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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Bude v naší obci a místních částech probíhat v sobotu 8. 1. 2011.
Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj a vybavení prostor Denního
a Týdenního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany.
Upřímně Vám děkujeme za otevřená srdce a Vaši pomoc,
která přinese radost a uspokojení našim potřebným.
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké zastavení u podzimních komunálních voleb. Naše zastupitelstvo je v novém
složení. Máme staronové zastupitele, ale i mladou
krev. Složení nynějšího zastupitelstva je následující: Marie Šašková, Jana Staříková, Pavla Dolejší,
Věra Beníšková, Roman Hazmuka, Jiří Nepraš,
Tomáš Veselý, Stanislav Kohoutek a Imrich Horvát.
Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za účast
ve volbách a za Vaše hlasy, které jsou pro mne
povzbuzením a motivací do další práce.

Nyní stojíme na prahu vánočních svátků. V tento
nádherný čas, kdy si většina křesťanského světa
připomíná narození Ježíše Krista, si projevujeme
vzájemnou úctu a lásku. Je to čas, kdy se snažíme
setkat s našimi blízkými nebo v duchu vzdát úctu
i našim nejdražším, kteří nejsou mezi námi.
Přeji Vám pokojné a radostné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně zdraví,
radosti a životního optimismu.

Setkání s prezidenty
Na pozvání hejtmana Karlovarského kraje jsem
se zúčastnila spolu s dalšími starosty uvítacího
ceremoniálu prezidentských párů České,
Slovenské, Maďarské a Polské republiky
na Mlýnské kolonádě.

Prezidenti se 5. a 6. listopadu 2010 účastnili
jednání Visegrádské čtyřky v hotelu Imperial
v Karlových Varech.
Marie Šašková

Zleva: maďarský prezident Pál Schmitt, slovenský prezident Ivan Gašparovič, český prezident Václav
Klaus, polský prezident Bronislaw Komorowski
Vydala Obec Otročín dne 22. 12. 2010. Náklad 250 výtisků. ZDARMA.
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Informace z matriky
NAŠI NOVÍ OBČÁNCI

82 let
Jaroslava Matoušová

V roce 2010 se v Otročíně narodilo šest dětí: Eva
Bočková, Jan Karaba, Jaroslav Křivanec, Šimon
Polák, Eliška Staňková a Natalia Veselá.

83 let
Růžena Černá, Marie Krochotová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let
Soňa Gubišová, Alžběta Szamaranszká, Jaroslav
Vychytil, Anežka Žmolková
80 let
Verona Hajná, Marie Pokorná, Josef Tokar

88 let
Růžena Matoušů

ROZLOUČILI JSME SE
V letošním roce jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: Marií Havlíkovou, Vlastou Novákovou,
Ludmilou Radostovou, Jaromírem Řehákem,
Václavem Vavrochem a Josefem Vdoviakem.

81 let
Věra Kučerová, Anna Kučová, Miloslava Švecová

Historie Měchova
První listina, ve které je zmínka o Měchově, jsou
zemské desky v Praze jako majetek Jindřicha II.
z Plavna, majitele Bečova, který dal obec v léno
roku 1489 Anselmu ze Steindorfu. Z toho vyplývá,
že už tehdy obec Měchov musela existovat a
nevolníci obdělávali půdu.

před více než 600 lety, než z nich vznikly rybníky
ve východní části Měchova. Louky byly
nepřístupné až do doby první velké meliorace
v roce 1924.
Později, po roce 1495, byla obec Měchov prodána
Sebastiánovi Pflugovi z Plavna. Ten měl právo
horní, tj. mohl kopat a hledat zlato a stříbro.

