Obecní úřad v době vánočních svátků
Od 23. prosince 2019 do 6. ledna 2020 bude obecní úřad
v Otročíně uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Výjimkou je pondělí 30. prosince 2019,
kdy bude od 8 do 17 hodin běžný úřední den.
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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
k malému zastavení v předvánočním shonu
snad přispěje Zpravodaj, který právě držíte
v ruce. A malý dárek, kalendář na rok 2020,
který je v domácnostech vítán. A začínáme
krátkým ohlédnutím za uběhlým rokem.

V létě byla dokončena II. etapa oprav hřbitovních
zdí. Panelová stěna, která byla v havarijním stavu,
byla nahrazena původním cihlovým zdivem. Na
opravu se podařilo získat dotaci ve výši 700 000
Kč z Ministerstva zemědělství, z programu Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny.

Celkové náklady na opravu 1 690 037 Kč.

Díky získané dotaci od Karlovarského kraje Pergola bude využívána nejen pro sportovní akce,
z programu Obnovy venkova ve výši 222 590 Kč ale i kulturní a dětské programy.
jsme přistoupili k výstavbě přístřešku na fotbaCelkové náklady na výstavbu 472 425,14 Kč.
lovém hřišti.
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Nadále pokračujeme v opravách místních I tady se nám podařilo získat dotaci ve výši
komunikací. Letos byly opraveny cesty kolem 228 774 Kč z Karlovarského kraje z programu
Pavlovičů a cesta k Bečkům v Měchově.
Podpora oprav a stavebních úprav místních
komunikací.
Celkové náklady 1 127 386 Kč.

Ráda bych zmínila velký úspěch místní firmy
Karlovarské cukrářství v soutěži Regionální
potravina 2019. O značku Regionální potravina,
která je co do surovin, chuti i čerstvosti chloubou
každého kraje, se v tomto regionu ucházelo celkem
76 produktů od 18 výrobců. V kategorii Pekařské
výrobky včetně těstovin vyhrál „makovec“ našeho
cukrářství. Blahopřejeme. Výrobky tohoto cukrářství si můžete zakoupit v jejich výrobně, Otročín
61, pravidelně každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.

V listopadu jsme se naposled rozloučili s naším
zastupitelem a váženým občanem panem
Jaroslavem Veselým. Po celý svůj život se
s nesmírnou pílí, poctivostí a láskou podílel na
zvelebování a kultivaci krásné otročínské krajiny,
kterou tak miloval... Děkujeme. Na uvolněné místo
v zastupitelstvu nastupuje náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany, tj. pan Tomáš Veselý,
syn pana Jaroslava.
Přeji vám krásné a požehnané svátky vánoční a
hodně radosti a zdraví v roce novém.
Marie Šašková, starostka

Informace z matriky za rok 2019
Naši noví občánci

Rozloučili jsme se

V roce 2019 do našich obcí přibyly tři děti: V roce 2019 jsme se rozloučili s našimi
Kasalová Izabela, Křepelka Vladimír, Novák spoluobčany: Čermáková Marie, Macháčková
Michal.
Marie, Nepraš Miroslav, Pokorná Marie, Tokár
Ladislav, Zelenková Alena, Žmolková Anežka,
Marie Václavíková, Černý Bohumil, Jaroslav
Veselý.
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Životní jubilea
70 let:
Hron Josef, Černý Jaroslav, Novák Jan, Hronová
Jaroslava, Horvát Imrich, Veselá Jana, Tokár
Ladislav, Čáp Ladislav

86 let: Dočkalová Marie, Hazmuková Libuše
87 let: Čápová Květoslava

75 let: Zochová Věra, Zeman Luděk

88 let: Arnoltová Juliana, Vavrochová Božena

80 let: Tesařová Jiřina

89 let: Hajná Verona

83 let: Jonášová Libuše, Havlík Karel

90 let: Švecová Miloslava

85 let: Tesař František, Kučová Anna

91 let: Matoušová Jaroslava

Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo dne 22. června 2019
v obřadní místnosti Obecního úřadu Otročín. Do
života a svazku naší obce byla přivítána paní
starostkou Marií Šaškovou dvě miminka:
Vladimír Křepelka a Izabela Kasalová.

