Vážení občané,
paní Zima uvolňuje pozvolna místo přicházejícímu Podáváme průběžně žádosti o dotace. Nyní na
jaru a všichni se těšíme na sluníčko, které nám tolik opravu sportovních šaten u hřiště a na pokračochybělo.
vání oprav kapličky v Poseči. Úřad práce žádáme
o finanční prostředky na zaměstnání osmi lidí.
Avšak u zimy se musím ještě zastavit. Z letošních Nadále finančně podporujeme rozvoj spolkové
činnosti. Místní spolky mají i pro letošní rok
velkých mrazů a štědré sněhové nadílky měly
připravenu řadu zajímavých aktivit a kulturních
radost hlavně děti. My dospělí jsme většinou
akcí, o některých se blíže dozvíte uvnitř
lamentovali nad stále přibývajícím sněhem a
zpravodaje.
nekončícím úklidem kolem domů. Prohrnování a
úklid sněhu v našich obcích byl ale dobře zajištěn
Obecní úřad čeká letos řada kontrol: kontrola
a různé připomínky včas řešeny. Již třetím rokem
matrik, audit hospodaření, kontrola hospodaření
nedáváme z obecního rozpočtu na zimní údržbu
v lesích z inspekce životního prostředí.
silnic žádné finance, a to díky uzavřené darovací
smlouvě o poskytování služeb s místní společností O výsledcích budete informováni v některém
dalším čísle našeho zpravodaje.
AGRO, a. s. Děkuji vedení společnosti Ing.
F. Urikovi za vstřícnost a panu J. Veselému
za koordinaci mechanizace při zimní údržbě.
A na závěr mi dovolte požádat vás o zasílání
Poděkování patří též všem, kteří pomáhali
příspěvků, námětů, fotografií a vzpomínek, aby
dobrovolně udržovat okolí svých nemovitostí.
náš zpravodaj mohl i nadále vycházet. Děkuji.
Pro letošní rok byl již připraven a schválen
rozpočet obce, který, stejně jako každý rok,
najdete na našem webu.
starostka obce Otročín
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Již podeváté jsme se zúčastnili celorepublikové
charitativní akce s názvem „Tříkrálová sbírka“, která
proběhla v našem kraji mezi 4. a 10. lednem. Výtěžek
z této sbírky bude použit na provoz Denního stacionáře
pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech
a na přestěhování do nových prostor, kde by tuto službu
mohlo využívat více klientů a jejich rodin.
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Celkový finanční obnos sbírky činí 120 769 Kč.
V Otročíně bylo vybráno 4 558 Kč, v Brti 2 183 Kč a
v Poseči 1 499 Kč. Děkujeme našim koledníkům a vám
všem, kteří jste přispěli.

10 SDH Otročín
11 Svaz žen

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zveme Vás na představení
divadla Kapsa, která se uskuteční
v prostorách domu služeb
v Otročíně v sobotu 12. 6. 2010.
Od 16.00 hodin
hudebně činoherní pohádka
Jak se krtek nachytal.
Od 19.00 hodin
veselá letní komedie

Lásky a Nelásky z DEKAMERONU.
Srdečně Vás zveme, vstup je zdarma.

ZAJÍMAVOSTI Z KNIHOVNY
Místní knihovna se nachází v budově Obecního
úřadu v prvním patře. Výpůjční doba je každé
úterý od 12 do 18 hodin.
Stav knihovního fondu k 31. prosinci 2009 činí 2 432
knih. Nové knihy jsou dodávány každých šest týdnů
z Krajské knihovny v Karlových Varech. Odebíráme
také devět titulů časopisů. Knihovna nabízí beletrii
pro dospělé i pro děti, detektivky, cestopisy, literaturu
naučnou a válečnou a v neposlední řadě také slovníky
a encyklopedie.
Za loňský rok knihovnu navštívilo 999 čtenářů, celkem
se půjčilo 3 989 knih a 878 časopisů. Nejpočetnější
skupinou čtenářů jsou důchodci a děti s maminkami.
Máme i přespolní čtenáře: jednoho z Měchova, čtyři
z Brtě, jednoho z Tisové a čtyři z Poseče.
V knihovně jsou pro veřejnost přístupny dva počítače
s internetem. Služeb internetu využilo v loňském roce
332 návštěvníků. Čtenáři mohou nově využívat
vyhledávání knih ve webovém katalogu na adrese
regionkv.knihovnakv.cz.
Přijďte se podívat, jste vítáni.
Jaroslava Hronová
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Před dvaceti lety, rok 1990
Počasí

