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Úvodní slovo starostky
Na podzim zaútočili zloději na naše odpočinková
místa. Ukradli dvě lavičky z Brtě, odpočívadlo
máme za sebou volby do zastupitelstev obcí.
u minerálky a naposledy devět metrů povalového
U nás došlo k částečné obměně zastupitelů a
chodníku ke studánce. Má vůbec cenu něco dělat,
nyní pracujeme v tomto složení: Věra
zvelebovat? Když si pak přijedou zlodějíčci,
Beníšková, Jana Staříková, Marie Šašková,
nastartují motorovou pilu, odříznou kus lávky,
Miroslav Čáp, Miloš Kohoutek ml., Jan Nepraš, naloží pomocí hydraulické ruky těžké odpočívadlo
Jiří Nepraš, Miroslav Sivák a Jaroslav Veselý.
a ještě si přihodí nějakou lavičku. Během chvilky
Na ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2014
znehodnotí práci mnoha lidí, kteří udržují toto
jsem byla zvolena starostkou a Jana Staříková
zajímavé místo. Horní otročínský pramen je
místostarostkou.
přírodní zajímavostí a je hojně navštěvován jak
místními, tak turisty a cykloturisty.
Vážím si toho, že jste přišli k volbám (volební
účast dosáhla 59,06 %) a vyjádřili svůj názor.
Jelikož stojíme na prahu vánočních svátků, přeji
Děkuji za vaše hlasy, které jsou pro mne hnacím
vám i vašim blízkým jejich radostné a klidné
motorem do další práce.
prožití a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Vážení spoluobčané,

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.
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Drobné sakrální památky kolem nás
V letošním roce se nám podařilo opravit tři drobné sakrální památky v naší krajině. Většina těchto
pomníčků tam stojí (dnes leží) sto až dvě stě let a jsou výrazně poškozeny, rozvaleny, mají ulomeny
kovové prvky apod. Díky finanční dotaci z Karlovarského kraje se podařilo zrenovovat sousoší sv. Trojice
u křižovatky polních cest za Krochotovými, kříž u kaštanu směrem na Tisovou a kříž u silnice směrem na
Tisovou. Na úpravách kolem památníku přiložili ruce k dílu místní brigádníci, zahraniční studenti v rámci
projektu Workcamp a zaměstnanci obce. Všem moc děkuji.
Opravu prováděl kamenosochař Marcel Stoklasa a stála celkem 72 400 Kč. Dotace Karlovarského kraje
činila 50 000 Kč.
Pomník Nejsvětější Trojice z roku 1848, s modlitbou k Nejsvětější Trojici a věnováním od Petera a
Kathariny Schmidt.

Před opravou

Po opravě

Ke kříži u silnice směrem na Tisovou se mi podařilo z Památkového ústavu v Lokti sehnat starou
fotografii. Je to jediná fotografie, kterou tam k drobným památkám u nás mají. Na podstavci stojí:
„Ke cti Boží věnovali Martin a Katharina Nádlerovi roku 1838.“

Před opravou

Foto z památkového ústavu

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.

Po opravě
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Ke křížku u kaštanu nic nevíme.

Před opravou

Po opravě

Doufám, že se opravené památky stanou místy sloužícími k zastavení a k zamyšlení nad životem v tolik
uspěchaném světě. A další stovky let přetrvají v naší nádherné krajině.
Marie Šašková

Vyhodnocení soutěže Obec očima dětí
„Moji kamarádi“ bylo letošní téma pro dětskou
Výsledky
výtvarnou soutěž Obec očima dětí. Děti mohly
1. místo: Eliška Plachá
kreslit své obrázky během letních měsíců,
vyhlášení výsledků pak proběhlo v sobotu 25. října. 2. místo: Luděk Zeman
Odměněny byly všechny děti, které se soutěže
zúčastnily.

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.