Blahopřání k devadesátinám
Paní Miloslava Švecová dne 6. srpna 2019 oslavila krásných
devadesát let svého života. Paní Švecová je stále hodně optimistická
a duševně svěží. V kruhu svých nejbližších vzpomínala na život
prožitý v Otročíně. Přejeme jí hodně zdraví a mnoho spokojenosti.
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Ohlédnutí za výstavou Čína mýma očima
Na přelomu června a července 2019 se v kapli
Nejsvětější Trojice v Teplé uskutečnila již třetí
výstava paní Mileny Dražanové z Otročína.
Poprvé u nás vystavovala své obrazy a fotografie
s přírodní tématikou. Ukázala nám záběry blízké
krajiny tak, abychom si uvědomili, co krásy je
kolem nás.
Když jsme se rok na to zde sešli podruhé, vzala
nás paní Milena k protinožcům do Austrálie, do
Sydney a jeho okolí.
Letošní výstava nesla název ČÍNA MÝMA
OČIMA – a ty oči paní Mileny prodloužily její
pohled až k nám, do krásné kaple Nejsvětější
Trojice v Teplé. Paní Milena Dražanová nám svou
výstavou zprostředkovala pohled na některé
klenoty Číny. Historická místa, kulturu, stavební
památky, ale také na současnost. Nikterak nepřikrášlovala a tak jsme mohli poznat i odvrácenou
tvář Číny, mnohdy cíleně schovávanou.
Chceme tímto poděkovat paní Mileně Dražanové
a její kamarádce paní Ilonce Šírové z Otročína za
velmi pěkně připravenou a poutavou výstavu a
povídání o Číně. Poděkování patří také panu
Karlu Maďaričovi a pracovníkům technických
služeb města Teplá za pomoc při technické
realizaci výstavy.
Věříme, že až se paní Milena opět vypraví někam
do světa, bude se s námi chtít podělit o své
zážitky.
Karla Kunešová, Infocentrum města Teplá
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Farma Otročín v roce největšího bourání a stavění
Vážení,
rok 2019 navázal systematicky na rok 2018, kdy
největším letošním cílem bylo postavit novou stáj
pro mladý dobytek o kapacitě 366 ks. Na místě,
kde už nyní stojí moderně vybavená stáj pro
mladý dobytek, stál ovšem chátrající kravín, který
se musel odstranit. Už při demolici se zadní část
objektu farmy krásně otevřela a změnila svůj
zažitý ráz. K dokonalosti chybělo ovšem zbourat
ještě jednu starou budovu, která jako poslední
nezapadala do moderně vybavené zadní části
areálu. Mimo těchto dvou demolic v areálu jsme
ještě odstranili budovu bývalého prasečáku
naproti hřbitovu a stodolu u Siráků.

Co nás čeká v roce 2020?
Mimo staveb jsme v letošním roce učinili ještě
jeden velmi zásadní krok, a to převzetí další bio
farmy Bemagro a.s. v jižních Čechách. Nyní
máme s naší sesterskou společností více než 3 600
ha zemědělských pozemků, více než 800 ks dojnic
a 250 ks masného dobytka. Bemagro nevyužívá
moderní zemědělské technologie a to je pro nás
největší výzva. To, co jsme se naučili za dlouhá
léta v Otročíně, zde nyní budeme během pár
měsíců úspěšně implementovat. Těšíme se na
vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Vzpomenu ještě na události posledních dnů, kdy
Na každém konci je hezké, že něco nového začíná nás hluboce zarmoutila zpráva o odchodu našeho
a my jsme v roce 2019 vyměnili starý a chátrající váženého kolegy a především přítele Jaroslava
areál za zbrusu nový.
Veselého. