Obsah
1 2 Slovo starostky

9 Osidlování Brtě po druhé světové
válce

14 Vítání občánků

10 SDH Otročín

15 Karlovarská Veterán rallye

12 Historie lovu a myslivosti,
12 Myslivecké sdružení „SIKA“ Otročín

16 Takové bylo léto 2010

13 Svaz žen

17 Houbové recepty

14 Seriál o odpadech – část 2.

18 Před dvaceti lety

16 Svěcení zvonů po válce

Vydala Obec Otročín dne 8. 9. 2010. Náklad 250 výtisků. ZDARMA.

1

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

V roce 2008 přijímáme
dva pracovníky na úklid
konec volebního období je pro mne příležitostí obcí, přičemž 80 %
mzdových nákladů je
k ohlédnutí a zhodnocení uplynulých čtyř let.
hrazeno dotací EU a
Na jednání Zastupitelstva dne 7. 11. 2006 jsem byla státního rozpočtu.
zvolena do funkce starostky. Po letech v klidu a
► Ve spolupráci ► ► ►
v pohodě trávených na mateřské dovolené jsem
spadla do víru zákonů, paragrafů, nařízení, příkazů, ► s Telefónica O2 Czech
► Republic, a. s. jsme ►
zákazů a taky spousty papírů. Díky paní účetní
► zpřístupnili rychlý ►
Aleně Švecové, která mi pomáhala proniknout
► ADSL internet.
do hospodaření obce i veřejné správy a podpory
většiny zastupitelů jsme začali zabezpečovat chod
► Oprava některých místních komunikací v Brti
a rozvoj obce.
►a Tisové přispěla k lepší sjízdnosti těchto cest.
K 7. 11. 2006 jsme převzali účet obce, na kterém
► Proběhla také kompletní rekonstrukce veřejného
bylo 20 328 Kč. I přes těžký začátek se podařilo
►osvětlení v Tisové.
do konce roku dokončit:
● Dlouhodobě rozpracovaný územní plán
● (důležitý dokument pro rozvoj obcí).
● Stavební úpravy nové budovy pošty s řádnou
● kolaudací.
● Spustit nový web obce, který splňuje platné ● ●
● zákony a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci.
► V roce

► Za finančního

přispění firmy AGRO–OTROČÍN,
►a. s. byl opraven propustek v Měchově.
► Ve spolupráci se sdružením obcí

Slavkovský les
► a dalších organizací se podařilo pomocí dotace
► opravit přístup k Horní otročínské kyselce.
► Díky získaným financím z nadace Strom života
► jste vysázeli ovocné stromořadí.

2007 jsme „papírově“ ukončili existenci
► skládky tuhých odpadů, která byla sice již dávno
► rekultivována, ale odvody za vynětí ze zeměděl- Z dotací Karlovarského kraje:
► ského půdního fondu nebyly ukončeny a ani ►
► několik minulých let placeny. Dluh fin. úřadu ► ● Provedeno koncepční řešení vybraných ploch ● ●
● veřejné zeleně. Finanční příspěvek od kraje ve ●
► byl zaplacen (26 905 Kč) a odvody ukončeny.
● výši 280 000 Kč přispěl ke zlepšení estetického ●
► Díky posečskému patriotovi panu Vladimíru ► ● vzhledu návsí ve všech našich místních částech.
► Hajnému, který vše organizoval a také finančně ● Byla ošetřena vzrostlá zeleň, provedeno ● ● ● ●
► podporoval, se podařilo opravit opěrné zdi a ► ● odplevelení, místy terénní úpravy, výsadba ● ● ●
● nových trvalek, keřů, založeno návesní ● ● ● ● ●
► odbahnit posečský rybník. Patří mu velký dík.
● stromořadí.
● Vybudováno kryté odvodnění povrchových vod ●
S pomocí dotací Karlovarského kraje:
● na návsi v Otročíně, přičemž se docílilo vysušení
● Byly dokončeny stavební úpravy společenského ● a zpevnění povrchu v uličce.
● Vyhotoven nový Lesní hospodářský plán ● ● ● ●
● zázemí v DS Otročín, poté zkolaudovány.
● s digitální formou dat.
● Byl realizován prospekt propagující naše vsi.
● JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) si
Celkové dotace za rok 2008 činily 645 946 Kč.
● mohla pořídit zásahové oděvy.
Dotace za rok 2007 činily 232 604 Kč.
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A je tu rok 2009. Z Integrovaného operačního
programu jsme získali dotace na elektronické
vybavení (počítače, tiskárny) pro pracoviště
Czech Point.
Za pomoci dotací Karlovarského kraje:
● Opraveny chodníky v centrální části Otročína. ●
● Zvýšilo se tím pohodlí a bezpečnost chodců,
● ale i vzhled ulice.
● Zahájena oprava kapličky v Poseči, kulturní ● ●
● nemovité památky (opraven krov).
● Pro potřeby JSDH zakoupeno kalové čerpadlo
● a vysílačky.
Dotace za rok 2009 se již vyšplhaly na nemalých
997 722 Kč.