3. místo: Šárka Blehová
Cena za nápaditost: Vojtěch Zeman
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Otročínský potok – revitalizace

DVT Otročínský potok - revitalizace

Navržený způsob revitalizace toku a údolní nivy si
klade za jeden z cílů obnovení vlastní korytotvorné
akceptační číslo: 13142466
činnosti toku a návrat toku do přírodního charaprioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
kteru. Proto je nutno očekávat, že navržený a
(ERDF)
realizovaný stav je především iniciálním vývojovým stádiem a koryto se bude dále vyvíjet a mírně
Realizováno v období 4-9/2014
přetvářet. Návrh počítá s periodickým vybřežením
toku. Vzhledem k tomu, že koryto je vedeno
Investor: Povodí Ohře, státní podnik
v lučních pozemcích údolní nivy, není mírný posun
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Chomutovská 568,
trasy koryta během doby na závadu.
432 01 Kadaň
Projektant: KV+MV AQUA spol. s r.o.,
Dominova 2463/15, 158 00 PRAHA 5

Odkazy na další informace:

Účelem stavby bylo vytvoření přirozeného koryta
toku, tj. komplexní revitalizace Otročínského
potoka a přilehlé nivy tohoto toku (ř. km 8,330 –
ř. km 9,750) náhradou původního upraveného
koryta novým revitalizovaným korytem, soustavou
neprůtočných a průtočných tůní a pomístní
výsadbou doprovodné vegetace.

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokument
y/Documents/Usneseni_10_rada/10r_100318_p1.
doc

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/
detail?Id=121054

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/48/14637tabulky_32_rv_schvaleni_zadosti_z_xxxviii_xlii_a_
xliv_vyzvy.xls

Informace z matriky
Počet občanů Otročína a přilehlých obcí nám
vzrostl o sedm nově narozených dětí: Lucie
Bičanová, Nela Budilová, Jindřich Bureš, Hana
Černá, Nikola Koláčková, Patricie Pehová a Vanesa
Tothová.
V průběhu roku 2014 jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany: Annou Hospodářskou, Annou Jonášovou, Růženou Matoušů a Josefem Pražákem.
Nestarší občankou se v letošním roce stala
paní Anna Kompasová z Měchova, která oslavila
své jubilejní 90. narozeniny. Do dalších let jí
přejeme klid, pohodu a především stále pevné
zdraví.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.

Paní Anna Kompasová
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Životní jubilea
70 let: Krbcová Katarína, Křimský Vladimír,
Zeman Luděk, Zochová Věra

83 let: Arnoltová Juliana, Čermáková Marie,
Pánková Marie, Vavrochová Božena
84 let: Hajná Verona, Pokorná Marie, Tokar Josef

75 let: Lunterová Terezie, Tesařová Jiřina

85 let: Kučová Anna, Švecová Miloslava

80 let: Kučová Anna, Tesař František

86 let: Matoušová Jaroslava

81 let: Dočkalová Marie, Dražanová Anastázie

87 let: Černá Růžena

82 let: Čápová Květoslava, Pavlovičová Vilma,
Tokarová Kateřina

90 let: Kompasová Anna
Drahomíra Veselovská

Před 20 lety, rok 1994 – 2. část
Počasí v druhé polovině roku
Červenec, srpen: celé dva měsíce tropické teploty
nad 30° C.
Září: trvá velmi teplé počasí.
Říjen: 6. října první mráz -8° C.
Listopad: bez mrazů, sucho.
Prosinec: od 18. prosince sníh, mrazy až -20° C,
sníh se udržel do konce roku.

Služby v obci
V rámci restituce byla zpět navrácena původní
majitelce paní M. Matoušové budova místního
hostince, kterou si do své režie od letošního roku
vzala její švagrová J. Matoušová s manželem.
Za pár měsíců se jim podařilo z upadajícího
pohostinství udělat útulné místo pro milovníky
piva.
Po rekonstrukci výrobny cukrářských výrobků
byla také otevřena Jídelna u Žmolků, která se

stará o hladové žaludky místních občanů a silně
konkuruje družstevní jídelně.