Zemědělství

Leden – silné, tuhé mrazy, až -24 ○C a ostrý
severovýchodní vítr nás trápil až do konce měsíce.
Sucho, bez sněhové pokrývky.

Od 1. ledna 1990 zavedlo družstvo členské podíly
v částce 10 000 Kč na člena se splatností do pěti
let. Byl proveden propočet majetku jednotlivých
členů, který vznikl hospodařením od roku 1990.

Únor – 1. února se mění dosavadní ráz počasí,
úmorné mrazy povolily. 2. února napadl sníh, 3. se Za rok 1990 byly vyplaceny vedle základních
prohnala obcí silná bouře doprovázená vichřicí.
odměn a podílů na výsledku hospodaření také první
Do 19. února se udržela lehká sněhová pokrývka.
úroky (dividendy) a to z vloženého členského podílu ve výši 20 % úrokové sazby a dále 1,5 promile
○
Březen – teploty 15–18 C, celý měsíc velké sucho. z rozděleného majetku vytvořeného od roku 1960.
To přivítali především starší členové družstva, kteří
○
Duben – do 10. 4. ranní mrazíky až -10 C, 11. 4.
vedle třináctého platu dostali ještě nějaké peníze
ráno 0 ○C, celý den sněží. Sníh se udržel pět dnů.
z dřívějšího hospodaření.
○
Do konce dubna velmi teplo (kolem 20 C). 22.
dubna kolem 19. hodiny bouřka – kulový blesk
Kultura a školství
zasáhl domek paní Somerauerové a zbůsobil
nemalou škodu – díru ve střeše a ohořelé záclony. Pro trvalý nezájem občanů o hromadné návštěvy
Kulový blesk vnikl i do domu Žmolkových.
kina bylo od ledna zrušeno promítání filmů v agitačním středisku v Otročíně i ve společenské místNejvýznamnější událost roku
nosti v Brti. Několik měsíců se ještě promítaly
filmy pro děti z MŠ a po zrušení půjčovny čs.
Svobodné demokratické volby do zákonodárných státního filmu v K. Varech se kino zrušilo úplně.
orgánů (Sněmovna lidu, Sněmovna národů a Česká V sobotu 20. 1. se konal v sále pohostinství Jednota
národní rada).
tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou a
hojnou účastí. K tanci hrála kapela „Veselá šestka“.
Po mnoha letech se o hlasy voličů uchází větší
Svaz požární ochrany, který se letos vrátil k původpočet politických stran a sdružení. V naší obci se
nímu názvu „Sdružení hasičů Čech, Moravy a
zformovaly čtyři politické strany a koalice. Spoje- Slezska“, uspořádal na Velikonoční neděli taneční
nectví zemědělců a venkova v čele se Zemědělskou zábavu s lidovými tradicemi jako „mrskačka“ apod.
stranou, Občanské fórum, Lidová strana –
Křesťanská a demokratická unie a Komunistická
Po dvouleté odmlce se opět rozjela v agitačním
strana.
středisku výuka dětí hře na různé hudební nástroje.
A to především zásluhou ředitele ZUŠ v Bečově
Do voličských seznamů bylo zapsáno 391 voličů
nad Teplou pana Ullmana. Vždy každou středu a
a k volbám se dostavilo 381 voličů. Nejvíce hlasů čtvrtek dojíždějí učitelé z této školy (Landa, Hakl a
(149) získalo Spojenectví zemědělců a venkova.
Kouřil) do naší obce vyučovat zdejší děti hře na
Následovalo jej Občanské fórum se 115 hlasy
kytaru, klavír, klarinet, trubku a zobcovou flétnu.
a Komunistická strana se 46 hlasy. Z výsledků
Této možnosti využívá kolem třiceti dětí.
voleb je patrno, že většina voličů cítila povinnost
podpořit a posílit zájmy zemědělců a venkova.
V ZŠ je zapsáno pro školní rok 1989–1990 46 žáků
V celostátním měřítku se však Spojenectví země- ve čtyřech třídách, v MŠ 38 dětí ve dvou třídách.
dělců a venkova nedostalo za hranici 5 % a
Děti do ZŠ i MŠ jsou sváženy družstevní avií
v ústavodárných orgánech nezískalo žádný mandát. z okolních obcí – Brtě, Měchova i Poseče.
Většina místních voličů byla z výsledků
celostátních voleb zklamána.
zapsala Vladimíra Hazmuková
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Babiččiny recepty
DRBÁKY

LITINA (litý bramborák)

1 kg syrových brambor, 250 g vařených
brambor, 1 vejce, 350 g hrubé mouky, 1 velká
lžíce soli

1 litr mléka, 12 dkg droždí, 1 kg hrubé mouky,
1 větší syrový brambor – nastrouhat najemno,
polévková lžíce soli, 1 lžička pepře, 1 větší
hlavička česneku, 2 celá vejce

Syrové nastrouhané brambory dáme na síto a
přelijeme vařicím mlékem, necháme okapat,
trochu v sítu vymačkáme, smícháme s vařenými
bramborami (nastrouhanými), přidáme vejce,
mouku, sůl a promísíme. Děláme středně velké
kulaté knedlíky. Vaříme v osolené vodě cca 15–20
minut.

Droždí s trochou mléka necháme vzejít, přidáme ke
zbylému mléku, ve kterém jsme rozmíchali ostatní
přísady, přidáme mouku a těsto vlijeme do pekáče
vymazaného sádlem a vysypaného celým mákem.
Pečeme cca 45 minut při 170 st. Jakmile se začne
dělat kůrka, potřeme těsto rozpuštěným sádlem.

Jsou chutné s usmaženou cibulkou, s opečenými
kousky slaniny nebo jako příloha k masu.

Podáváme k hustším polévkám, např.
k bramborové, gulášové apod.
Marie Neprašová

TJ Budoucnost Otročín
Hlásíme se vám těsně před začátkem jarní části
sezóny. Všichni pevně věříme, že se nám vydaří
lépe než její podzimní část. Nebylo to však jen
smůlou, ale také tím, že nám chyběli hráči základní
sestavy, kteří léčili svá dlouhodobá zranění. Patřili
mezi ně například Lukáš Jonáš, Alois Pěnčík a
Radek Bleha. Nesmíme zapomenout na našeho
nejlepšího hráče Ladislava Herolda, který se léčil
se zlomenou klíční kostí.

Náš dík patří fanouškům a doufáme, že nám zůstanete věrní a budete nás podporovat v ještě hojnějším počtu. Děkujeme také obci za úsilí vynaložené
pro TJ Budoucnost Otročín.

Díky podpoře obce se fotbal opět vrací do Otročína.
V minulém roce obec odkoupila kabiny a hřiště,
na kterém ihned začala rekonstrukce. V srpnu se
tak mohl odehrát první zápas proti Beníškovým.
Nyní čekáme na dotaci od Karlovarského kraje a
Sportovní unie Karlovarska, která nám poskytne
finance k úplnému dokončení sportovního areálu.
Náš tým posílí tři noví hráči, ale i přesto sháníme
nové talenty, kteří mají chuť a odhodlání vybojovat
lepší než 11. příčku ve IV. třídě.
Vydala Obec Otročín dne 13. 4. 2010. Náklad 200 výtisků. ZDARMA.