● Pokračování rekonstrukce střechy kapličky ► ►
● v Poseči.
► Dále pokračujeme v rekonstrukci veřejného ► ►
► osvětlení mezi vlakovým nádražím a hřbitovem.
► Nové osvětlení přispěje ke snížení nákladů
► na energii.
► Od HZS Karlovarského kraje jsme získali ► ►
► bezúplatně (tj. zdarma) do majetku obce ► ► ►
► hasičskou cisternu.

I v době tzv. hospodářské krize, kdy daňové příjmy
obce vykazují poslední dva roky nižší plnění, než
se očekávalo, má naše obec zdravý ekonomický
základ a na účtě přes 3 500 000 Kč.

Obec také podporuje fungující místní zájmové
► Opět přijímáme pracovníky na veřejně prospěšné organizace (Svaz žen, TJ Budoucnost Otročín,
► práce, tentokrát již šest osob.
SDH Otročín a Myslivecké sdružení Sika), které
organizují řadu zajímavých kulturních, společen► Zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení ► ► ských, ale i dětských akcí. Jim patří velký dík.
► v Brti.
Obec dále poskytuje finanční příspěvky na opravu
► Na hřbitově postavena kolumbární zeď.
místního kostela sv. Michaela Archanděla (v roce
2008 to bylo 30 000 Kč, o rok později 40 000 Kč
► Ke konci roku jsme začali vydávat otročínský ► a letos zatím 30 000 Kč).
► zpravodaj.
Z příspěvků obce, Karlovarského kraje a Kláštera
► Ve spolupráci s Vodárnami a kanalizacemi ► ► Premonstrátů (majitelé kostela), se povedlo
► Karlovy Vary byly započaty přípravné práce ►
vyměnit krytinu na západní straně a přestalo zatékat
► k územnímu řízení plánované stavby vodovodu
do interiéru kostela. V loňském roce byla opravena
► do Měchova.
věž a instalován nový kříž a letos byla natřena
druhá strana kostelní lodi. Dominanta obce, stavba
► Díky finančnímu daru firem AGRO–OTROČÍN, z roku 1832, tak má šanci být i nadále dominantou
► a. s. a HOLLANDIA, a. s. začaly hodiny na ► ► a ne ruinou.
► kostele opět ukazovat aktuální čas.
V oblasti nakládání s komunálním odpadem byla
uzavřena smlouva s firmou AVE CZ, s. r. o., která
V letošním roce jsme přijali osm pracovníků na
zajišťuje svoz a likvidaci veškerých odpadů. Zvýšil
úklid obcí. Díky jejich činnosti se dříve nevlídná
se počet nádob a stanovišť na separovaný odpad.
zákoutí mění v udržované plochy. Jejich mzdy jsou V roce 2007 jsme uzavřeli smlouvu s akciovou
opět dotovány. Děkuji místostarostce obce Janě
společností EKO–KOM o zajištění zpětného
Staříkové, která zajišťuje přepravu pracovníků a
odběru a využití odpadu z obalů. Podle množství
rozděluje jim práci.
vytříděného odpadu se do rozpočtu vrací několik
desítek tisíc korun ročně (více na straně 15).
Z Karlovarského kraje získáváme dotace na:
Nadále dobře fungují knihovny v Brti i v Otročíně.
● Opravu zázemí pro spolkovou činnost – kabiny Knihovnice Lenka Molnárová a Jaroslava Hronová
● u hřiště. V roce 2008 se podařilo odkoupit plochu vítají malé i velké čtenáře. Také jim moc děkuji.
● hřiště a znovu nabýt do vlastnictví obce prodanou
● budovu šaten, která je právě v rekonstrukci.
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Obec je rovněž zřizovatelem JSDH (Jednotka sboru
dobrovolných hasičů), která je zařazena do
záchranného systému HZS (Hasičský záchranný
sbor) Karlovarského kraje do skupiny JPO V.
Jednotka má 13 členů a za velitele pana Daniela
Matouše. Děkuji jim za jejich práci, kterou
odvádějí při živelních a požárních událostech.
Výsledky, kterých se podařilo dosáhnout
v uplynulém období, jsou výsledkem práce úřadu,

zastupitelstva, mnoha obětavých občanů, místních
organizací i dalších a vám všem patří poděkování.
Za několik dní dostaneme možnost rozhodovat
o osudu naší obce. Využijte svého volebního práva
a ve dnech 15. a 16. října zvolte kandidáty, o nichž
se domníváte, že je v jejich silách dobře spravovat
obec.
Vaše starostka

Vítání občánků
V sobotu 26. června 2010 jsme do života přivítali
Simonu Bláhovou, Evu Bočkovou, Sáru Černou
a Josefa Oslíka.