Zemědělství
Nově zvolený předseda je pan František Trsek.
Výroba masa, mléka, ale i brambor a obilovin
je vzhledem k neustálému zvyšování cen nafty a
elektřiny čím dál nákladnější a výpěstky čím dál
méně prodejné. Největší odběratel mléka –
mlékárna ve Stříbře, dluží družstvu nemalou částku
a tak je to s většinou odběratelů masa. Brambory
jsou téměř neprodejné. Družstvo se zadlužuje, krize
se prohlubuje.
Prvního října zemřel bývalý dlouholetý předseda
družstva Vladimír Veselý, který zasvětil celý život
práci v zemědělství a chovu ryb v této oblasti.
Hladiny více než sedmnácti rybníků, které zde
vybudoval a zkrášlil jimi okolí Otročína, jsou
trvalou připomínkou jeho houževnatosti, píle,
nezdolné energie a krásného vztahu k přírodě.
z kroniky vypsala Marie Šašková

Svatohubertská mše a hubertská veselice v Otročíně
Dovolte, abych čtenáře zpravodaje informoval
o akci, kterou pořádalo Lovecké trubačské trio,
o. s. Otročín.
V sobotu 1. listopadu se konala v místním kostele
sv. Michaela již pátá Svatohubertská mše B-dur.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.

Po zaznění fanfáry loveckého rohu, který zval sv.
Huberta mezi nás, mši celebroval páter Větrovec.
O další část se již také postaralo Lovecké trubačské
trio, o. s. Otročín a pěvecký soubor Rosa Coeli
Žlutice.
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Potěšilo mne, že kromě místních občanů
za námi již jezdí naši příznivci i z okolí, kteří
vyznávají loveckou hudbu a Svatohubertskou mši
v podání loveckého tria a pěveckého sboru jako
jedinečný hudební a duchovní zážitek. Chtěl bych
říci, že mše byla sloužena za sv. Huberta, všem
zemřelým myslivcům již zaniklého mysliveckého
sdružení SIKA Otročín a za všechny žijící myslivce, lesníky a myslivecký personál. To, že přišlo
pouze pět místních myslivců, aby se poklonili
památce zesnulých kamarádů, nebudu a ani nechci
komentovat.
V každém případě bych chtěl poděkovat všem,
kteří se zúčastnili a hlavně sponzorům: obci
Otročín, Jednotě Toužim, OZAP Toužim, NS Hotel
Mariánské Lázně, mysliveckému sdružení Dřevák
Javorná, mysliveckému sdružení Krásné Údolí,
Smíšené zboží Otročín a Jaroslavu Jonášovi. Bez
jejich přispění bych tuto akci nemohl zorganizovat
a za pomoc a účast děkuji.
Po skončení mše jsme se přemístili do místního
sálu, kde v 18 hodin zahájila Malá dechová hudba
Slamáci pod vedením Miroslava Slámy Hubertskou
veselici. V rámci veselice byla vyhlášena „Klobouková párty“ a mohu říci, že to byl obrovský úspěch
a zážitek. Mladí i starší přišli v klobouku, čepici či
hučce a všichni jsme se super bavili. Zapomněli
jsme na starosti všedních dnů a zábava v duchu
kloboukové párty jenom kvetla. Nemohl jsem nic
jiného, než požádat odbornou porotu, aby vyhlásila
vítěze této párty, protože se hlavně ti starší zodpovědně připravili. Myslím, že porota hodnotila
velice svědomitě a demokraticky.

Od té chvíle jsem některé spoluhráče viděl
pravidelně, ale spoustu jsem tam viděl opět až nyní,
po té nekonečné době. A tak si jistě dovedete
představit, jaká to byla setkání. Ten den či večer
opravdu nebyla nouze o překvapení a tak jsem si to
náležitě užil a zatančil třeba s holčičkou, které
tehdy bylo pět let a hrála na bubínek.“ Moc se mu
tady líbilo a ještě dodal, že ho vzala za ruku nějaká
babička, která mu řekla, že u ní v kuchyni jedl
buchty, které mu moc chutnaly. On si sice už
nevzpomněl, ale babičce to samozřejmě potvrdil.
Milosrdná lež je určitě lepší, než aby babičku
zklamal.
Letošní Svatohubertská mše B-dur je za námi a
další, již šestá, před námi. Chtěl bych poděkovat
všem našim příznivcům a přeji čtenářům
zpravodaje krásné a spokojené prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2015.
za Lovecké trubačské trio, o. s. Otročín
Mgr. Miroslav Šoulej