jednatel a hráč Tomáš Veselý
skalní fanynka Denisa Jonášová
budoucí hráč Ivo Šoulej
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Bioplynová stanice
V areálu firmy Agro Otročín, a. s. byla
realizována stavba bioplynové stanice technologie anaerobní fermentace vstupních
materiálů s vyšší sušinou.
Anaerobní fermentace biomasy je dynamicky se
rozvíjející biotechnologie, při které dochází
k přeměně organické hmoty na biologicky
stabilizovaný substrát a bioplyn. Řízená anaerobní
fermentace je perspektivní způsob k životnímu
prostředí šetrného zpracování zbytkové biomasy.
Jedná se o bioenergetickou transformaci organických látek, při které nedochází ke snížení jejich
hnojivé hodnoty. Tato technologie využívaná
v bioplynových stanicích (BPS) je souborem
procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu v anaerobním
prostředí. Výslednými produkty jsou biologicky
stabilizovaný substrát s vysokým hnojivým
účinkem a bioplyn (BP) s obsahem 55–70 %
metanu a výhřevností cca 18–26 MJ.m-3, který
se dále využívá k energetickým účelům.

Tato technologie pracuje s vysokou efektivitou
a koncový produkt je naprosto bez zápachu. Již
zmiňovaný stabilizovaný substrát je vysoce
hodnotné organické hnojivo, tzv. digerát, který
je rozdělen při separaci na tuhou část (separát)
a tekutou část (fugát).
Obojí je oficiálně ohlášené organické hnojivo, které
je následně nabízeno k prodeji s možností širokého
použití (při zakládání okrasných zahrad, pěstování
zeleniny apod.).
Ing. Jiří Chládek

Na vstupu do bioplynové stanice jsou používány
výhradně suroviny zemědělského původu.
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Seriál o odpadech – část 1.
Třídění odpadů je v současné době velmi
populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou
říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po
vytřídění nakládat. Z průzkumů vyplývá, že
polovina obyvatel není dostatečně informována
o tom, jak správně třídit. Ze zkušeností
z různých měst a obcí víme, že informování
obyvatel je velmi povrchní, dlouhodobé a
intenzivní kampaně se provádějí jen zřídka.

Co je to odpad?
Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro
člověka nepotřebnou a on cítí potřebu se jí zbavit.
Existují i situace, kdy je občan povinen se věci
zbavit, pokud ztratila svůj původní účel nebo
vlastnosti – např. autovrak. Platné zákony nařizují
každému odpady třídit a předávat je pouze firmám
oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to
tedy, že není možné hromadit na pozemku
harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný
ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem.
Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají
domovní odpad, komunální odpad je pak odpad,
který vzniká na území obce, tzn. domovní odpad
od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše,
hřbitovní odpad, atd.)

2. Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje
jednu nebo více složek nebezpečných pro lidské
zdraví nebo pro životní prostředí nebo má alespoň
jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu a předávat
je specializovaným firmám ve sběrných dvorech
nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů.
Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a
obec by o nich měla v dostatečném předstihu
informovat. V žádném případě není možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. Pokud si
nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad,
můžete najít informace na obalu výrobku nebo
s předmětem jednejte jako by to nebezpečný odpad
byl. Můžete tak zabránit případnému poškození
zdraví nebo kontaminaci prostředí.
Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?
Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy
a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky
domácí chemie, látky na hubení škůdců či plevelů,
minerální oleje a tuky, provozní kapaliny
z motorových vozidel, akumulátory a většina
baterií, zářivky a jiná zařízení s obsahem rtuti,
nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie, vyřazená elektronika (zejména monitory) a
chladničky.