Vítání se nezúčastnili Františka Bartoňová a Eliška
Staňková. Přejeme jim hodně štěstí v životě.
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Karlovarská Veterán rallye,
V pátek 30. července startoval z kláštera v Teplé
10. ročník Karlovarské Veterán rallye. Do letošního
ročníku byla přihlášena stovka automobilů a
motocyklů, zejména z první poloviny 20. století.

fotoreportáž

109 obrázků z této zajímavé akce můžete vidět
na fotogalerie.otrocin.eu. Veterány v pohybu
zachytil nedaleko Tisové Václav Švec, stejně
jako již odpočívající vozy v tepelském klášteře.
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Takové bylo léto 2010
V sobotu 17. července ráno před pátou
hodinou se prohnala přes naše území silná bouře
doprovázená vichřicí Olivia. Za sebou zanechala
spoušť. Stovky vyvrácených a popadaných stromů
v lesích, přes silnice, železniční přejezd i dráty
elektrického vedení. Na kontě má i poškozené
střechy na několika zemědělských objektech,
soukromých domech, dokonce i dvě osobní auta.

Na poli u Brtě se našel bazén, někdo objevil
na svém dvoře znenadání nafukovací člun, jiný
našel po řádění vichřice svoji dřevěnou pergolu
uprostřed silnice. Byl vyhlášen kalamitní stav.
Kmeny stromů a větve ze silnic odklízejí celý
víkend hasiči. Některé domácnosti zůstaly až
do pondělka bez elektřiny.

V srpnu nastala pravá houbařská sezóna, která

O víkendech stojí u silnic a na lesních cestách
končí obvykle až s příchodem mrazů. Vyschlá lesní doslova desítky aut. Lidé si odvážejí z lesa plné
půda se nasákla vodou a začaly růst houby. Rostou kufry hříbků. Letos se opravdu nejvíc objevují
houby hřibovité. Hříbek smrkový, hřib kovář,
v hojném množství a všude. V lesích, na cestách,
kozáci, křemenáči, muchomůrky růžovky (masáci),
na hrázích rybníků i na kolejích mezi pražci jsem
lišky a další.
našla hřiba kováře.

text a foto Vladimíra Hazmuková
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Houbové recepty
HOUBOVÉ PLACKY

HŘIBY MARINOVANÉ

40 dkg brambor
15 dkg hrubé mouky
1 vejce
15 dkg čerstvých hub (nebo 4 dkg sušených)
sůl
olej

Připravíme si marinádu: v malém množství vody
svaříme téměř na perlu pískový cukr, ocet, sůl.
Přidáme snítku tymiánu, několik zrnek fenyklu,
koriandru, bílého pepře a bobkový list. Necháme
povařit. Do prochladlé směsi zamícháme několik
stroužků česneku utřeným s malým množstvím soli.

Brambory uvaříme ve slupce. Studené prolisujeme
(nastrouháme), přidáme mouku, vejce, sůl,
připravíme těsto. Přidáme do něj uvařené, jemně
nakrájené houby, řádně promícháme, vypracujeme
těsto, které vyválíme. Vykrájíme placky a smažíme
na oleji do zlatova.

Zdravé pevné hřiby pokrájíme na plátky a povaříme
je ve slané vodě několik minut. Poté je vybereme
z nádoby, necháme okapat a vložíme do vhodné
keramické nádoby. Zalijeme je chladnou marinádou. Nádobu přiklopíme a hřiby necháme uležet asi
dva až tři dny. Pak je naklademe na mísu vyloženou
salátovými listy. Upravíme je tak, že je prokládáme
plátky sýra, křupavými ředkvičkami, mladou
cibulkou s natí a natvrdo uvařenými vejci.
Příloha: bílé pečivo či domácí čerstvý chléb.

Podáváme je jako samostatný pokrm nebo jako
přílohu k uzenému masu.

HOUBOVÉ PÁPĚŘÍ
GULÁŠ Z HUB
Ze dvou žloutků, dvou lžic mléka a polohrubé
mouky zaděláme husté těstíčko jako na kapání.
Vaříme jako z masa. Nejlepší z masáků nebo
Podusíme na másle (téměř do sucha) drobně
z václavek.
posekané různé druhy hub, přidáme sůl a mletý
pepř. Pak je opatrně s tuhým sněhem ze dvou bílků
vmícháme do připraveného těstíčka. Polévkovou
lžící vykrajujeme noky, které doslova usmažíme
v horkém tuku. Hodně nabudou a jsou výborné.
ČALAMÁDA S HOUBAMI

1 kg cibule
1 kg paprik
HŘIBY ZAPÉKANÉ
20 kuliček nového koření
6 bobkových listů
Cibulku zpěníme na másle. Hřiby nakrájíme na
plátky a vložíme na připravenou cibulku. Přidáme 4 dcl octa
asi 3 lžíce vody a hřiby podusíme. Jakmile se voda 30 dkg cukru
trochu oleje
z hub odpaří, hřiby osolíme, opepříme mletým
houby
pepřem. Urovnáme je do pekáčku vymazaného
máslem. Zalijeme trochou smetany, posypeme
Zeleninu nakrájíme na proužky a vše podusíme
strouhaným tvrdým sýrem smíchaným se
na trošce oleje. Houby uvaříme ve slané vodě,
strouhankou osmaženou na másle.
přimícháme do paprik, přichutíme a dáme
do skleniček. Sterilujeme.
Vše pokropíme rozehřátým máslem a zapečeme
ve vyhřáté troubě.
Růžena Černá
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Před dvaceti lety,

2. polovina roku 1990

Počasí

Rozvoj soukromého podnikání v obci

Červen – abnormální sucho, teploty kolem 20 ○C,
poslední týden až 32 ○C.