Na prvním místě se umístily hned tři ženy a to
Libuše Jonášová, Jaroslava Kohoutková a Jiřina
Vavřínová. No a kdo byl na druhém místě? No
přece všichni ostatní, kteří přišli v klobouku nebo
čepici. Jako první cena byla fotka s naším
kamarádem, kapelníkem nejstarší Jihočeské
dechové hudby Babouci, Petrem Shýbalem,
který mimo jiné vydává pravidelně fejetony,
jež vycházejí v jižních Čechách. Rád se s vámi
podělím o některé postřehy, které Petr napsal,
cituji: „Tento vzpomínkový víkend jsem rozšířil i
o připomenutí mládí, neboť jsem byl od kamarádů
pozván na Hubertskou mši, která pokračovala až
nocí. Musím přiznat, že je to již 42 let, co jsem
do této malinké vesničky počal docházet učit se
na klarinet a hudební výchově. Vesnička se jmenuje
Otročín a kapela se jmenovala Juvenka.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.
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TJ Budoucnost
Zdravím všechny skalní fanoušky a příznivce
fotbalu.
Jsme v polovině sezóny. Po podzimní části
fotbalové ligy, respektive III. třídy, našemu týmu
bohužel patří předposlední místo. V této podzimní
části jsme získali pouze tři body. A to výhrou nad
naším věčným rivalem Krásným Údolím, které si
odvezlo z našeho hřiště prohru 1:2.

Chuť jsme si chtěli spravit v Počernách. Skutečnost
byla jiná. Nedali jsme ani gól. Porážka 3:0 mluví
za vše. Bohužel další ostudu jsme si uřízli na hřišti
Loko Karlovy Vary. V oslabeném týmu jsme
podlehli jednoznačně 15:1.

Bohužel naše trápení pokračovalo i v následujících
týdnech. Vyvrcholilo to špatnou docházkou, ale i
domluvou. Kontumace zápasu 0:3 v Perninku a
uložení pokuty ve výši 3000 Kč za neodehrané
Ale vraťme se o několik zápasů zpět. Před tím, než utkání.
jsme se konečně dočkali zmíněné první výhry, se
zastavíme v Toužimi. Po domácí prohře 1:9 nás
Trápení pokračovalo a následovala série porážek:
čekal mladý a velice sehraný tým Toužimi. Je třeba s Hájkem 2:5, ve Žluticích 1:5 a v Hroznětíně
se zmínit, že ač je to pouze třetí třída, přišlo na
rovněž. V tomto utkání to vypadalo, že by mohlo
utkání velký počet diváků, Zápas začal v poměrně dojít ke zlomu. Do 70. minuty jsme drželi stav 1:0
vysokém tempu. Soupeř se snažil o rychlý přechod po zázračném přímém kopu z půlky hřiště a po
přes naše obránce. Zde však útočníci naráželi na
velké chybě domácího gólmana. Avšak zázrak se
tvrdou zeď. My jsme se snažili o rychlé vysunutí
nekonal. V Hroznětíně jsme podlehli 1:4.
útočníků. Naše rychlé výpady na branku domácích
byly nečekané. Nikdo to nečekal, ale byl to právě V podzimní části jsme se potýkali s velice špatnou
náš tým, který se ujal vedení. Toužimi se podařilo docházkou a marodkou. Dlouhodobě zraněný je
Aleš Kroupa, dřívější opora obrany. Na druhou
vyrovnat až na konci prvního poločasu. Druhý
poločas začal v poklidném tempu. Domácí Toužim stranu se po marodce vrátil a častěji nastupuje Josef
Oslík. Pokud ale nebudeme dávat góly a proměňozačala nabírat na obrátkách a zasadila tři údery.
Po 90 minutách jsme ze hřiště odcházeli s prohrou vat těch málo šancí, nemůžeme vyhrávat.
1:4. Výsledek neodpovídal nasazení, ale potlesk
Na závěr mi dovolte, abych všem fanouškům,
od našich, ale i domácích diváků, stál za to.
hráčům a spoluobčanům popřál hodně štěstí, zdraví
a lásky do nového roku 2015 a příjemné prožití
Následující týden do Otročína přijelo 1. FC
vánočních svátků. A zvu vás na další utkání v jarní
Karlovy Vary, které bylo nabyto mladými hráči.
části III. třídy.
Průměrný věk hráčů se pohyboval kolem 22 let.
Tomu také odpovídal výsledek po 90 minutách.
jednatel TJ Budoucnost Otročín Jan Nepraš
Prohráli jsme 2:6.
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Toužim B

