obci zřízeno zasílání informačních SMS,
zaregistrovat, aby jim byly SMS zprávy zasílány.
Kdo preferuje e-mailový kontakt, může zprávy
dostávat do své elektronické schránky. Registrovat
se můžete na www.otrocin.eu.

87 let: Anna Kompasová
89 let: Růžena Matoušů
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Před 20 lety,

rok 1991

Počasí
Červenec
Velmi teplý, teploty nad 25 °C, několik tropických
dnů nad 30 °C, začínají růst houby.

Po ročním neúspěšném působení pana Mareše
v tomto obchodě jej převzala do nájmu Brigita
Jelínková, která si v něm vede docela dobře.
Prodejna smíšeného zboží v Otročíně zůstává.
Vedoucí prodejny je Věra Kohoutková, prodavačka
Milena Vaňousková z Brtě.

Srpen
1. srpna – začátek žní, každý den byl doprovázen
stoupajícím horkem nad 30 °C. Po 10. srpnu
Vlastní prodejnu alkoholických a nealkoholických
ochlazení, po několika deštivých dnech opět rostou
nápojů si otevřel pan Petrů. Později prodej rozšířil
houby.
o cukrovinky a cigarety.
Září
Teplo, rostou houby – hřib pravý, panský,
Konkuruje tak cukrárně U Anežky (čp. 61), která
suchohřib, kozák, křemendě, klouzek pravý, hřib
se nachází hned nad ním. V domě svých rodičů
kovář, liška, masák. Koncem září se objevují
Eva Veselá vybudovala nejprve výrobnu a pak na
václavky a skřípalky.
pohled malou, ale útulnou cukrárnu nesoucí název
U Anežky.
Říjen
V polovině října se objevují první mrazíky -5 °C,
S velkými problémy se ovšem potýká místní
přes den 10 – 15 °C.
pohostinství. V celém katastru obcí zůstala jediná
Listopad
hospoda v Otročíně. V rámci Jednoty ji vedl
10. listopadu se ohlásil první sníh – udržel se pět
nesčíslný počet hostinských, naposledy Anna
dní. Východní vítr se zostřuje a koncem listopadu Mřihladová. Od sedmdesátých let však úroveň
opět sněží.
pohostinských služeb upadá.
Prosinec
Uvidíme, jak si povede pan Formánek, který ji
Do 17. prosince velké mrazy, sníh se udržel.
Po 20. prosinci obleva – sníh s deštěm – námraza, dostal do pronájmu. Zda bude v jeho silách ji opět
pozvednout na dobrou úroveň.
zledovatělá vozovka.

Rozvoj soukromého podnikání v obci

Služby v obci

V tomto období nastal poměrně značný rozvoj
individuálního podnikání, zejména v obchodní
činnosti.

Služby občanům zajišťuje obecní úřad v celku
uspokojivém rozsahu:

Spotřební družstvo Jednota Toužim se snaží
zbavovat nerentabilních provozoven a předává
je do ekonomických pronájmů.
Obchod se smíšeným zbožím v Měchově dostala
do pronájmu dosavadní vedoucí Marie Ševčíková.
Totéž postihlo i obchod v Brti, s tím rozdílem, že
budova prodejny nepatří Jednotě, ale obecnímu
úřadu v Otročíně.

holičství a kadeřnictví:
střídají se dvě kadeřnice jedenkrát v týdnu
oprava bot a kožených výrobků:
zajišťuje místní švec pan Weinhauer
praní prádla, čištění oděvů, peří:
pojízdná prodejna jednou za 14 dní
pojízdná prodejna se smíšeným zbožím:
poskytuje služby občanům Otročína a všem obcím
spadajícím do katastru obce vždy jednou týdně
v pátek.
z kroniky vypsala Jana Kučová
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Aktuálně z knihovny
Jak jistě všichni víte, knihovna se nachází v budově
obecního úřadu v prvním patře. Je rozložena do
dvou místností, první je vybavena dvěma počítači.
Ty jsou využívány nejen v průběhu půjčovní doby,
ale i podle potřeby během týdne. Děti tu však
nesedí jen u počítačů, ale podílejí se i na výzdobě.

Studenti si chodí pro povinnou četbu, kterou
sháníme v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Máme čtenáře, kterému sháníme knihy v angličtině.
Též je možné sehnat CD pro nevidomé.
Jsem moc ráda, že je knihovna místem, kde se
setkávají děti, maminky s mrňaty i my starší
ročníky. Paní starostce děkuji za nový nábytek
do knihovny.