Nebezpečné odpady se po sběru od občanů
převezou speciálně upraveným vozem k dalšímu
nakládání. Lednice, elektronika, zářivky a akumu1. Objemný odpad
látory se na zvláštních zařízeních demontují,
Objemný odpad je odpad, který se pro svoje
odstraňují se z nich nebezpečné složky, které se
rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické
následně bezpečně odstraňují nebo používají při
nádoby na odpad. Jedná se především o nábytek,
výrobě nových výrobků. Použité minerální oleje
podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné
se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina
rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový
kapalných nebezpečných odpadů, léky, materiály
odpad nevejde do standardní nádoby na odpad,
znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve
ukládá se do velkokapacitních kontejnerů. Tyto
spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto
kontejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech,
spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny
nebo jsou pravidelně rozmisťovány v obci na
např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční
veřejných prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů
materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze
je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená
žádným z výše uvedených způsobů zpracovat či
obsluha, která zabrání vzniku hromad odpadů okolo
odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných
kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále
odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží
neupravuje a ukládá se na skládky, případně se
na bezpečné uložení odpadu.
odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.
V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny.
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3. Využitelné odpady
Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít
k získání stejného (nebo podobného) materiálu či
výrobku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí papír,
sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad
ze zeleně (bioodpad). Využitelné odpady se dají při
dodržení přesných pravidel sbírat do oddělených
nádob nebo na sběrná místa, dále upravovat a
teprve poté mohou posloužit k výrobě jiného
výrobku či materiálu.
4. Směsný domovní odpad
Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění
předchozích složek skončit v popelnici.
Z pravidelně prováděných rozborů domovního
odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká
popelnice obsahuje až 30 % objemu plastů, až 20 %
objemu papíru, téměř 8 % skla, velké množství
bioodpadu a také nebezpečné odpady.
Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy
důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat
odpady a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat
nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů
● Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud
na nich nejsou, vyžadujte informace od obce,
případně svozové firmy.
● Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
● Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky
● potravin nebo chemikáliemi.
● Zmenšujte objem odpadu.

Třídění v domácnostech

2. Třídění využitelných odpadů
Domácnosti disponující velkým množstvím
prostoru, sklepem, kůlnou apod., si mohou dovolit
oddělené odpadkové koše nebo samostatné pytle
na jednotlivé druhy odpadu. Pokud se jeden z košů
nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného kontejneru.
Je-li místa málo, je možné použít třeba krabici
od bot a do ní odkládat všechen využitelný odpad –
sklenice, plastové lahve, papírové obaly. Jakmile se
krabice naplní, odneseme krabici ke kontejnerům a
na místě roztřídíme do příslušných nádob.
Pokud není místa nazbyt, je tu ještě jedno řešení.
Odpad se během dne odkládá do igelitové tašky
a druhý den ráno při cestě do práce se odloží do
příslušných kontejnerů.
Rozhodně se tedy nejedná o „práci navíc“, jak často
zní oblíbená výmluva, záleží pouze na ochotě
každého.
Institut zpětného odběru
Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena
s novým zákonem o odpadech v roce 2001. Jejím
účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy
odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká
většinou takových použitých zařízení, které se
po ukončení své životnosti stávají nebezpečným
odpadem. Jedná se o minerální oleje, elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, zářivky
a výbojky, pneumatiky a lednice používané
v domácnostech. Tyto výrobky, v případě, že již
dosloužily, jsou výrobci povinni od spotřebitele
zdarma odebrat zpět. Tedy, pokud vám doslouží
lednička, máte plné právo ji přivézt k prodejci,
u kterého si koupíte novou, i když nákup nové není
podmínkou. Stejně tak můžete v pneuservisu
odevzdat ojeté pneumatiky, v autoservisu vyjetý
olej a v prodejně elektro pak staré zářivky nebo
vybité baterie.