12

10

1

1

70:19

31

(13)

2.

1. FC Karlovy Vary B

12

9

1

2

65:28

28

(10)

3.

Hájek

12

8

3

1

52:17

27

(9)

4.

Žlutice B

12

8

1

3

36:23

25

(7)

5.

Loko Karlovy Vary B

12

6

1

5

55:35

19

(-2)

6.

Hroznětín B

12

6

1

5

42:32

19

(4)

7.

Pernink

12

4

2

6

35:51

14

(-4)

8.

Počerny

12

3

0

9

20:50

9

(-9)

9.

Otročín

12

1

0

11

12:65

3

(-15)

10.

Krásné Údolí

12

0

0

12

6:73

0

(-18)

Vydal Obecní úřad Otročín dne 17. 12. 2014. ZDARMA.
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SDH Otročín
Zdravíme všechny přátele i nepřátele SDH
Otročín 
Od vydání posledního článku neuplynula dlouhá
doba, tudíž se toho za uplynulý čas příliš neudálo.
Především bychom měli zmínit účast na taktickém
cvičení dálkové dopravy vody, které se konalo ve
Žluticích 25. října. Na toto cvičení vyjelo vozidlo
Tatra 148 a Praga V3S společně s motorovou
stříkačkou DS 16 a několik členů naší jednotky.
Během cvičení jsme se dozvěděli několik cenných
informací, které použijeme při skutečné události.
Po cvičení proběhlo posezení společně s ostatními
účastníky akce. Další cvičení s vyhlášením
poplachu jednotce Otročín bylo 7. listopadu
v Chebu pod názvem Archa 2014, kterého se
zúčastnilo několik desítek jednotek z celého kraje
jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů.
Naším úkolem bylo vybudovat protipovodňovou
hráz z pytlů s pískem. Po dobře vykonaném úkolu
jsme se vrátili v pozdních hodinách po 22. hodině.
V sobotu 4. října proběhlo závěrečné kolo a
vyhodnocení Karlovarské krajské ligy. Ženy zde
pořádně zabojovaly a obsadily první místo ve
druhém pokuse. Mužům se na tomto klání moc
nedařilo. I přes to se ale v závěrečném hodnocení
ligy umístili premiérově na nejvyšším stupni
vítězů. Ženám se v sezóně také dařilo a celkově
obsadily stříbrnou pozici. Družstvo mužů B se i
po problémech s docházkou a účastí na soutěžích
zdařilo celkové třetí místo. Tímto se nám uzavřela
sezóna 2014, kterou můžeme považovat za velmi
zdařilou pro muže i ženy. V listopadu začala
příprava na nadcházející sezónu, od které
očekáváme zlepšení v individuálních disciplínách
a udržení si formy v požárním sportu.

Taktické cvičení ve Žluticích - dálková doprava
vody

Jednu podzimní sobotu jsme věnovali spolupráci
s Farmou Otročín, kde proběhlo vyčištění kanalizace v okolí kanceláří. Další čištění kanalizace
proběhlo v obci Otročín. V prosinci jsme pomáhali
svazu žen s organizací a technickým zázemím na
rozsvícení vánočního stromku, kde jsme podávali
svařák a jiné nápoje vhodné pro tuto příležitost.
Taktické cvičení v Chebu
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Dne 22. listopadu proběhlo na stanici HZS Karlovy
Vary sezení velitelů, kterého jsme se také zúčastnili
a dále 7. prosince schůze starostů v Nové Roli.
V této chvíli připravujeme organizaci na výroční
valnou hromadu, která se koná 10. ledna od 17.00
a od 20.00 pro rodinné příslušníky členů. Podávat
se bude jako tradičně zabíjačka.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem aktivním
členům za práci pro SDH a obec, všem sponzorům
za jejich finanční i movitou pomoc a těšíme se na
další vzájemnou spolupráci. Mnohokrát děkujeme.