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

Červenec – 4. července přichází vytoužený déšť,
od 25. července opět tropické třicetistupňové
teploty a sucho. 25. 7. historický rekord – začátek
žní.

Tzv. prodej přes ulici (večerku) si otevřel ve svém
domě pan Václav Petrů.

Srpen – od 20. srpna ochlazení na 17 ○C,
v posledním týdnu se vracejí tropy – až 32 ○C.
31. 8. bouřka, v důsledku sucha došlo k zaorávce
brambor, je nedostatek objemné píce pro dobytek,
přesto se podařilo dosáhnout nejlepších výsledků
ve sklizni obilí od založení družstva (pšenice, žito,
oves – 52 q po ha, ozimý ječmen 75 q po ha.
Září – chladné, teploty 16 ○C, v noci mrazíky až
-6 ○C.

Zemědělství
V rekordně krátkém čase, za 10 měsíců, byla
postavena nová hala na skladování ječmene, který
se výhodně prodával jako slad do plzeňského
pivovaru.
V červenci navštívil družstvo profesor oxfordské
univerzity, který byl velmi překvapen sociálním
zabezpečením a péčí o členy družstva, především
nejmodernějším vybavením zubní ordinace
v působnosti MUDr. Vokáče.
V srpnu zavítala do našeho družstva skupina 65
sedláků ze SRN z Naaburku, na které nejvíc
zapůsobila účelnost seníku, velkokapacitní kravín a
mechanizované skladování brambor pomocí palet.

V cukrárně „U Anežky“ u Žmolků si místní lidé i
lidé z okolí měli možnost pochutnat na zákuscích,
dortech, kremrolích, věnečkách a laskonkách
vlastní výroby.

Služby v obci
Služby občanům zajišťuje obecní úřad.
Holičství a kadeřnictví – jedenkrát v týdnu.
Oprava bot a kožených výrobků – provádí místní
občan Karel Weinhauer, povoláním švec.
Praní prádla, čistírna oděvů a peří – pojízdná
prádelna – jednou za čtrnáct dní.
Pojízdná prodejna se smíšeným zbožím – poskytuje
služby občanům všech přilehlých obcí, včetně
Otročína, jednou týdně v pátek.
Možnost každodenního nákupu mají občané
v prodejnách Jednoty Toužim (Otročín, Brť,
Měchov).
Jedinou hospodu v Otročíně má v pronájmu pan
Formánek.

V rámci ekologického programu provedlo družstvo
výsadbu černého a červeného jeřábu, olší a
ostatních listnáčů kolem otevřených příkopů
v celkové délce 4500 m.

zapsala Vladimíra Hazmuková
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Osidlování Brtě po druhé světové válce
aneb jak se žilo v prvních letech
Po přestěhování se z vnitrozemí do pohraničí
jsem si nemohla dlouho zvyknout. Ves byla
německá. V obci byly jen dvě české rodiny.
Oslíkovi (starousedlíci) a Lacinovi, kteří přišli
po válce a pan Lacina zastával místo komisaře
(což byla veškerá státní moc, která zastupovala
obec). Můj otec obsadil, jak jsem uvedla
v předešlém článku, chalupu č. p. 59 (foto níže).
Do obce se nastěhovaly v letech 1945–1946 tyto
rodiny: z Pelhřimovska a Pacovska dvě rodiny
Licehammerovi, rodina Hejdova, Krbcova,
Vychytilova, Sváčkova, Dvořákova, Hoškova,
Matoušů, Másílkova, Pánkova, Čápova, Junkova
a dvě rodiny Novákovi. Z ostatních krajů rodina
Kestlerova, Drobílkova, Kuchařova, Ratajova,
Strakova, Radostova, Tesařova, Klímova,
Bulákova, Berkova a Ctiburkova.
Po roce 1950 přišli lidé, které vláda vystěhovala
z vesnic na Bochovsku, kde bylo vytvořeno
vojenské pásmo: rodina Veselých, Waldmanova,
Vávrova, Sůsova a Michalcova. Během dalších let
se ovšem mnoho změnilo. Někteří se odstěhovali
či zemřeli, takže po padesáti letech je to již jinak.
Vzpomínám si, jak se v této době žilo. Bylo po
válce, lidé žili skromně. Všechno bylo na příděl
(na lístky), jak potraviny, tak ostatní osobní potřeby
– oblečení, obuv apod. Hospodařili jsme na chalupě
s rodiči. Mně bylo dvanáct a bratrovi deset let.
Po škole jsme pomáhali rodičům dle svých sil. Já
jsem pásla dobytek a při tom mi pomáhal pes Flod.
I když němec, tak česky porozuměl velmi brzy.