Aktuálně zde máme 2 530 svazků. Každý druhý
měsíc přiváží knihovnice z Krajské knihovny
Karlovy Vary nové knihy a odváží starší svazky.
Do této doby máme přečteno 4 300 knih a časopisů. Přeji všem a hlavně svým čtenářům pěkné prožití
Máme 63 členů, kteří chodí pravidelně, z toho 15
Vánoc a těším se po Novém roce na shledání.
dětí. V první polovině roku nás navždy opustili
čtyři čtenáři, ale máme i několik nových.
Jaroslava Hronová
knihovnice

Staré vánoční zvyky
Mnoho zvyků patřilo k vánočním svátkům.
O Štědrém dnu (24. prosince) obcházely stavení
perchty. Škrábaly holí na dveře a přitom říkaly:
„Posti se, posti, jinak ti rozpářeme břicho!“ Od
hospodyně nebo selky pak dostaly malý dárek
v podobě pečiva, jablek nebo vánoční štoly. Tento
zvyk nejspíš vznikl až v době křesťanství. To,
co lidé v tento postní den ušetřili, měli dát chudým
lidem nebo chudým dětem jako dárek. I tento zvyk
začátkem 20. století vymizel.
Při štědrovečerní večeři se dbalo na mnoho věcí:
když hospodyně rozkrojila jablko a nařízla přitom
jadérko, znamenalo to, že některý člen domácnosti
bude v příštím roce nemocný. A když dokonce
praskl cylindr petrolejové lampy, značilo to smrt
v rodině. Po večeři se jako dezert jedla jablka a
ořechy a slupky se pak odnesly pod ovocné stromy.
Ta, která slupky nesla, však musela vzít někoho na
hřbet. Čím těžší byl, tím větší úrodu nesl strom
v příštím roce. Po jídle dostal každý člen rodiny
sladký likér – to nebývalo ve vesnické domácnosti
obvyklé.

Na statcích dostával dobytek tzv. „Geleck“. Oves se
smíchal s otrubami a nasypal po krmení všemu
skotu do žlabu. Také to byl symbol pospolitosti
na statku, i dobytek měl s rodinou oslavit Vánoce.
Když jsem byl malý, vyprávělo se, že na Štědrý den
o půlnoci začne dobytek mluvit lidskou řečí a
zvířata si navzájem stěžují na křivdy, které jim
člověk během roku učinil. Tenkrát jsem se vyptával
mnoha lidí, jestli někdy slyšeli dobytek mluvit.
Všichni pravili, že ne, ale přesto je to svatá pravda,
protože kdysi to na vlastní uši chtěla slyšet něčí
prababička!
Kolem půlnoci vyšli mnozí na půlnoční mši. Pokud
byla vánoční noc světlá, znamenalo to v příštím
roce temné (plné) stodoly. Když byla temná,
zůstanou stodoly světlé, tedy nenaplní se.
S Ježíškem to bylo tak, že nás děti příštího rána
překvapil tím, co v noci donesl. Před 50–60 lety
nosil Ježíšek dárků málo: pár potřebných věcí, boty
nebo oblečení, jejichž pořízení se odsouvalo až
do Vánoc, aby Ježíšek mohl něco přinést.
Přebytečných hraček nebylo.
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Tenkrát si děti ještě hrály s kamínky a vlastnoručně Murgn is a neie Gäu(h)a, wos ma singa des is waoa,
vyrobenými hračkami. Jaká to byla nádhera, když singa mia zan neia Gäu(ha)a, Junggesölln mit
kamarád dostal pár bruslí!
schwoarbraun Haoa mia wolln an ja niat nenna, sie
wiad nan selwa kenna, mi(t)n Näoma is a
Zvláštní význam mělo počasí od Vánoc do Tří
wohlbekonnt, mi(t)n Näoma wiad a ……… gnonnt.
králů. Každý den měl předznamenávat počasí
D'Schlüssl hajama klinga, drei Tola wiads uns
v příštím roce od ledna do prosince. Byl-li den
bringa, es könnt a eppas majara sa, mia Junggesölln
suchý, dal se očekávat i suchý měsíc. Předpověď
mia steckns a: Mia wollns ja niat vasaufn, bloß
to bývala stejně spolehlivá, jako dnes předpověď
Böia wolln ma se kaufn, Mia wollns a niat vatrinkn,
počasí v rozhlase: někdy vyšla, jindy si svatý Petr im Wirtshaus wean mas findn. Mia stenga afaran
dělal, co se jemu zlíbilo.
hartn Grist, uns friert in unsere Händ und Füß.
Mir stenga afaran hartn Dreck, gebts as wos sa
Na konci roku o silvestrovském večeru chodili
kumma weg!“
mládenci ze vsi zpívat dostaveníčko děvčatům.
Po večeři se sešli v jedné ze dvou hospod, a jakmile Na konci se pak zpívá:
byli v plném počtu, vyrazili na dostaveníčko. Vzali
s sebou koňský zvonec a při zpěvu jím vyzváněli
„Murgn is sneija Gao(h)a, was ma singa des is
do taktu. Jeden z nejmladších chlapců, jemuž slíbili waoa, Singa mia zan neija Gao(h)a Junggeselln mit
litr piva navíc, nesl koš na uložení chleba nebo
schwoarbraun Haoa!“
masa.
Když hoši dozpívali, vyšla opěvovaná dívka nebo
Zpívalo se u domu každého děvčete ve vesnici,
její matka z domu a přinesla jim peníze, maso
sotva odrostlými copatými školačkami počínaje
z domácí zabijačky nebo velký bochník chleba.
a starými pannami konče. Na místě, kde se zpívá
Když zazpívali všem děvčatům – a to trvalo asi do
„moje jméno dobře znáš, moje jméno je …….“, se deseti hodin – vrátili se zpátky do hostince. Pak
uvedlo jméno mládence, o něhož měla dívka zájem, proběhl zvláštní rituál: chlapci, kteří skončili školu,
který s ní už chodil, nebo který by o dívku stál.
byli přijímáni mezi mládence, říkalo se tomu
Často se také úmyslně doplnilo takové jméno, aby „holení“. Pomazali jim obličej vařenou bramborou
dívku nebo její rodiče poškádlilo, hlavně tehdy,
a seškrabali dřevěným nožem. Také za toto přijetí
když si někdo dovolil pomýšlet na děvče vyššího
do mládeneckého stavu se musel odvést poplatek.
stavu. Chlapci se tomu pak dlouho smáli. Celá
Z chlapců se stali mladíci, směli se zapojit do
písnička zní v chebském nářečí takto:
rozhovoru a – společně pít! Tenkrát si nejeden
mládeneček odnesl domů svou první opičku.
„Wolln ma unta Eua Fenster treten, woll ma um
Samozřejmě se přitom také tancovalo. Také
Erlaubnis bitten, Erlaubnis woll ma uns nemma,
hostinští dávali hostům na Silvestra pivo zdarma,
des Moil anzusinga.
a pak na Nový rok leckdo ani netrefil do kostela.
Und als sie morgens früh aufstand und als sie in die
Stube kam In die Stube muß sie treten, gar fleißig
muß sie beten.
Z kroniky Měchova
Sie nimmt den Spreißel in ihren Arm und heißt die
autor Konrad Hanika, překlad Blanka Horáková
ganze Stube warm, Sie nimmt den Besen in ihre
Faust und kehr die Stube und das Haus.
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Socha Josefa II.
Tento článek je převzatý ze žlutického zpravodaje č. 11/2011.