Přejeme krásné prožití Vánoc, bohatého ježíška
a šťastný vstup do nového roku 2015.

Český svaz žen o. s., základní organizace Otročín
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…
Ale co se dělo u nás během podzimu?
Na konci září mě informovala bývalá předsedkyně
Lenka Molnárová, že se jí podařilo dotáhnout do
zdárného konce sbírku víček z pet lahví pro zdravotně postiženého čtyřletého Matýska Masnera
z Toužimi. Sbírka trvala celkem 17 měsíců a Lence
se podařilo vybrat úctyhodných 141 135 víček, což
bylo cca 327 kg. Na fotce je s tatínkem Matýska,
který si přijel pro velkou hromadu víček osobně.
Děkuji moc Lence za dosavadní organizaci sbírky. Sbírka víček na podporu Matýska Masnera
Svaz žen Otročín podporuje rodinu Matýska i
finančně zasláním daru na účet rodiny. Sběr víček
pokračuje dále, můžete je nechávat v knihovně
v Otročíně anebo je přinést do klubovny během
našich akcí, popřípadě mně.
V říjnu se slibně rozběhl kurz orientálních tanců
s Janou Zelenou. Ženy a dívky se scházely téměř
každý víkend vždy od 14.00 v naší klubovně celé
dva měsíce. Po vánoční přestávce budeme pokračovat v kurzu dále. 
 Kurz orientálních tanců v naší klubovně
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Děkuji moc Janě Zelené, že za námi pravidelně
dojíždí až z Karlových Varů a vlévá do nás svou
neutuchající energii. Od nového roku se budeme
scházet jednou za 14 dní ve stejnou dobu a uvítáme
nové nebo staronové zájemkyně, které budou mít
zájem pro sebe něco udělat po vánočním hodování.
18. října jsme si vyzkoušely organizaci veřejného
Bazárku použitého šatstva pro děti i dospělé v naší
klubovně. Nakupovalo se opravdu „za hubičku“.
Prodalo se téměř 100 ks oblečení za průměrnou
cenu 35 Kč, což je na několikahodinovou akci
velmi pěkné. Rády bychom tuto akci zopakovaly
v příštím roce v květnu s jarním a letním
oblečením.
Na konci října předaly členky svazu spolu
s Lenkou Molnárovou 75 ručně pletených čepiček
pro nezralá miminka na JIP pro novorozence
v karlovarské nemocnici. Toto pracoviště je jediné
v celém Karlovarském kraji, které je vybaveno
na péči o nedonošené děti, děti s nízkou porodní
hmotností, nemocné novorozence a děti s vrozenými vývojovými vadami. Personál tohoto oddělení
byl odměněn perníkovými srdci.
28. listopadu jsme byly pozvány do Teplé na
předadventní posezení u muziky, abychom
pomohly s kulturním programem komisi pro občanské záležitosti. Připravily jsme si dvě vystoupení –
Kalamajku v krojích s dětmi a po rychlém převlečení veřejnou generální zkoušku na vystoupení dětí
s písní Čertíci. Velmi milé bylo, že komise nezapomněla s malou odměnou také na ženy, které dostaly
karafiát za vystoupení. Děti se radovaly z čokolády
a také jsme obdržely příspěvek na náklady na
vystoupení.
A na závěr to nejlepší. 29. listopadu jsme společně
rozsvítili vánoční strom a nejenom strom, ale i
dřevěný Betlém, který nám nově zůstane ke
zpříjemňování adventní doby. Děti, které přišly
s rodiči, opět po roce potěšil Mikuláš se svojí
družinou andělů a čertů. Malí čertíci z Otročína
a Brtě potěšili zase na oplátku Mikuláše svým
vystoupením. Na Mikulášovu nadílku si pak
počkala téměř stovka dětí. Děti měly možnost
Rozsvícení vánočního stromu
vyfotit se u Betléma na oslíkovi, pohladit ovečku
a pustit si ořechovou skořápku se svíčkou v kádi
s kapry. Rodiče a ostatní utráceli na vánočním
jarmarku svazu žen a za výborný svařák našich
hasičů.
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Za znění slavnostní fanfáry byly odhaleny obrazové sochy Josefa a Marie s Ježíškem v Betlémě a
vystřídali tak živého Josefa s Marií. Tři králové
rozdali dětem své dary, kterými ozdobili vánoční
strom. Všichni si nakonec užili slavnostní ohňostroj. Ráda bych tímto z celého srdce poděkovala
za organizaci a spoluúčast naší starostce Marii
Šaškové a obci Otročín, všem účinkujícím (kdo to
byl, se neprozrazuje přece) s moderátorkou Markétou Zemanovou v čele. Zvlášť děkuji malým
čertíkům, kteří měsíc pilně nacvičovali, a jejich
maminkám za pomoc. Speciální poděkování patří
Mikulášovi, který si svou roli letos vyzkoušel
poprvé a velmi dobře se jí zhostil. Dále našim
hasičům, tedy hlavně hasičkám, za občerstvení,
Dáňovi Matoušů za obstarání světel, ozvučení a
ohňostroje, Pavlu Pichovi z Teplé za namalování
postav do Betléma, Miloši Kohoutkovi za výrobu
stojanů na betlémské sochy, paní Ing. Bečkové za
zapůjčení tolik očekávaného oslíka, panu Jaroslavu
Veselému za zapůjčení kádě s kapry, panu Arnoštu
Hirschfeldovi za zapůjčení oveček a ohrádky, a
nakonec milým ženám nejen ze svazu žen, které
intenzivně pomáhaly tuto akci připravit.