Pracovali jsme na poli, v chlévě, zkrátka všude,
kde bylo třeba. Měli jsme pět krav, telata, koně,
prasnici, slepice a husy. Doma jsme si pekli chléb,
vyráběli máslo, tvaroh i sýr. Naše chalupa stála na
kopečku a ze dvora byl hezký rozhled na celou ves
i sousední Otročín. Při chalupě za humny jsme měli
pole, luka. Toto hospodářství jsme obdělávali
většinou sami. Jen při žních a sběru brambor nám
pomáhali známí nebo sousedé. Měli jsme mlátičku
na obilí a sekačku na trávu a obilí. Později si čtyři
rodiny koupily dohromady samovaz. Dnes asi
nikdo neví, jaká to byla pomoc, když ze stroje
vypadávaly balíky svázaného obilí.
Toto vše končilo rokem 1949, kdy bylo v obci
založeno JZD. Naše rodina se přestěhovala po
dlouhém přesvědčování ostatních obyvatel do
místní hospody č. p. 62, aby lidé měli kam chodit
na svačiny, pivo atd., neboť rodina Ctiburkova se
stěhovala do Kladrub. Do naší chalupy se poté
přestěhovala rodina Tesařova.
Vzpomínám na tuto dobu a říkám si v duchu báseň
od Jaroslava Vrchlického Za trochu lásky.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
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SDH Otročín
Dnešním příspěvkem bychom vás rádi
informovali o činnostech hasičů v Otročíně.
Nejprve objasníme, proč zde máme JPO SDH
(jednotku požární ochrany sboru dobrovolných
hasičů) a SDH (sbor dobrovolných hasičů).

Působnost jednotky je v oblasti okruhu těchto obcí:
Otročín, Brť, Měchov, Tisová a Poseč. JPO SDH
Otročín čítá 13 členů, kteří jsou pravidelně
podrobováni školením (kurz práce s motorovou
pilou, školení velitelů, strojníků, preventistů a
řidičů), lékařským prohlídkám za účelem
Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985
akceschopnosti JPO. V současné době JPO
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
disponuje touto technikou: Tatra CAS 32, Praga
hovoří takto:
V3S, hasičské stříkačky DS-16, PS-12, kalové
čerpadlo PH 6,5, jednou vozidlovou radiostanicí a
čtyřmi přenosnými, výstrojí a výzbrojí. Toto vše,
§ 29
včetně provozu a údržby požární zbrojnice, je
Obec v samostatné působnosti na úseku požární
financováno z rozpočtu obce a dotacemi
ochrany zřizuje JPO SDH (jednotku sboru
z Karlovarského kraje. V letošním roce jednotka
dobrovolných hasičů obce), která provádí hašení
požárů a záchranné práce při živelních pohromách vyjela ke čtyřem zásahům, a to k čerpání vody ze
sklepa, zahoření komínového tělesa a dvakrát
a jiných mimořádných událostech a plní další
úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém k odklizení polomů po vichřici. Dále provádí
čištění kanalizací a vodních zdrojů ve správě obce.
územním obvodu.
§ 75
Občanská sdružení (tj. SH ČMS SDH Otročín –
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru
dobrovolných hasičů) veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku
požární ochrany pomáhají při plnění úkolů
na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění
údržby, oprav požární techniky, věcných
prostředků požární ochrany a objektů požární
ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení
požárům, zejména na preventivně výchovné
činnosti mezi občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na
dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.

SH ČMS SDH Otročín působí především v oblasti
prevence, kultury a výchovy mládeže. Členskou
základnu tvoří 61 členů. Hasiči se pravidelně
zúčastňují soutěží Karlovarské ligy v požárním
sportu a jiných závodů. Rozpis těchto závodů je
celosezónně vyvěšen na nástěnce požární zbrojnice.
Letos se ženy i muži drží na průběžném čtvrtém až
pátém místě ze 13 přihlášených.
Protože SH ČMS SDH působí v oblasti prevence,
chceme zveřejnit několik zásad požární prevence:

● Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny ● ● ●
● spotřebiče na paliva tuhá do výkonu 50 kW,
● se provádí 6x za rok.
● Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny ● ● ●
● spotřebiče do výkonu 510 kW v rekreačních ● ●
● domcích a chatách, pokud nejsou používány ● ●
● celoročně, se provádí nejméně 1x ročně.
● Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny ● ● ●
● spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW,
● se provádí 2x za rok.
JPO SDH v Otročíně je zařazena do kategorie JPO ● Telefonní číslo tísňového volání na HZS ● ● ●
● (hasičský záchranný sbor) je 150,
V (5), což znamená povinnost výjezdu jednotky
v případě požáru nebo jiné živelné pohromy, či jiné ● na IZS (integrovaný záchranný sbor) je 112.
události do 10 minut od vyhlášení poplachu, který