V archívech tepelského kláštera je listina z roku
1381, že si mor vyžádal velké množství obětí a
vymřely celé obce, které byly následovně vypáleny Po vítězství Karla IV. u Mühlbergu (1547) byli
za husitských válek v letech 1419–1436.
všichni šlechtici prohlášeni za zrádce a jejich
statky, včetně Bečova, zabaveny. Statky Měchov a
V okruhu kláštera byly silně postrádány pracovní
Brť byly sloučeny a patřily pod panství Toužim.
síly. Byli povoláni osídlenci z Bavorska, jim byla
V roce 1654 bylo v Měchově (kromě velkostatku)
udělena četná práva a svobody (jež často nebyla
třináct sedláků, tři chalupníci a šest domkařů.
splněna).
V okolí Měchova probíhaly husitské boje, následná
Německé jméno Měchova – Mies, znamená
rekatolizace, táhli tudy několikrát Švédové. V blízv bavorské němčině močál, rašelina. Jméno dostala kosti vedly dvě důležité cesty, které se v Toužimi
poprávu, neboť v okolí byly četné močály ještě
křižovaly.
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Až do roku 1870 patřil k Měchovu i Chodov, pak
se osamostatnil. Při sčítání lidu v roce 1910 měl
Měchov 583 obyvatel a 86 domů. V roce 1945 to
bylo 98 domů a 518 obyvatel.

Po celá staletí byl ve vsi hlavně chov dobytka,
který byl vyvážen do Bavor, dokonce zde vzniklo
dobytkářské družstvo, zvířata byla prodávána na
trzích v Toužimi a Bečově. Mléko se prodávalo
hlavně do centrální mlékárny v Karlových Varech.

Pole byla obhospodařována ženami, muži pracovali
jako stavební dělníci v Karl. Varech, Mar. Lázních,
nebo v loketsko-sokolovském průmyslu.

převzato z Kroniky Měchova
– Mgr. Věra Malčeková

Tip na výlet
NOVOVESKÁ KYSELKA

o síle pramene a množství stáčené vody, ale také
o významu celého místa. Panel vedle kašny kryje
zděný sklípek, kde byla kyselka stáčena. Přestože je
V rámci projektu Kraj živých vod se podařilo
tento pramínek funkční, není možno v současné
zpřístupnit další kyselku v našem okolí.
Slavnostní otevření se konalo již tradičně 28. 10. době zajistit dostatečnou bezpečnost návštěvníků,
vzhledem ke smrtelné koncentraci plynu CO2, který
se drží ve sklípku.
Do konce druhé světové války byste zde našli
vývěr znamenité minerálky v osmibokém pavilónu,
Přístup: Po zeleném značení z Bečova nad Teplou
stáčírnu, restauraci, obchod, lesovnu i obydlí
(4,5 km od nádraží na trati č. 149 Mariánské Lázně
správce s hospodářským zázemím.
- Karlovy Vary; 5,3 km od stanice autobusu linky
Plzeň - Karlovy Vary nebo Sokolov) a z Pramenů
K zániku tohoto místa přispělo nejen nové
poválečné osídlení, ale i vznik Vojenského újezdu (6 km od autobusu linky Mariánské Lázně Prameny). Mapa KČT č. 2 Slavkovský les a
Prameny. Z dávné slávy se tak do dnešních dní
Mariánské Lázně 1:50 000.
mnoho nedochovalo, o to je větším „zázrakem“,
že léta zapomění přežila kamenná kašna z roku
1893, jejíž rozměry a zpracování nemají v regionu Více informací k projektu Kraj živých vod
naleznete na www.krajzivychvod.cz.
obdoby. Uvnitř je velmi hluboká studna vyzděná
opracovanými kamennými bloky, což svědčí nejen
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Troubená Svatohubertská mše
Lov patříval odedávna k nejoblíbenějším zábavám
vysokých vrstev feudální společnosti. V osmnáctém
století se chodívalo na hon jako na ples či do opery.
Nejlépe situovaní šlechtici bývali členy loveckých
řádů, které jim ukládaly tuto náročnou kratochvíli
jako povinnost, která zasazovala honbu do
honosného rámu okázalých úvodních a
závěrečných obřadů.