V nejbližší době připravujeme:
 Do Vánoc navštívíme dětský domov pro děti
do tří let v Karlových Varech, pro jehož děti
jsme v rámci svazu žen připravily sponzorské
dárkové balíčky s plyšáky a dětskou kosmetikou. Podpora tohoto zařízení pro děti je již
tradiční záležitostí svazu žen.
 Od 10. ledna pokračování kurzu břišních tanců
s Janou Zelenou pro veřejnost. Budeme se
scházet vždy jednou za 14 dní (o víkendu)
od 14.00. Aktuální termíny vždy zasílám
zájemcům pomocí SMS.
Cena zůstává stejná: 1 lekce 50 Kč za dítě či dívku
a 75 Kč za ženu. Využijte slevy u předplatného na
3 měsíce (6 lekcí) :
240 Kč za dítě (lekce za 40 Kč), 360 Kč za ženu
(lekce za 60 Kč)
 14. února připravujeme v obci Masopustní rej
s Valentýnskou masopustní zábavou.
 21. února se bude konat dětský karneval.

Přeji vám i sobě klidnou hlavu a otevřené srdce v uspěchané předvánoční době, krásné vánoční
svátky v kruhu blízkých a vše dobré v novém roce 2015.
Petra Horská (Kohoutková)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Bude v naší obci a místních částech probíhat v sobotu 10. 1. 2015.
Výtěžek sbírky bude použit na rozšíření a modernizaci Týdenního stacionáře
– certifikovaného pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.
Všem dárcům děkujeme za otevřená srdce a pomoc, která přinese radost
a podporu pečujícím rodinám a nemocným s Alzheimerovou chorobou.

Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
Zpravodaj z dodaných materiálů vytvořil Václav Švec. Evidenční číslo: MK ČR E 21522.

Obec Otročín – Otročín 48, 364 01, tel. 353 394 237
info@otrocin.eu | www.otrocin.eu
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Skotský lékař a spisovatel Archibald Joseph Cronin: …