měšťanskou školou a byl předán s velkou slávou
městské obci na údržbu“.

Jsou věci, problémy, situace, které se nám
v životě opakovaně vracejí. Mezi ně patří i
původ a umístění litinové sochy Josefa II.

Zde je vhodné poznamenat, že socha mocnáře drží
v levé ruce svitek – patent o zrušení nevolnictví.
Fleissner o několik stránek dál popisuje další
Josefovy osudy v roce 1923: „25. 4. ve 4 hodiny
Na vedení města se v novodobé historii opakovaně ráno byl přes úřední příkaz sejmut pomník císaře
obrací obec Otročín s tím, že „náš“ Josef je „jejich“ Josefa II. na Velkém náměstí za hlaholu všech
Josef a nechť jim jej tedy vrátíme. Takováto
zvonů“. Na jaře 1923 tedy začalo Josefovo
poslední žádost mne přiměla k porozhlédnutí
stěhování po Žluticích, ale současně ztrácíme jeho
v historii a současnosti.
stopu.
V osmdesátých letech 19. století byla „módní“
oslava stého výročí zrušení nevolnictví (patent
vydán Josefem II. dne 1. 11. 1781) a odhalení
sochy mocnáře se obecně jevilo vhodným
způsobem oslavy. Sochy mocnáře se odlévaly
v blanenských železárnách, pravděpodobně
z jednoho modelu, proto jsou identické. O počtu
odlitých soch a místech, kam byly z Blanska
expedovány, nejsou známy podrobnosti. Při letmém
nahlédnutí na internet najdeme řádově mezi jednou
a dvěma desítkami soch, které se u nás dochovaly
do dnešních dnů a například v rakouském
příhraničním městě Poysdorfu mají také jednu
sochu. Soch bylo ale odlito a instalováno víc,
protože např. v Tachově před první světovou
válkou jedna také stála. Podle dochovaných
fotografií slévárna vyráběla a k soše nabízela také
litinový podstavec, který si však ne každé město
objednalo. Tak v rakouském Poysdorfu stojí Josef
na stejném podstavci, na kterém stával i ve
Žluticích, ale jeho „soused“ v Hořovičkách byl a je
umístěn na honosném kamenném podstavci. Jinde
dnes socha stojí třeba i na zemi, nebo na prostém
betonovém soklu. Také barevné provedení sochy se
dochovalo různé. Původní a i dnes většinová barva
je „přírodní“ barva kovu, někde je však socha
opatřena barevným nátěrem. Takové provedení
působí trochu pouťově.

Josef se opět vynořuje před koncem šedesátých let
20. století, kdy podle pamětníků stál u schodiště
v muzeu v čp. 1. Tam se ale stal při přeměně muzea
na muzeum husitského revolučního hnutí
(v souvislosti s oslavou žlutického „tisíciletí“)
nepohodlným a byl před rokem 1974 odstraněn.
Pravděpodobně z popudu faráře P. Miroslava
Janáka byl instalován na farní zahradě.
V polovině 80. let poslal do Žlutic žádost o převedení sochy do muzea ředitel Muzea Blansko a odborník na blanenskou uměleckou litinu Vratislav
Grolich. Tehdejší vedení města, na rozdíl od
podobné kauzy se Žlutickým kancionálem,
žádosti nevyhovělo.
Někdy v letech 1994–1995 se na žádost tehdejšího
faráře sochy ujalo město a přestěhovalo ji na školní
zahradu. Tam stála pod smuteční vrbou u jezírka
nad plaveckým bazénem. Z bezpečnostních důvodů
došlo před koncem roku 2007 k opětovnému
přestěhování mocnáře na doposud poslední místo –
dvůr muzea v čp. 1.

A nyní k žádosti otročínských na navrácení sochy.
Poche a kol. [1978] k obci Otročín uvádí, „... litá
železná socha císaře z roku 1881 (dnes v požárním
skladišti)“. Pokud Poche našel v Otročíně v roce
1978 (nebo několik málo let předtím) sochu
Ve Fleissnerových dějinách města [1936] se
v hasičárně, nemohla tedy tato socha být údajně
dočteme, že roku „1882 byl vztyčen Zemědělským a koncem šedesátých let převezena do Žlutic, jak
lesnickým spolkem žlutického okresu památník na uvádějí otročínští.
císaře Josefa II. jako připomenutí jeho úspěšného
zrušení nevolnictví v r. 1782 před chlapeckou
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Podle dostupných údajů sochy nebyly při odlévání
jednotlivě označovány. Ani oficiální seznamy
odhalených soch Josefa II. nejsou úplné (Žlutice
tam nefigurují, přestože zde byla socha
prokazatelně odhalena). Z toho vyplývá, že ani
pakliže by byly k dispozici historické údaje, nejsme
schopni identifikovat konkrétní odlitek sochy
Josefa II.

Ze všeho uvedeného tedy vyplývá, že téměř
s jistotou je „žlutický“ mocnář opravdu „žlutický“
a otročínským nezbývá než pátrat nadále jinde.
Pro nás ve Žluticích to je výzva najít Josefovi
definitivní důstojné místo v našem městě.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

VÝSLEDEK ANKETY
Umístit znovu sochu císaře
Josefa II. na prázdný podstavec
na návsi v Otročíně?
ANO
NE

143 hlasů (69 %)
65 hlasů (31 %)

Hlasovat jste mohli od 22. 7. 2011
do 5.11.2011 na webových stránkách
obce Otročín www.otrocin.eu.
Za vaše hlasy děkujeme.
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MS Sika
Naše myslivecké sdružení Sika Otročín
hospodaří na výměře necelých 2000 ha
v katastru obcí Otročín, Poseč, Brť, Měchov
a Tisová.
Je to honitba, ve které se můžeme setkat se zvěří
srstnatou (srnčí, jelení), zvěří černou (divoká
prasata) a škodnou (lišky, jezevec), ale také
pernatou (kachny a jiné vodní ptactvo). Vyskytují
se zde i vzácné druhy ptáků a brouků, proto
můžeme být pyšní na to, co všechno se v naší
lokalitě nachází a s čím se můžeme na procházce
setkat.

Nastala doba lovu zvěře, doporučuji občanům
nevstupovat na pozemky, kde probíhá lov.
Dodržujte pravidla bezpečnosti.
V současnosti probíhají jednání na Obecním úřadě
o výstavbě větrných elektráren v našem katastru.
Je to velký zásah do naší krásné přírody, která nás
obklopuje. Proto všichni dobře zvažte, zda se
chcete dívat na to, jak se nad našimi lesy tyčí
vysoké stožáry větrných elektráren.
Josef Hron
předseda MS Sika Otročín

Svatohubertská mše
V sobotu 8. října 2011 se v Otročíně konala již
druhá Hubertská mše v místním kostele svatého
Michaela. Mše byla sloužena za všechny zemřelé
myslivce a lesníky a k poctě sv. Huberta.
Hubertská mše byla organizována místní farností,
Loveckým trubačským triem, o. s. Otročín a
karlovarskou prefekturou Řádu svatého Huberta.
Do kostela sv. Michaela, zaplněného do posledního
místečka hosty a věřícími, se za zvuku fanfár
trubačů Michala Bledého a Stanislava Řezníčka
postavilo několik myslivců, jak místních, tak hostů.
Místní pak slavnostně nesli k oltáři jako oběť sv.
Hubertu trofej jelena. Poté se ujal slova zástupce
řádu sv. Huberta pan Ing. Cinegr, vysvětlil všem
přítomným význam Hubertské mše, poděkoval
všem myslivcům za jejich celoroční píli, požehnal
jejich práci a popřál mnoho štěstí do další činnosti.

Mši svatou celebroval farář pan Větrovec. Celá
mše byla doprovázena hudbou a zpěvem skladeb
od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení
Loveckého trubačského tria, o. s. Otročín a
chrámového sboru Rosacelli Žlutice.
Hubertská mše byla nádhernou ukázkou dodržování
českých mysliveckých tradic a zvyků, na které
můžeme být jenom hrdi. Je proto na místě
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a
finančních darech (karlovarská prefektura Řádu sv.
Huberta, MS SIKA Otročín, Lovecké trubačské
trio, o. s.). Akce měla u veřejnosti kladný ohlas a
přispěla k formování názoru na myslivost v tom
kladném smyslu.
Mgr. Miroslav Šoulej
vedoucí Loveckého trubačského tria, o. s.

Lovecké trubačské trio Otročín a Obec Otročín Vás zvou na

Troubené myslivecké Vánoce
Kdy: 25. 12. 2011 v 10.00
Kde: v kostele sv. Michaela
Vystoupí: Lovecké trubačské trio Otročín

Srdečně zveme místní občany a všechny přátele myslivosti a přírody.
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Svatohubertská mše 2011 v Otročíně
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Svaz žen
Vánoce už ťukají na dveře. Všude voní cukroví,
mráz se sněhem už nás také poctily svou návštěvou. A děti jsou plné nedočkavosti, co že jim
Ježíšek tento rok nadělí. I my jsme se vám všem
snažily nadělit spousty zážitků. Tak doufáme, že
vše, co jsme si pro vás připravily, se líbilo.
28. září to byla Michalská pouť, při které jsme
v letošním roce měli opravdu veliké štěstí na
slunečné počasí. Což potěšilo hlavně účinkující
tanečnice Besedy (v krojích), mažoretky Otročín,
malé holčičky s dospělými tanečnicemi (rovněž
v krojích), naše zpěváky a samozřejmě také
přítomné kolotočáře.

25. listopadu jsme na Zubařském plese v Toužimi
tančily Besedu, mažoretky předvedly výstup
s hůlkami a roztančily sál v rytmu zumby. Kromě
toho došlo k předání věcných darů pro kojenecký
ústav.
A 26. listopadu jsme společně s vámi rozsvítili
vánoční strom na návsi v Otročíně. Také tady
proběhly vánoční trhy, kde jste si mohli zakoupit
spousty různých výrobků.
Zvláštní poděkování patří obci Otročín, Sboru
dobrovolných hasičů a fotbalistům za jejich pomoc.
Děkujeme.

5. listopadu proběhla výroční schůze Svazu žen,
Na závěr bychom Vám všem chtěly popřát
které se zúčastnili paní starostka, zástupci SDH a
klidné prožití Vánoc, bohatého Ježíška,
fotbalistů Otročín. Hlavním účelem bylo napláno- bouřlivého Silvestra a Štastný nový rok 2012.
vání dalších akcí a poděkování společně s předáním
dárků dětem, jenž vystupovaly nebo se jiným
způsobem podílely na vystoupeních.
Markéta Zemanová

Rozsvícení vánočního stromu
Vydala Obec Otročín dne 20. 12. 2011 v nákladu 250 výtisků. ZDARMA.

12

Michalská pouť
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Hasiči Otročín
Blíží se konec roku a také my bychom rádi
přispěli několika informacemi o činnosti SDH
Otročín.

SDH
Již třetím rokem se účastníme Karlovarské ligy
v požárním sportu. Letos jsme jí zakončili v měsíci
září s velmi pěknými výsledky. Družstvo žen se
umístilo na 4. místě a družstvo mužů skončilo na
krásném 3. místě. Nutno podotknout, že jsme se
jako jediní zúčastnili všech dvanácti ligových kol.
Naše družstva opět získala několik krásných pohárů
a věcných cen, které jsou kdykoli k nahlédnutí
v požární zbrojnici. Všem účastníkům požárního
sportu děkujeme za jejich čas, ochotu a obětavost.
Dále bychom chtěli poděkovat členovi SDH
Petrovi Sládkovi za pořízení krásných fotografií.
Letos jsme také po dlouhé době v naší obci
uspořádali pohárovou soutěž v požárním útoku a
štafetě. Domníváme se, že se toto sportovní klání
všem divákům a přihlížejícím líbilo. Chtěli bychom
vás informovat, že na základě úspěchu domácích
závodů jsme byli vybráni jako pořadatelé jednoho
z kol Karlovarské ligy pro příští rok. Termín konání
bude upřesněn.

Radek Bleha, Milan Kříž, Zdeněk Karaba, Svaz žen
Otročín, TJ Budoucnost Otročín, MS-Sika, M+M+J
Neprašovi, Z. Drobílek - Bečov, STRABAG, Lesní
společnost Bečov, Hollandia, a. s.

JSDH
Opětovně jsme byli pozváni do Velké Hleďsebe
k tématickému cvičení Luxor - ochrana
obyvatelstva při živelných pohromách, kterého
jsme se vzhledem k naší vytíženosti v podzimních
měsících nezúčastnili. Pokud HZS Karlovy Vary
bude v příštím roce cvičení pořádat, určitě budeme
vyzváni.
Z grantu Karlovarského kraje získala obec pro
JSDH finanční dotaci, za kterou byla pořízena další
nutná výzbroj: elektrocentrála 6 kW a dva stojany
s osvětlením.
Nadále pokračují práce na úpravě zásahové cisterny
Tatra 148. V současné době se nacházíme ve fázi
úpravy karoserie. Rádi bychom v příštím roce
uskutečnili slavnostní předání tohoto zásahového
vozidla.
Důležité upozornění:

Požární sport se ovšem neobejde bez finanční
pomoci sponzorů, za kterou jsme v letošním roce
pro družstvo žen pořídili bundy a kalhoty, pro
družstvo mužů dresy a sportovní helmy. Rádi
bychom pokračovali v doplnění sportovní výstroje.
Všem sponzorům patří náš velký dík.
Našimi sponzory v tomto roce byli:

Opět připomínáme nutnost vyčištění komínu
z důvodu zvýšeného rizika vznícení sazí v komíně.
Každoročně takto shoří nejeden rodinný dům či
chata a lidé si poté bohužel pozdě řeknou: Proč
jsem to neudělal dřív. Předejděte zbytečným
ztrátám na majetku, případně ztrátě toho
nejcennějšího, lidského života!

Obec Otročín, AGRO Otročín, a. s., Lesy ČR, a. s.
Teplá, OZT Toužim - Vladimír Hajný, Pokrývačství
Jaroslav Jonáš, potraviny Otročín - Miroslav
Šoulej, METEOR - Alena Kandlerová, AVE
Karlovy Vary, Alžbětiny lázně K. Vary, a. s., STAservis P. Kabát K.Vary, Auto Kelly, Elektro Bečov
nad Teplou, Autospektrum 2000, pivovar Chodovar
v Chodové Plané, Club Spirála - Pšov,
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK 2012 PLNÝ
POHODY, LÁSKY A KRÁSNÝCH OKAMŽIKŮ PŘEJE

SDH Otročín
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TJ Budoucnost Otročín
Než se poohlédneme za podzimní částí letošního
ročníku 2011–2012 okresní soutěže ve fotbalu IV.
třídy, tradičně nazývané „pralesní liga“, který
odstartoval prvním kolem již 14. 8. 2011, bych
rád pozdravil všechny čtenáře, skalní fanoušky,
sponzory a všechny naše spoluobčany.
Jak jsem se již v úvodu zmínil, letošní ročník
pralesní ligy začal nebývale brzo. Přihlásilo se
pouze osm mužstev včetně našeho klubu. Na
základě toho bylo rozhodnuto, že se podzimní část
odehraje dvoukolově, kdy se všechny týmy mezi
sebou utkají dvakrát. Do letošního ročníku se
přihlásily týmy Bochov B, Údrč, Olšová Vrata,
Dalovice B, Dvory, Krásné Údolí, Bečov nad
Teplou B a Otročín.

Po 90. minutě základní hrací doby byl stanoven
konečný výsledek 10:0 v náš prospěch. Hatrickem
se pyšnil Pavel Policar, dvěma trefami Filip
Beníšek a Jan Potůček, jednou trefou Michal Haza
a Jan Nepraš mladší. Opět se rozdávaly žluté karty.
Kartu dostal Jarda Červený a Kamil Baxa. Tady
musíme zmínit, že do našeho týmu byla zapojena
mladší generace, která v tomto zápase ukázala sílu
a tah na bránu. Jde o Jana Potůčka, Jana Nepraše
mladšího a Michala Hazu.

Na další zápas, který se hrál na hřišti Olšových Vrat
v neděli od 17.00 hodin, jsme odjížděli s jasným
cílem vyhrát. Tomu nasvědčovalo i to, že opět
nastoupila mladá generace. Po prvním poločase byl
však výsledek nerozhodný (1:1). Druhý poločas
rozhodly opory Aleš Kroupa a Tomáš Vaňousek.
V prvním kole jsme jeli odehrát mistrovské utkání Vyhráli jsme 3:1. V tomto zápase dostali žlutou
do Bochova, kde na nás čekala místní rezerva týmu kartu Tomáš Vaňousek a Michal Haza.
Bochov B. Každý z nás má v paměti poslední
utkání s týmem Bochova, kdy jsme v minulém
Další neděli byl tady zápas s týmem Dalovice B a
ročníku prohráli vždy o jednu branku. Zápas byl
to od 14.00 hodin na našem krásném místním
vyrovnaný a po prvním poločase jsme vždy
„stadionu“. Trávník byl ve výborném stavu, rovněž
vyhrávali o dvě branky. I přes takovéto vedení jsme nálada v naší kabině měla bojovného ducha. Do
však odjížděli s prohrou a s myšlenkami, že příště prvního poločasu se nastupovalo s taktikou nejdříve
nesmíme udělat stejné chyby a musíme udělat vše, si soupeře oťuknout a v pravém okamžiku mu
abychom utkání vyhráli.
zasadit smrtelný úder. Po hubené výhře v prvním
poločase (1:0) přišla chvíle smrtelného úderu.
Začalo se ve 14 hodin a náš tým šel opět do vedení Během několika minut jsme rychlými góly rozhodli
po dvou krásných brankách útočníka Filipa
nejen druhý poločas, ale i celý zápas. Po trefách
Beníška. Do druhého poločasu jsme šli s tím,
Filipa Beníška (2), Jana Potůčka (2), Aleše Kroupy
abychom tento výsledek udrželi. Ale co čert
(1) a Kamila Baxi (1) jsme mohli slavit výhru 6:1.
nechtěl, v rychlém sledu tým Bochova vyrovnal a Na druhou stranu je třeba říci, že rozhodčí pan
během několika dalších minut se ujal vedení. To
Košina trochu nezvládl zápas, protože vytáhl žluté
udržel až do 90. minuty. Prokletí nebylo zlomeno a karty pro naše hráče Kamila Baxu, Michala Hazu a
s prohrou 2:3 jsme odjížděli domů. V tomto utkání červenou kartu pro Tomáše Vaňouska. Pro něho to
hlavní sudí rozdal našim hráčům Filipu Beníškovi, byla stopka na další čtyři mistrovská utkání.
Kamilu Baxovi a Ladislavu Heroldovi po jedné
žluté kartě. Po zápase jsme si řekli, že je třeba
Na další zápas, který byl odehrán 11. září od 17
zapomenout a soustředit se na další týden, kdy
hodin na hřišti týmu Dvory v Karlových Varech,
k nám zavítá tým z Údrče.
jsme odjížděli oslabeni o důležitého středového
záložníka Tomáše Vaňouska. I přes toto oslabení
Příští neděli 21. 8. ve 14.00 zahájil hlavní sudí
jsme po poločase vedli 2:1. Tento průběžný
zápasu Josef Körmöczi utkání proti Údrči. Ta
výsledek jsme však neudrželi a soupeř vyrovnal
přijela pouze s 10 hráči. První poločas proběhl
na 2:2. Toto skóre vydrželo až do konce. Je třeba
v poklidném tempu, vedli jsme 4:0. V druhém bylo dodat, že tým Dvorů nás o přestávce obvinil, že
třeba využít toho, že tým Údrče je oslaben.
máme v týmu hráče hrající v jiných týmech, tzv.
černochy.
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To se ale hoši ze Dvorů šeredně zmýlili. V tomto
zápase opět rozhodčí uděloval žluté karty našim
hráčům, věčnému kecalovi a reptalovi v jedné
osobě Kamilu Baxovi a naopak vždy klidnému
Viktoru Grbanovi. Každý, kdo umí počítat a zná
fotbalová pravidla, ví, že po utržení čtyř žlutých
karet má hráč stopku na jeden zápas. Což v tomto
případě padlo na Kamila Baxu, který tak oslabil
náš tým pro další důležitý zápas, který se odehrál
18. září na našem hřišti od 14.00 hodin s věčným
rivalem, týmem z Krásného Údolí. I v takto
oslabené záložní řadě jsme do zápasu nastupovali
s odhodláním, že Krásné Údolí porazíme. Hrál se
velice útočný fotbal z obou stran. Soupeři jsme
vstřelili z kopaček Filipa Beníška (2) a Aleše
Kroupy (1) tři góly. To však na výhru nestačilo a
tým Krásného Údolí vyhrál 5:3. Na druhou stranu
jsme však nedostali žádnou kartu… Utkání řídil
sudí Vít Hrubý.
Další utkání se konalo v sobotu 24. 9. od 15.00
s týmem Bečova nad Teplou B na jeho hřišti. Po
smolném prvním poločase jsme prohrávali 1:2.
Opět jsme šli do druhé půlky s tím, že je třeba tým
Bečova zatlačit na jeho půlku, vstřelit vyrovnávací
gól a snažit se zápas otočit v náš prospěch. To se
také povedlo a po trefách Lukáše Jonáše (2),
Viktora Grbana, Jana Potůčka a rebela Kamila
Baxi, jsme z Bečova odjížděli s výhrou 5:2.

Tak se také stalo a s výsledkem 4:2, k němuž
přispěli Viktor Grban, Aleš Kroupa, Jan Potůček
a Filip Beníšek, jsme odjeli.
Na další týden (16. 10.) byl naplánován zápas
s týmem Olšová Vrata. Po výsledku 3:1 v náš
prospěch se do střelecké listiny zapsal dvěma góly
Filip Beníšek a jedním gólem Aleš Kroupa.
„Žlutilo se“ u Pavla Policara. V sobotu 22. 10. jsme
nastupovali od 15.30 k těžkému utkání na hřišti
Dalovic B. Po bezbrankovém prvním poločase,
jsme nastoupili do druhého s tím, že přivést bod
za remízu ze hřiště Dalovic je dobré. S tím se však
hráči Dalovic nechtěli spokojit a po ušmudlané ráně
se míč odrazil od našeho stopera a balón padl
do naší sítě. Soupeř našim nájezdům odolával.
Nastřelili jsme dvě břevna a jednu tyč. Vyrovnání
jsme si nechali až do 91. minuty, kdy po závaru na
velkém vápně Jan Nepraš starší vybojoval míč a
stoper Pepa Oslík nekompromisně vstřelil balón
dalovickému brankaři pod břevno. Bylo vyrovnáno
a získali jsme jeden bod.

Po tomto těžkém utkání nás čekal další víkend opět
těžký zápas s týmem Dvory. Oba týmy nastoupily
v plné síle. Po poločasu byl stav 1:1. Panovalo
podezření, že v základní sestavě Dvorů nastoupil
hráč týmu Lokomotiva Karlovy Vary. Podezření se
potvrdilo a bylo jasné, že zápas kontumačně
vyhrajeme. I přesto hráči Dvorů nastoupili do
Další zápas po vzoru Anglické ligy byl na pořadu druhého poločasu. Po 90 minutách jsme ze hřiště
dne ve středu 28. září od 14 hodin na našem hřišti, odešli s výhrou 5:2 po gólech Aleše Kroupy,
opět proti týmu Bečova nad Teplou B. Bečov přijel Tomáše Vaňouska, Filipa Beníška a dvou trefách
ve zcela pozměněné sestavě. Po 90 minutách jsme Kamila Baxi. K poslednímu zápasu, který se hrál
se s ním rozešli nerozhodným výsledkem 2:2. Za
5. listopadu od 14.00, jsme odjížděli do nedalekého
náš tým se do černého trefili Pavel Policar a Filip
Krásného Údolí. Zápas rozhodoval sudí Karban.
Beníšek. Do týmu se vrátil i Tomáš Vaňousek, ale Po prvním poločase a stavu 0:0 jsme se shodli i
rozhodčí byl opět rozhodnut udělit mu alespoň
s hráči Krásného Údolí, že rozhodčí ztrácí půdu
žlutou kartu. Rovněž i Kamilu Baxovi.
pod nohama. V druhém poločase nepískl
jednoznačnou penaltu na našeho útočníka Filipa
Na začátku druhé půlky podzimní části k nám
Beníška. Poslední zápas byl ukončen prohrou 1:2.
zavítal tým Bochova B. Chtěli jsme dát rychlý gól
a nepustit soupeře do velkých šancí. Nikdo z nás
Střelci podzimní části: Filip Beníšek (18), Aleš
nevěřil, že to půjde tak snadno. Po první polovině Kroupa (8), Jan Potůček (7), Kamil Baxa a Pavel
jsme vedli již 5:1. Při závěrečném hvízdnutí do
Policar (5), Lukáš Jonáš, Viktor Grban, Tomáš
píšťalky byl výsledek 7:1. Góly vstřelili Filip
Vaňousek a Jan Nepraš mladší (2), Josef Oslík a
Beníšek (4), Aleš Kroupa, Pavel Policar a Jan
Michal Haza (1).
Nepraš mladší. Příští týden nás čekal zápas s
týmem Údrče, kde bylo třeba potvrdi domácí
Náš fotbal se v podzimní části líbil 575 divákům.
výhru.
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místo

tým

zápasů

výher

remíz

proher

skóre

body

1.

Bochov B

14

9

1

4

48:38

28

2.

Otročín

14

8

3

3

54:24

27

3.

Dalovice B

14

8

3

3

54:28

27

4.

Dvory

14

7

3

4

56:28

24

5.

Krásné Údolí

14

5

3

6

31:44

18

6.

Bečov nad Teplou B

14

4

2

8

40:55

14

7.

Údrč

14

4

0

10

32:85

12

8.

Olšová Vrata

14

2

3

9

26:39

9

Na závěr je třeba se zmínit, že Radek Bleha ukončil
svou aktivní kariéru brankařské jedničky. My mu
za vše děkujeme, rovněž i za sponzorský dar ve
formě nových míčů. Dále chci poděkovat trenérovi
Jardovi Beníškovi, Míše Beníškové a dalším
holkám a kámošům, kteří se podíleli na přípravě
občerstvení, vybírání vstupného atd. Nebudu je
všechny jmenovat, abych na někoho nezapomněl.
Všichni víte, o koho jde.

Vzhledem k tomu, že tento zpravodaj je letošní
poslední, chci popřát všem veselé Vánoce a do toho
nového roku 2012 hodně zdraví a lásky. Nám
hráčům a všem fanouškům fotbalového ducha,
sílu a bojovnost do dalších vítězných zápasů.
S pozdravem do roku 2012
Honza Nepraš

INZERCE

Prodám rozestavěnou budovu na stavební parcele č. 215 (výměra 71 m2) + okolní pozemek parcela č.
37/2 (výměra 522 m2) v Otročíně.
Inženýrské sítě zhotoveny, zapsané na Katastrálním úřadě Karlovy Vary. Majitel Ildiko Jelínková.
Zájemce může volat na tel. 725 324 094 nebo e-mail jelinkova.ildiko@seznam.cz.

Ve Z p ra v o d a j i b y l y p o u ž i ty fo t o g ra f i e d o d a n é Pe t r e m B r o d s k ý m ,
Pe t r e m S l á d k e m , M a r i í Š a š k o v o u , S D H O t r o č í n a Sva z e m ž e n O t r o č í n .

Zpravo daj z dod an ý ch mate ri ál ů vy tv oři l V ácl av Š ve c.

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