S tímto nápadem jsem se svěřil tehdejšímu
předsedovi Mysliveckého sdružení Sika Otročín
panu Jaroslavu Jonášovi, který tento nápad
požehnal a mohly začít přípravy. Trvalo to sice
dlouho, ale nakonec se mi podařilo oslovit trubače
Přátelé z Rokycan, pěvecký sbor Města Touškov a
založit Trubačské trio Otročín. Až poté za podpory
současného předsedy sdružení pana Josefa Hrona,
členské základny sdružení a paní starostky Šaškové
Zakladatelem slavného loveckého řádu sv. Huberta jsme mohli uspořádat troubenou Hubertskou mši
v Čechách byl František Antonín hrabě Sporck
v Otročíně spojenou se Svatohubertskou zábavou.
(1662–1738). Se jménem hraběte Sporcka a jeho
loveckými zálibami je spjat také začátek historie
Hubertská mše se konala 16. října v místním
lesního rohu u nás. Hrabě pěstoval styky s
kostele sv. Michaela, kterou celebroval P. Reginald.
francouzským královským dvorem, kde poprvé
Mše byla zahájena slavnostní fanfárou Uvítání a
slyšel hru na tento nástroj. Po svém návratu domů Konopišťské halali, trubači Přátelé z Rokycan a
odeslal dva ze svých služebníků do Versailles, aby Trubačské trio Otročín, za účasti členů Myslivecse tam vyučili hře na lesní roh. Ten se pak začal
kého sdružení Sika Otročín, kteří slavnostně nesli
u nás užívat při honech, ale i při konání
na márách hlavu jelena. Slavnostně mši zahájil
Svatohubertské mše a jiné umělecké činnosti
předseda mysliveckého sdružení pan Josef Hron,
myslivců a řádu sv. Huberta.
který účastníky svým projevem uvítal, seznámil
s historií a tradicí sv. Huberta a poděkoval organiHuberstká mše B dur byla komponována v roce
zátoru a členům sdružení za přípravu mše. Poté již
1991. Byla hrána v kostelích, kapličkách, na
mši sloužil zmíněný kněz za doprovodu trubačů
koncertech, ale také v přírodě, zpravidla před
Přátelé z Rokycan a pěveckého sboru Města
lovem. Ačkoliv některé části mše jsou poměrně
Touškova.
obtížné, mnoho trubačských souborů má tuto
Hubertskou mši ve svém repertoáru. Všechny části Myslím si, že tato akce byla jedna z nejúspěšnějHubertské mše jsou opatřeny překrásnými texty
ších, která byla uspořádána zde v Otročíně. Vím,
Josefa Selementa a mohou tak tedy být
že se nemůžeme zavděčit každému, ale převážně
doprovázeny zpěvem. Hubertská mše se slouží za byla tato akce pro většinu z nás nezapomenutelným
myslivce, lesníky, zemřelé kamarády, za patrona
uměleckým a duchovním zážitkem s dalším úkolem
myslivců sv. Huberta, aby bylo hojnosti zvěře
pro nás. Prosadit, aby se stala Hubertská mše
v honitbách, aby byli myslivci na sebe zdvořilí,
v Otročíně tradicí.
nezáviděli si, vystupovali na veřejnosti zdvořile,
hájili přírodu, starali se o zvěř a prosili za odpuštění Na závěr bych chtěl jménem Mysliveckého
za nemyslivecké chování.
sdružení Sika Otročín a předsedy Josefa Hrona
poděkovat všem členům sdružení za přípravu a
Tak asi takové informace jsem měl o konání
aktivní účasti. Dále panu Matoušovi a paní
Hubertské mše, než jsem se rozhodl zorganizovat starostce za dokumentaci mše. Já osobně děkuji
Hubertskou mši v Otročíně a ještě k tomu
panu předsedovi Josefu Hronovi, že mi veřejně
troubenou. Byl to pro mne nelehký úkol. Nikde
poděkoval za organizaci (příště to snad bude lepší).
jsem jí neviděl, neslyšel, neměl jsem trubače ani
Pro mne byla největší odměnou veliká účast lidí.
pěvecký sbor. Myšlenka uspořádat troubenou
Místní kostel byl doslova naplněn myslivci,
Hubertskou mši mne napadla asi před dvěma roky. věřícími a veřejností.
Mgr. Miroslav Šoulej

Vydala Obec Otročín dne 22. 12. 2010. Náklad 250 výtisků. ZDARMA.

5

Svatohubertská mše (sobota 16. října 2010, kostel sv. Michaela v Otročíně)

V neděli 9. ledna 2011 od 10.00 se v kostele sv. Michaela koná
NOVOROČNÍ VYTRUBOVÁNÍ LOVECKÝCH VÁNOČNÍCH FANFÁR.

Počasí před dvaceti lety,

rok 1990

Říjen – poměrně teplý, až 20 ○C. Od 21. ochlazení, Prosinec – silné mrazy, přes noc -20 ○C, přes den
ráno mrazíky až -7 ○C.
-10 ○C až do poloviny měsíce. Poslední týden
v prosinci sníh roztál, teploty nad nulou. 30. 12.
Listopad – 4. listopadu napadl první sníh, udržel se 0 ○C a déšť.
do 7.11., teploty přes den okolo 10 ○C, 19. napadl
opět sníh, který se udržel do konce listopadu.
zapsala Vladimíra Hazmuková
Vydala Obec Otročín dne 22. 12. 2010. Náklad 250 výtisků. ZDARMA.
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SDH Otročín
V minulém článku jsme se zmínili o požárním
sportu Sboru dobrovolných hasičů v Otročíně.
Letošní sezóna byla velice úspěšná jak pro
družstvo žen, tak i družstvo mužů.
Už druhým rokem se účastníme Karlovarské ligy
v požárním sportu. V tomto klání nám velice
pomohla naše nová vlastnoručně postavená
sportovní stříkačka (vpravo).
Výsledky Karlovarské ligy sporťáků z Otročína:
● družstvo ženy Otročín na 5. místě z 12 přihlá● šených
● družstvo mužů Otročín A na 4. místě ze 17
● přihlášených
Jedná se o velice pěkné umístění členů SDH a všem
děkujeme za jejich vstřícnost a ochotu ukrojit si
něco více ze svého volného času. Družstva získala
několik krásných pohárů a věcných cen, které jsou
kdykoli k prohlédnutí v požární zbrojnici.
Během letního období byla JSDH Otročín vyzvána
na taktické cvičení do Horní Blatné, kde se
uskutečnilo cvičení dálkové dopravy vody.
Jednalo se o dopravu vody z přírodního zdroje
s převýšením 278 metrů o délce 2750 metrů na
Blatenský Vrch. Na tomto cvičení se sešlo několik
dobrovolných jednotek z Karlovarského kraje, kde
jednotka Otročín byla nasazena na přírodní zdroj
k čerpání vody se stříkačkou DS-16 z roku 1957.
Tato naše stará strojovna lehce tlačila 50 hadic
vody přes celou obec Horní Blatná (převýšení cca
40 metrů), kde pokračovaly další stroje na předání
vody. Při závěrečném hodnocení cvičení byla
jednotka Otročín vyhodnocena jako vynikající.
Tato stříkačka je v Karlovarském kraji jediná,
která je zařazena k zásahu u hasičů v Otročíně.
V listopadu se hasiči zúčastnili metodického sezení
velitelů v Karlových Varech na HZS, kde proběhlo
také vyhodnocení již zmíněného taktického cvičení
v Horní Blatné. S úspěchem musíme říci, že
jednotka Otročín byla hodnocena na jedničku.

Vydala Obec Otročín dne 22. 12. 2010. Náklad 250 výtisků. ZDARMA.

7

Dále se hasiči na žádost obce věnovali čištění
kanalizačních svodů v obci. Bylo provedeno čištění
od posečské strany směrem k vyústění do uličky.
Ve dvou případech se opětovně čistila kanalizace
u paneláků a také dvakrát hasiči prováděli průraz
a pročištění odpadu místním občanům.

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
Hasiči z místního sboru se podíleli i na technickém života!
zajištění adventního podvečera 27. listopadu.
Ačkoliv jim zpočátku nevlídné zimní počasí
nepřálo, tak vše proběhlo ke zdárnému rozsvícení Krásné prožití vánočních svátků,
vánočního stromku.
šťastný a veselý Nový rok plný
V posledním období se hasiči připravují na
vyhodnocení své činnosti na výroční valné schůzi,
kterou připravují na 15. ledna 2011.

pohody, lásky a krásných okamžiků
přejí HASIČI OTROČÍN.

Vánoční recepty
KOŠÍČKY Z KŘEHKÉHO TĚSTA
30 dkg hladké mouky, 10 dkg moučkového
cukru, 8 dkg tuku (Hera, máslo), 1 vejce,
½ prášku do pečiva, 3-4 lžíce mléka, citronová
kůra (nastrouhaná), 1 vanilkový cukr

náplň
2-3 vejce, 9 dkg cukru, 5 rozdrcených dětských
piškotů, 6 dkg rozemletých vlašských ořechů
(jsou nejlepší), rum (dle chuti)

LOSOS S KMÍNOVOU KRUSTOU
na čtyři porce: 600 g lososa, sůl, drcený kmín,
60 g strouhanky, lžíci škrobové moučky,
120 ml oleje, petrželovou nať

Z přísad vypracujeme vláčné těsto a plníme jím
formičky – košíčky. Nemusí se vymazávat. Plníme
slabě, těsto nabyde.
Máslo, cukr a žloutky utřeme do pěny, přidáme
rozemleté ořechy a piškoty, rum a nakonec sníh
z bílků.
Plníme upečené košíčky, polijeme čokoládou
a ozdobíme půlkou vlašského ořechu.
Marie Neprašová

Nejlépe čisté filety lososa bez kůže nakrájejte na
porce a osolte. Potom si ze strouhanky, drceného
kmínu, škrobové moučky, nasekané petrželové nati
a poloviny oleje smíchejte řídké těstíčko. Porce
ryby rozložte na olejem potřený plech a na jejich
vrchní stranu rozdělte kmínové těstíčko. Takto
upravenou rybu vložte do předem rozehřáté trouby
a pečte 5 až 8 minut při teplotě 210 ○C. Podávejte
s křenovou smetanou.
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TJ Budoucnost Otročín
Máme zde opět novou sezónu fotbalového
ročníku 2010–2011 IV. třídy, tzv. pralesní
fotbalová liga.