je vyhlášen KOPIS (Krajským operačním
střediskem IZS Karlovarského kraje).
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● Požární poplach je vyhlašován přerušovaným ●
● tónem sirény po dobu 1 minuty.
● Základními složkami IZS jsou: Zdravotnická ●
● záchranná služba, HZS ČR a Policie ČR.
● Vypalování porostů a spalování hořlavých ● ●
● látek na volném prostranství: zákon č. ● ● ● ●
● 133/1985 sb., o požární ochraně ve znění ● ● ● ●
● pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ●
● ochraně“), pamatuje i na vypalování porostů. ● ●
● Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto ● ●
● zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování
● porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78, ●
● odst. 1, písm. s) citovaného zákona pod pokutou
● až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citova-●
● ného zákona nesmí vypalovat porosty ani ● ● ● Zásah, zahoření komínového tělesa
● právnické a podnikající fyzické osoby.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství
musí být oznámeno předem na HZS Karlovarského
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popř. může takovou činnost zakázat,
porušení může být sankcionováno pokutou až
do výše 500 000 Kč.
Bližší informace o činnosti JPO a SH ČMS SDH
naleznete na: www.hzs-kvk.cz, www.dh.cz a dále
na tel. č.:
velitel JPO SDH Daniel MATOUŠ: 777 330 842,
velitel družstva JPO SDH Roman HAZMUKA:
724 860 726, 774 276 016,

Letošní kalamita

strojníci JPO SDH Petr MATOUŠ: 724 278 386,
Tomáš ZEMAN: 724 095 866, David VESELÝ:
723 468 541.
Touto cestou bychom rádi oslovili všechny, kteří
chtějí rozšířit naši členskou základnu, ať již z řad
dospělých nebo mládeže, anebo jinak podpořit
činnost JPO a SH ČMS SDH (např. zapůjčením
fotodokumentace a obrazů historie hasičů
v Otročíně za účelem pořízení kopií k doplnění
kroniky).
V dalším příspěvku se zaměříme na přípravu oslav
hasičů v Otročíně, kteří oslaví v příštím roce 65.
výročí od svého založení, den otevřených dveří a
To jsme my – hasiči Otročín
slavnostní předání hasičské techniky.
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Historie lovu a myslivosti
Název „lovec“ se objevuje již v 11. století.
Panovníka obklopovala početná lovecká
družina, která jej doprovázela na loveckých
výpravách. Po bitvě na Bílé hoře (1620) je česká
šlechta potlačována a lov se stává záležitostí
společenské reprezentace.

Prioritou není pouze lov, ale také péče o zvěř a její
regulace. Myslivci byli velice vážení lidé, kdo byl
přijat do mysliveckého cechu, musel mít znalosti
v oblasti péče o zvěř, chovatelství a znalosti ze
střelectví. Na veřejnosti vystupovali myslivci
spořádaně a dodržovali myslivecké tradice.

Od 16. století se rozvíjí palné zbraně a koncem
17. století se objevují lovecké ručnice. Po vzniku
Československa byl v roce 1919 ustaven lovecký
a kynologický svaz a v roce 1923 vzniká Českomoravská myslivecká jednota a zákon o myslivosti.
Myslivost je sjednocena a dosahuje největšího
rozmachu. Československo vstupuje do mezinárodních organizací a stává se ve světě velice uznávané.

Po druhé světové válce se česká myslivost opět
sjednocuje a je založena na majetkových vztazích.
Lovit a vykonávat právo myslivosti mohl pouze
majitel honebních pozemků. V roce 1948 jsou
z politických důvodů vyloučeni jednotlivci,
ustavují se myslivecká sdružení, kterým jsou
honební pozemky pronajímány a vzniká lidová
myslivost.

Myslivecké sdružení „SIKA“ Otročín
Myslivecké sdružení v Otročíně vzniká v roce
V současné době se sdružení rozkládá na honebních
1946. Jeden ze zakládajících členů byl dlouhopozemcích v katastru obcí Otročín, Poseč, Beranov,
letý myslivecký hospodář pan Josef Oslík z Brtě. Tisová, Brť a Měchov o rozloze 2250 ha. Ve sdružení je registrováno 21 členů. Funkci předsedy
Největšího rozmachu dosahovalo v době, kdy
vykonává Jaroslav Jonáš, který je statutárním
bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo
zástupcem, místopředsedou je Josef Hron. MysliBudoucnost Otročín za předsedy družstva pana
veckým hospodářem je Mgr. Miroslav Šoulej, který
Vladimíra Veselého. V té době byla hojnost drobné je odpovědný za hospodaření sdružení, péči o zvěř
zvěře, např. zajíců, koroptví, bažantů, tetřívků.
a myslivecká zařízení. Jednatelem je Ing. Richard
Brümmer a pokladníkem Bohuslav Cirhan mladší.
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Nejstaršími členy jsou pánové Jaroslav Beneš a
Bohuslav Cirhan.
V honitbě mysliveckého sdružení se loví zvěř
srstnatá, černá zvěř, srnčí, muflonní (která není
zvěří původní, byla dovezena ze Sardinie), jelen
sika (rovněž zvěř nepůvodní, byla dovezena
z Japonska), liška, divoká kachna a dále zvěř
pernatá. Kachny jsou zde vysazovány z umělého
chovu. Prioritou je péče o zvěř, její zimní
přikrmování a odměnou za celoroční práci je pak
lov trofejové zvěře.