1. Třídění nebezpečných odpadů
Tento seriál připravuje autorizovaná obalová
Pokud ve vašem městě není sběrný dvůr, je nutné
společnost EKO-KOM, a. s., která se stará
s odpadem vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad
o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato
je nutné uložit na zabezpečeném místě (sklep,
společnost již od roku 1997 provozuje školní
půda) a řádně uzavřený v obalu tak, aby při
program,
jehož patronem je Tonda Obal – odborník
neodborné manipulaci nedošlo k úniku a potřísnění
na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat
pokožky. U léků je situace jednodušší, ty lze
otázky
na e-mail: tonda@ekokom.cz nebo navštívit
kdykoliv odevzdat do lékárny.
jeho web www.tonda-obal.cz.
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Vzpomínka na rok 1945 očima dítěte
Po válce, která byla velmi krutá a zlá, nastal
mír a mnoho změn. Mezi jinými odsun Němců
z českého pohraničí a obsazování těchto území
českým lidem. Nebudu se zaobírat podrobnostmi a zaměřím se na dobu, kterou jsem
prožila.
V té době mi bylo 12 a bratrovi 10 let, když se
rodiče po několika poradách rozhodli odjet do
pohraničí. Mamince se nikam nechtělo, bydleli
jsme v malé vesničce Lešově na Českomoravské
vysočině ve vlastní chalupě, kde jsme měli malé
hospodářství a tatínek byl zedníkem. Jeho kamarádi
byli v pohraničí na prohlídce usedlostí a rozhodli
se, že se odstěhují do Brtě (Pirten) v okresu Teplá.
Byli to Kučerovi, Licehammerovi, Vychytilovi a
Smrčkovi. V Brti v té době byla jen jedna česká
rodina, rodina Oslíkova, která zde měla statek a
před válkou byla vyhnána. Po válce se vrátila do
svého domova. Nakonec tatínka přemluvili a tak
jsme společně s nimi jeli do neznáma, neboť tatínek
neměl žádnou chalupu zamluvenou. Řekli mu jen,
že jsou zde chalupy volné a že mu pomohou
některou najít.
Tatínek v Lešově prodal dobytek a zásoby a
v chalupě zůstali jeho rodiče. Vyjeli jsme na cestu.
Tři dny jsme jeli nákladními vagóny. Bylo to
hrozné. Do Otročína jsme dorazili 28. října navečer.
Šli jsme do neznáma, všichni jsme plakali. V Brti
nás uvítal komisař Lacina a zavedl nás do spodní
hospody (nyní zde bydlí pan Lojín s rodinou).
Svolal obyvatele chalup, což byli Němci, které
měly vyhlédnuté rodiny Čechů. Tatínek mu
oznámil, že zde ještě nebyl a žádnou chalupu
vyhlédnutou nemá. Po poradě mu komisař řekl,
že by se nám jistě líbila chalupa č. p. 59, která je
obývaná panem Luprtem.

My jsme šli s panem Luprtem, který chodil o berlích a jedné noze. Šli jsme za ním jako na popravu.
Když jsme došli, zavedl nás do prostorné kuchyně
a představil nám manželku, desetiletou dceru
Kristínu a rodiče. Řekl, že se odstěhují přes síň
do dvou místností a nám přenechá kuchyň a ložnici.
Nabídli nám bílou kávu a chléb černý jako zem.
Poděkovali jsme a maminka řekla (já jsem překládala, protože za války jsme se učili německy, tak
jsem trochu uměla), že druhý den, až přivezou
z vagónu zásoby, jim to vynahradí.
Nakonec jsme s nimi byli v chalupě až do června
roku 1946, kdy byli převezeni do Německa.
Vycházeli jsme s nimi velmi dobře. Paní Luprtová
pomáhala rodičům při hospodářství a také u nás
jedla s dcerkou. Svému muži vždy nechávala
na talíři trochu všeho, co jsme měli a maminka ji
ještě trochu přidala. Staří si vařili v menší kuchyni.
Musím také zmínit, že měli docela málo jídla.
Ve sklepě dva sudy zelí, brambory a maminka jim
dávala dva litry mléka. Mouku si mleli ze zrní
na mlýnku. Já jsem k nim chodila každý den
na návštěvu, proto vím, že denně vařili chlupaté
knedlíky se zelím a mléčnou polévku.
Když Němci odcházeli, tak jim maminka dala
na cestu bochník chleba, hrnek sádla, másla a kus
uzeného masa. Já jsem je doprovodila až ke škole,
kde měli sraz a od školy je vezli na vozech
s koňským spřežením do Teplé na nádraží. Když
jsme se loučili, tak jsme všichni plakali. Po dobu,
co jsme s nimi žili, jsme si na sebe hodně zvykli
a já a Krista jsme se staly kamarádkami.
vzpomínala Marie Pípalová

Komisař Lacina poslal pro majitele chalup. Když
přišli, řekl jim, že jsme přijeli chalupy obsadit.
Vyzval Němce podle jmen, aby nás převzali a
odvedli do svých chalup k bydlení.
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Kácení máje v roce 1946
V roce 1946 organizoval kácení máje Svaz
mládeže. Šlo se průvodem s muzikou ze hřiště
na náves k máji. Po proslovu vedoucího Svazu
mládež tančila Českou besedu*. Máj se za veliké
slávy pokácela a nabízela k prodeji. Slavnost byla
zakončena tancovačkou v hospodě.
Kroje, které vidíte na fotografiích, jsou jihočeské
(přivezeny z našich rodných krajin).

* Česká beseda vznikla v 60. letech 19. stol.
v souvislosti se snahou o obrodu lidové kultury a řeči
našeho národa. K jejímu vzniku dal podnět Jan Neruda.
Toto pásmo z oblíbených českých tanců sestavil taneční
mistr Karel Link (královský zemský učitel tance), hudbu
podle původní předlohy upravil hudební skladatel
František Heller. V roce 1863 tančilo Českou besedu
již 24 párů a později se tančila na všech českých bálech
a stala se ve své době manifestací češství.

vzpomínala Marie Krochotová
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SDH Otročín
Rok 2010 začal výroční členskou schůzí, která se
Termíny soutěží 2010
konala 16. ledna. Zúčastnilo se jí celkem 45
z celkového počtu 58 členů. Byli přítomni i hosté,
Útvina
3. 4.
starostka obce M. Šašková, A. Minář za Okresní
Vojkovice
8. 5.
sdružení SH ČMS a J. Horník za hasiče Toužim.
Na valné hromadě se hodnotil uplynulý rok. Bylo
Hroznětín
15. 5.
vyznamenáno několik členů za dlouholetou činnost
Žlutice
29. 5.
v SDH. Někteří jsou ve sboru již 50 let, což je
Dalovice
12. 6.
úctyhodný výkon a patří jim náš obdiv i veliký dík.
Zejména pak Miloslavu Matoušovi a Karlu
Děpoltovice
12. 6.
Žmolkovi.
Bor
19. 6.
Další akce, která se uskutečnila v lednu, konkrétně
23., byla návštěva hasičského plesu v Bečově nad
Teplou. Každoročně se ho účastní několik desítek
našich členů. Ples se jako vždy perfektně vydařil.
Bezvadná kapela, dobré pití a skvělá, bohatá
tombola. Jak jinak, ples jsme opouštěli jako
poslední. Těšíme se zase za rok.

Mírová

19. 6.

Potůčky

7. 8.

Nová Role

18. 9.

Po zábavě ale přišly povinnosti. Začala se stavět
stříkačka PS-12 pro požární sport. Stavba probíhala
s menšími i většími problémy, ale nakonec se dílo
podařilo. Veliký dík patří hlavně pánům Petru
Matoušovi, Danielu Matoušovi, Romanu
Hazmukovi a Davidu Veselému. Při prvních
zkouškách byly výsledky výborné. Mimo stavby
stříkačky probíhala též údržba výstroje, hasičské
techniky a oprava střechy na hasičské zbrojnici.
V budoucnu počítáme rovněž s opravou fasády.
Pokračovali jsme také v pracích pro obec, kdy
jsme pomáhali při sněhové kalamitě nebo při
čištění septiku u paneláků.

Nejdek

27. 9.

Štědrá

14. 8.

Kyselka

28. 8.

Boží Dar

4. 9.

Nezapomínáme ani na sponzory, kteří nás podporují morálně a hlavně finančně. Bez jejich pomoci
by se naše práce a sportování zvládalo jen těžce.
Jsou to:

TOMA–COMPANY, s. r. o.,
SIN–PARTNER, s. r. o.,
Obec Otročín,
AGRO Otročín, a. s.,
OZT – Obchodní zařízení Toužim, a. s.,
STA servis – Petr KABÁT – K. Vary,
STRABAG,
METEOR K. V., s. r. o.,
V březnu se velitel a starosta SDH zúčastnili
sezení na HZS v Karlových Varech a v Nové Roli. Lesní společnost Teplá, a. s.,
Radek BLEHA – tesař, pokrývač,
Aleš VONDRÁČEK – AV projekt CZ,
V dalších měsících nás čekají akce, které každý
Jaroslav JONÁŠ – pokrývačství Brť,
rok pro obec a její obyvatele pořádáme. Termíny
stavění a kácení máje, pálení čarodějnic a pořádání Jana STAŘÍKOVÁ – pohostinství Brť,
Josef TÁBORSKÝ – Autodíly,
dne dětí budou včas upřesněny.
Miroslav ŠOULEJ,
Simona a Karel PEROUTKOVI.
Přichází také nový ročník soutěží v požárním
sportu. Bohužel ještě nevíme, které z nich jsou
Všem patří náš veliký dík.
započítávány do ligové soutěže. Upřesnění bude
vyvěšeno na nástěnce požární zbrojnice. Přehled
za SDH Lenka Matoušová,
uvádíme zde.
Daniel Matouš a Roman Hazmuka
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Svaz žen
Český svaz žen Otročín založil v létě 2009
taneční skupinu ROZKOŠ. Tato neobvyklá
taneční skupina je složena z dívek a žen
ve věkovém rozmezí od 5 do 73 let a má
neuvěřitelných 43 tanečnic, které jsou při tanci
rozděleny do šesti věkových skupin. V letošním
roce k nám přibyly další čtyři tanečnice.
Poprvé jste taneční skupinu ROZKOŠ viděli
1. srpna 2009 na Mysliveckých dnech, kde jsme
vystoupily jako tanečnice a roztleskávačky.
Další akce, které jsme se účastnili, byl zubařský
ples v Toužimi, jenž se konal 21. listopadu 2009.
Pozvány jsme byly organizátory plesu MUDr.
J. Kolesou a MUDr. Ch. Al Samanem. Tento ples
byl charitativní a jeho výtěžek byl věnován
Kojeneckému ústavu v Karlových Varech.
Rozhodly jsme se tuto sbírku podpořit nejen
tancem, ale i věcnými dary v podobě 39 ručně
pletených čepiček, 44 párů ručně pletených
bačkůrek, tří párů ručně pletených ponožek, ručně
pletené soupravičky, trojice perníkových chaloupek
a tří perníkových vánočních stromků.

Tanečnice skupiny ROZKOŠ
Blehová Denisa
Blehová Šárka
Kublentová Kristýna
Staříková Ester
Plachá Eliška
Brožová Adéla
Molnárová Lenka ml.
Plachá Brigita ml.
Zemanová Markéta
Peroutková Dominika
Blehová Nikola
Matoušová Michaela
Hazmuková Klára
Matoušová Veronika
Jonášová Denisa
Jonášová Zdena

Nejen naše vystoupení, ale i naše dary měly velký
úspěch. Jako poděkování jsme z Kojeneckého
ústavu obdržely krásnou novoročenku.
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Molnárová Lenka
Vychytilová Jana
Brožová Andrea
Zemanová Monika
Blehová Ivana
Hazmuková Zdena
Jonášová Drahomíra
Matoušová Jana
Veselá Pavlína
Plachá Brigita
Drobílková Veronika
Kubová Jaroslava
Beníšková Věra
Čápová Ivanka
Macháčková Marie
Brožová Pavla
Kroupová Dagmar
Kandlerová Alena
Veselá Eva
Kohoutková Věra
Jonášová Libuše
Szamaránszká Alžběta
Vavřinová Jiřina
Matoušová Miluše
Peroutková Marie
Tetivová Emílie
Pěnčíková Libuše
Karabová Leona
Vavrochová Sabina
Kolářová Irena
Marenčáková Michaela
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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 M a r i í K ro c h o t o v o u , Sva z em ž e n ,
TJ B u d o uc n o s t O t ro č í n a s p o l eč n o s t í A G R O O t r o č í n , a . s . Vy b ra n é t e x ty s c hv á l i l a
r e d a k č n í ra d a v e s l o ž e n í Ro m a n H a z m u k a , L e n k a M o l n á r o v á a To m á š Ve s e l ý .

Zpravodaj z dodaných materiálů vytvořil Václav Švec.
Obec Otročín – Otročín 48, 364 63, tel. 353 394 237,
e-mail: info@otrocin.eu, www.otrocin.eu
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