V dalším kole pralesní ligy jel náš tým na hřiště
Sedlece, který byl jasným favoritem. Sedlec zatím
jednoznačně vedl tabulku. Naši hráči hráli
odevzdaně, chyběla bojovnost. Sedleci se podařilo
Na začátku, než vás seznámíme s letošní podzimní vše, na co sáhl. Z naší strany to byl jasný propadák
částí, je nutno se zmínit o přípravě našeho mužstva. ve všech řadách. Jen brankář podal velice dobrý
Příprava probíhala velice dobře, zúčastnila se jí
výkon, ale na vše nestačil. Jasná prohra se
většina základního kádru našeho mužstva TJ
Sedlecem (0:8) hovoří za vše. Byla to krutá daň,
Budoucnost Otročín. Proběhlo několik přípravných která nás srazila na kolena. Je třeba se z chyb
zápasů. Mužstvo se účastnilo turnaje v Počernech, poučit a připravit se na další utkání.
kde změřilo své hráčské kvality s mužstvy, které
hrají vyšší soutěže. Byli jsme úspěšní: jedno
Čekal nás zápas se Štědrou. Utkání probíhalo
vítězství, jedna remíza a jedna prohra. Do turnaje
v poklidném tempu. Naši si vypracovali několik
byli zapojeni i mladí hráči, kteří mile překvapili
slibných šancí, ale jak se říká, „když nedáš gól,
svojí bojovností a nasazením. Další velice dobrý
nemůžeš vyhrát“. To se nás bohužel týkalo, prohráli
turnaj se odehrál při příležitosti oslav fotbalu ve
jsme 1:2. Nálada kluků byla nalomená. Chuť jsme
Štědré, kde jsme vybojovali zlato. Příprava na nový si mohli spravit na horké půdě ve Stružné. Zápas
ročník se vydařila.
byl ze strany rozhodčího kouskován. Místní
fanoušci byli více nebezpeční než protihráči. Slavili
Vlastní začátek letošní sezóny probíhal pohodově. jsme vítězství 2:0. Posledním utkáním v podzimní
Na úvod proběhlo hned derby s týmem Krásného
části byl zápas proti Jáchymovu. Hra soupeře byla
Údolí. Bojovnost a nasazení bylo na obou stranách. velice bolestivá. Byly chvíle, kdy to nebyl fotbal,
Remíza (3:3) byla však spravedlivá. V dalším kole ale jatka. Výsledek hovořil v náš neprospěch.
jsme vyjeli na Olšová Vrata u Karlových Varů,
Sezónu jsme ukončili prohrou 0:2. Po podzimní
výkon hráčů byl na vysoké úrovni. Jasná výhra
části TJ Budoucnost Otročín přezimuje na šestém
(6:2) hovoří za vše. Následující víkend přijel na
místě.
horkou půdu v Krásném Údolí, kde náš tým má
prozatím azyl, Bochov. Ten se po výhře v prvním
Mezi nejlepší střelce našeho týmu patří Filip
poločase 0:1 začal obávat o výsledek. Naši kluci se Beníšek s devíti zásahy do černého, Kamil Baxa je
dokázali probrat a v druhém poločase došlo
mu ve vzdáleném závěsu se třemi góly. Po dvou
k velkému obratu a srovnali stav na 3:3. Avšak
gólech mají Roman Beck a Tomáš Vaňousek. Jeden
v první minutě nastavení došlo k zaváhání.
gól přidali Aleš Kroupa, Lukáš Jonáš a Pavel
Obávaný bochovský střelec rozhodl utkání.
Policar.
Bochov - Otročín 4:3.
Zvláštní poděkování patří našim fanouškům, kteří
Týden utekl jako voda a jelo se do Valče. Zde jsme při nás stáli v dobrém i ve zlém. Jim patří velký
chtěli získat tři body. Po prvním poločase to tak
dík. Bez nich to prostě nejde.
vypadalo, avšak opět jsme trochu zaváhali. Dovolili
jsme soupeři vyrovnat. Nakonec jsme byli rádi
Základní sestava TJ Budoucnost Otročín
za bod, utkání skončilo 2:2. Zlom přišel další
víkend. Přijela Údrč, která byla velice slabá a
útok: Roman Beck, Filip Beníšek, Ladislav Herold
působila odevzdaně. Naši je roznesli na kopytech
záloha: Pavel Policar, Lukáš Jonáš, Tomáš
a vyhráli jednoznačně 4:1. Tři body byly doma.
Vaňousek, Kamil Baxa, Viktor Krban, Tomáš
Úspěch byl slaven chorálem. Dalším na řadě byl
Řehoř, Roman Hazmuka, Skyba
tým Perninku. Horalé z Krušných Hor si chtěli
obrana: Honza Nepraš, Jarda Červený, Aleš
odvézt jasné tři body z našeho hřiště. Výkon byl
Kroupa, Pepa Oslík, Tomáš Veselý
dobrý a remíza 1:1 spravedlivá.
brankář: Petr Brož
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místo

tým

zápasů

výher

remíz

proher

skóre

body

1.

Štědrá

10

8

1

1

30:6

25

2.

Jáchymov B

10

8

1

1

36:18

25

3.

Sedlec B

10

8

0

2

42:12

24

4.

Bochov B

10

8

0

2

32:16

24

5.

Stružná

10

5

0

5

23:15

15

6.

Otročín

10

3

3

4

22:25

12

7.

Krásné Údolí

10

3

2

5

23:27

11

8.

Valeč

10

3

1

6

14:24

10

9.

Pernink B

10

1

3

6

27:31

6

10.

Údrč

10

2

0

8

14:55

6

11.

Olšová Vrata

10

0

1

9

14:48

1

Na závěr vás chceme srdečně pozvat na jarní část
fotbalové ligy. Sezóna začne, jak všichni doufáme,
na našem zrekonstruovaném hřišti. V průběhu
letošního roku došlo k úpravě celého hřiště,
k výstavbě nového plotu, laviček a záchytných
sloupů za branami. Rovněž vnitřní prostory kabin
jsou opravené. Rekonstrukci provedla odborná
firma. To můžeme označit jako první etapu.
V druhé etapě, která proběhne na jaře, se počítá
s dokončením plotu u lesa. Na řadu přijde úprava
starého volejbalového hřiště, které je umístěno
v zadní části.
Můžeme tedy říci, že jarní část bude s největší
pravděpodobností po dlouhých letech zahájena
na domácím hřišti TJ Budoucnost Otročín. Touto
cestou chceme všechny pozvat na zahajovací
utkání. Při té příležitosti budou kabiny před
úvodním zápasem otevřeny pro veřejnost.
Zvláštní poděkování za pomoc patří obci Otročín
v čele se starostkou Majkou Šaškovou, soukromým
subjektům: A.P.S.A. Toužim, Truhlářství Jelínek
Toužim, Stavební práce Kadera Toužim, kovovýroba Zdeněk Jíša Štědrá, společnost AVE
Karlovy Vary, Evě Fedosejevové. Rovněž i hráčům
Josefu Oslíkovi, Janu Neprašovi, Tomáši Veselému,
Aleši Kroupovi, Romanu Beckovi, Romanu
Hazmukovi a dalším, kteří makali na hřišti ve svém
volném čase a za každého počasí.
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Seriál o odpadech – část 3.
Třídění nápojových kartónů
Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patří mezi
velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma, nebo
třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je
vysoce kvalitní papír, přes 70 % hmotnosti obalu.
Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový
karton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištění
trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií
hliníkovou. Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního
papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné
suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává
stejně jako sběrový papír, rozvlákňuje se. Zbylý
odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se
v Evropě používá zejména pro výrobu páry a tepla,
případně speciálních lisovaných výrobků.

vykupují. Proto se v drtivé většině případů kovy
nesbírají v obcích do nádob. Pro třídění kovů platí
dvě základní pravidla. Prvním je třídění podle
materiálu na železné a neželezné kovy a druhé,
které vylučuje ze sběru kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se
musí sbírat odděleně a odkládat na sběrné dvory
nebo při mobilních sběrech.
Vytříděné kovy se zpracovávají v hutích, kde se
z nich vyrábějí nové kovové výrobky. Ušetří se při
tom velké množství energie (u hliníku až 90 %) a
primárních surovin, železný šrot je nezbytný pro
úspěšnou výrobu nové oceli.

V naší obci se kovy odevzdávají do výkupen
v Toužimi. Kovy lze odevzdat i při pravidelném
V ČR se zpracováním nápojových kartónů zabývají mobilním sběru, který organizuje pravidelně na
jaře SDH Otročín.
dvě papírny, jedna v Bělé pod Bezdězem a druhá
v Žimrovicích na Moravě. Proto se ještě nápojový
kartón nesbírá ve všech obcích. Obě papírny
nápojový karton rozvlákňují, papírna v Bělé ještě
Třídění bioodpadu
navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované desky,
které se dají použít např. jako police do regálů.
Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky
Odpad vzniklý z rozvláknění lze navíc použít
komunálního odpadu, protože neustále mění své
k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá
vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá. Na
společnost R.P.O. v Hrušovanech u Brna.
skládkách zapříčiňuje vznik skládkového plynu,
ve spalovnách příliš nehoří.
Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný
nápojový karton stačí jen vypláchnout malým
Každý rodinný domek se zahradou by měl být
množstvím vody a pak jen předat na to správné
vybaven domácím kompostérem, kde by měl
místo. Sbírá se buď do nádob označených samolep- bioodpad skončit.
kou nebo do speciálních pytlů, které se po naplnění
odkládají na příslušná sběrná místa. Po svezení se Pro obyvatele sídlišť to je většinou neřešitelný
dotřídí, slisují do balíků a převezou do papíren
problém, i když i k nám se rozšiřují tzv. drtiče
k recyklaci.
odpadu připevněné k sifonu kuchyňského dřezu,
které odpad nadrtí a spolu s odpadní vodou odtečou
V naší obci patří nápojové kartony do žlutých
kanalizací. Ovšem je nutné, aby kanalizace byla
nádob na plasty.
napojena na čistírnu odpadních vod. Proto se
pomalu zakládají kompostárny menších velikostí,
které bioodpad zpracovávají. Bohužel není s nimi
prozatím dostatek zkušeností, navíc kvalita
Třídění kovů
bioodpadu sebraného ve městech není dobrá,
Třídění kovů má u nás dlouholetou tradici. Jedná se obsahuje mnoho příměsí (fólie, sklo, kovy), které
o surovinu natolik zajímavou, že se jí mnoho firem zhoršují úroveň vzniklého kompostu.
intenzivně věnuje a kovové odpady od občanů
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Mýty a pověry v třídění
1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko,
1. etiketa, jinak se nedá PET láhev zpracovat.
Není tomu tak. PET láhve před zpracováním
procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit
nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým
je etiketa k láhvi přilepena. Takže odstraněním
etikety a víčka pomůžete zpracovateli, ale nutné
to není. Mnohem důležitější je láhev sešlápnout
tak, aby zabírala co nejméně prostoru a víčko
neutahovat. Utaženou láhev totiž nelze dobře
lisovat.
2. Krabice od mléka, džusů, apod. patří
2. do papíru.
Ne. V každé oblasti je systém sběru nápojových
kartonů nastaven jinak. Někde se sbírá do nádob
spolu s papírem, jinde s plasty, někde jsou
samostatné nádoby, někde se sbírá do pytlů. Je
třeba informovat se na obci nebo hledat nádoby
označené samolepkou pro sběr nápojových kartonů.