Myslivec je dále povinen lovit zvěř škodící
myslivosti a toulavé psy a kočky. Toulavé psy
je oprávněn lovit pouze myslivecký hospodář.
Společenskými akcemi myslivců jsou především
hony, nadháňky s poslední lečí a dále výroční
schůze, kde se hodnotí lovecký rok. V loňském
roce byla nejúspěšnější akce Myslivecký den, která
se konala 1. 8. 2009 za spolupráce místního svazu
žen, hasičů a sportovců, za což jim jménem
mysliveckého sdružení děkuji.

V letošním roce plánujeme na 16. října troubenou
Lov je organizován na základě normovaného stavu svatohubertskou mši v místním kostele, na kterou
zvěře v honitbě, plánu lovu a chovu, který
vás srdečně zvu a těším se na vaši účast.
zpracovává myslivecký hospodář a je schválen
správním orgánem myslivosti. Ten je pak pro
Lovu zdar.
myslivecké sdružení závazný kvůli dosažení
za myslivecké sdružení
plánované regulace zvěře. Plán se plní individuálmyslivecký hospodář
ním lovem a dále plánovanými hony na kachny,
Mgr. Miroslav Šoulej
nadháňkami na černou, spárkatou a škodnou zvěř.

Svaz žen
Stejně jako každý rok, se i letos 30. dubna
dodržel zvyk stavění máje a pálení čarodějnic.
Český svaz žen Otročín se rozhodl do této akce
zapojit. Snažily jsme se přiblížit nejen dětem,
ale i široké veřejnosti původ, význam a tradici
těchto zvyků.

Na stejné téma jsme vyzdobily i pergolu v parku, ze
které se stala Jedová chýše, kde jste našli náš
stánek. Sepsaly jsme také zvyky Filipojakubské
noci.

Mile nás překvapila hojná účast žen, dívek a
malých slečen, které si připravily velmi pěkné
Na zahájení akce jsme připravily čarodějnický
kostýmy. V této tradici bychom chtěly pokračovat i
průvod v čele se strigou Děsomilou Hrůznou
nadále a proto vyzýváme všechny ženy jakéhokoliv
a poté zatančil taneční kroužek v čarodějnických
věku, aby se k průvodu čarodějnic příští rok
kostýmech. Pro děti jsme měly připravené dárečky připojily.
a na upomínku si mohl každý zakoupit naše
vlastnoručně vyrobené předměty s čarodějnickým Další akcí, kterou pro vás nyní připravujeme, je
motivem. Chtěly bychom poděkovat každému,
obnovení Michalské pouti na otročínské návsi.
kdo si v našem stánku něco zakoupil, protože
Tímto vás všechny srdečně zveme!
tak přispěl na pořádání dalších akcí pro děti a
na kostýmy pro taneční kroužek.
Omluva: V minulém vydání jsme představily
členky taneční skupiny Rozkoš. Malým nedopatřeVyrobily jsme i kulisy, jako například čarodějnický ním jsme zapomněly na Ludmilu Hazovou a
trůn a perníkovou chaloupku, kde si rodiče mohli
Kateřinu Zemanovou. Upřímně se jim omlouváme.
vyfotografovat své děti.
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Seriál o odpadech – část 2.
Třídění papíru

Třídění skla

Ve většině obcí jsou pro sběr papíru instalovány
speciální kontejnery. Jejich barva by měla být
modrá. Do kontejnerů na papír patří noviny,
časopisy, papírové obaly, lepenka, karton,
katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

Sklo bylo historicky první komoditou, která
se u nás začala sbírat pomocí zvláštních nádob
umístěných na veřejných prostranstvích.
V oněch historických dobách se jednalo většinou
o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na barevné
sklo. Nyní je na sklo většinou nádoba jedna,
zelené barvy na sklo smíšené, ale návrat
kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadržitelný.

Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný
potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické
potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.
V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír
čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Kontejnery na papír se vyvážejí většinou jednou
za čtrnáct dní. Hmotnost papíru v kontejneru
o obsahu 1 100 litrů je cca 60 kg. Sebraný papír
se následně dotřiďuje, buď na třídící lince, nebo
ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a
zablácený papír, které se musí odvézt na skládku,
a pak jednotlivé druhy papíru - zejména lepenkové
obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně
počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně
kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů
papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce
po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle
druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren.
Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem
se používá na výrobu lepenek, novinový papír se
přidává do výroby nového novinového papíru.
Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný
papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového
papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a
100 000 litrů vody.
Recyklace papíru je omezená, papír je možné
recyklovat maximálně šestkrát, poté je papírové
vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí
na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní
vodou do čistírny.
V našich obcích se papír třídí do modrých nádob
s horním výsypem o objemu 1 100 litrů. Nádoby
na papír jsou umístěny v Otročíně (náves, u pošty,
u paneláků), v Brti, v Měchově, v Poseči, v Tisové
(vždy na návsi).

Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve
a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je
velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně
rozbité. Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo
(bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla,
zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud
se lahve zbaví kovových uzávěrů.
Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za
měsíc. Hmotnost obsahu 1 100litrového kontejneru
se pohybuje okolo 270 kg. Svozové firmy sklo dále
netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a
skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané
sklo se následně převáží na speciální třídicí linky,
které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince
se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté
se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým
čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze
prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se
tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny
je pak připravena skleněná drť požadovaných
parametrů. Z vytříděného skla se opět vyrábějí
skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit
přes devadesát procent energie než při výrobě
z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce
a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu.
Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro
speciální výroby se používá větší podíl primárních
surovin.
U nás se sklo třídí do zelených nádob s horním
výsypem o objemu 1 100 litrů. Nádoby na sklo jsou
umístěny v Otročíně (náves, okály – za kostelem,
u paneláků), v Brti, v Měchově, v Poseči, v Tisové
(vždy na návsi).
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Třídění plastů

V naší obci se třídí plasty do nádob s horním
výsypem o objemu 1 100 litrů. Nádoby na plasty
jsou umístěny v Otročíně (náves 2x, u pošty,
Spolu se zvýšeným výskytem plastových mateu paneláků, u vlakového nádraží, u okálů), v Brti
riálů v domovních odpadech se zavedl sběr a
třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi nároč- (náves, u Pánků, u paneláků), v Měchově (náves,
né na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky u paneláků, u Petrušků), v Poseči a v Tisové na
návsích.
potravin, oleji a mechanickými nečistotami
může recyklaci plastů úplně znemožnit.
Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a
patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od
nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové
výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním
plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi třikrát. Do kontejnerů rozhodně nepatří
plasty znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem,
novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC.
Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou
týdně, přičemž hmotnost plastů v 1 100litrovém
kontejneru je cca 27 kg.

Od roku 2007 máme uzavřenou smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů se
společností EKO–KOM, a. s. Na základě této
smlouvy máme nárok na odměnu za zajišťování
zpětného odběru a následného využití odpadu
z obalu. Odměna nám pomáhá snižovat náklady
spojené s provozem systému sběru využitelných
složek komunálního odpadu. A teď trochu
konkrétních čísel:
Náklady v roce 2009, které obec uhradila svozové
firmě za tříděný sběr odpadu:
plasty 106 020 Kč,
papír 24 471 Kč,
sklo 22 152 Kč.

Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi
plastů se na třídicí lince vybírají PET láhve, PE
fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren. PET
láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků
Odměna od EKO–KOMu, a. s.:
a pak následně expedují buď do Silonu Planá nad
Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie,
rok 2008: 47 963 Kč, rok 2009: 56 405 Kč.
vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které se
zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví
Množství vytříděného odpadu:
vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování
PET láhví se objevují ve světě i některé novinky,
například výroba nových láhví ze starých.
2008
2009
Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a
předávají se k opětovnému zpracování na výrobu
granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se
přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic
s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se
mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou
se však zbylá směs používá na výrobu zahradního
nábytku, zámkové dlažby nebo obrubníků. Někdy
se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě
cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů
velmi náročná, zejména na čistotu a proto je
nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

papír

5,21 t

4,77 t

sklo

6,79 t

10,68 t

plast

6,20 t

5,96 t

Myslím si, že počet stanovišť na tříděný odpad
máme dostatečný, a proto mě občas zamrzí, když
z popelnic vyčuhují PET lahve a z komínů se šíří
typický zápach plastů.
Prosím, buďme ohleduplní a mysleme na své
zdraví, kterému pálením plastů rozhodně
neprospějeme.

V některých oblastech se třídí pouze PET láhve.
Je to zejména v místech, kde není k dispozici
dostatečné třídicí zařízení. PET láhve se totiž dají
bez problémů třídit ručně na zpevněné ploše nebo
ve velké garáži a lisovat na malém lisu.
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připravila Marie Šašková a
autorizovaná obalová společnost
EKO–KOM, a. s.
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Svěcení zvonů po válce
Svěcení zvonu na návsi v Otročíně v roce 1946.
Kmotry zvonu byli manželé Koudelkovi
(pan Koudelka byl otročínský řezník).

Zvon posvětil místní kněz Gilbert Bednář.

Svěcení zvonu u kapličky v Poseči v roce 1947.
Kmotrem zvonu se stal Jan Adam.

Zvon posvětil místní kněz Gilbert Bednář.

foto od Marie Krochotové

foto od Václava Kamíra
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