3. Nemá cenu odpady třídit, protože svozová
3. firma vše smíchá a odveze na skládku.
Není to stoprocentně pravda, i když i takové
případy se občas mohou vyskytnout. Problémy jsou
v transparentnosti svozu tříděného odpadu. Pokud
je obec vybavena kontejnery na tříděný odpad s
kolečky, sváží je totiž úplně stejné auto, které sváží
i běžné popelnice. Je to víceúčelové vozidlo, které
se po svozu popelnic vyčistí a pak může svážet
tříděný odpad. Tímto způsobem se šetří dopravní
náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se
spodním výsypem, musí přijet speciální vozidlo s
rukou, které nádobu zvedne a vysype do kontejneru
na korbě. Tento kontejner bývá vybaven přepážkou
tak, aby se daly odvézt dvě komodity najednou.
Někdy je tříděný odpad tak znehodnocen nebezpečnými odpady nebo komunálním odpadem, že
se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro
neukázněné občany. Pokud máte pochybnosti
o tom, jak se s odpady nakládá, kontaktujte
příslušný obecní úřad.
připravila Marie Šašková a
autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a. s.

Tři králové
Od středověku se na svátek Tří králů přidávaly do
betlémů figurky tří králů s doprovodem. Časem se
staly trvalou součástí betlémů. Stavení obcházeli tři
koledníci s papírovými korunami na hlavách a s kometou připevněnou na tyči. Zpívali snad nejznámější českou koledu „My tři králové jdeme k vám“.
Posvěcenou křídou psali na dveře stavení K+M+B
a letopočet, což jsou iniciály biblických mudrců
Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří měli dům
ochraňovat od všeho zlého.

Podle jiných pramenů šlo o požehnání „Christus
mansionen benedicat“, což v překladu znamená
„Kristus ať požehná příbytku“.
Od Štěpána až do Tří králů se chodilo koledovat
i s přenosnými betlémy. Koledovat chodili děti i
dospělí v dlouhých pastýřských kabátech nebo
kožiších s dlouhými pastýřskými holemi a širokými
klobouky. Jeden z pastýřů nesl betlém. Vánoční hru
nebo koledu doprovázeli zpěvem a mluveným
slovem.

Ve Z p rav o d a j i b y l y p o u ž i ty f o t o g ra f i e d o d a n é M a r i í Š a š k o v o u , S DH O t r o č í n a TJ B u d o u c n o s t O t r o č í n .
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Obec Otročín – Otročín 48, 364 63, tel. 353 394 237
info@otrocin.eu | www.otrocin.eu
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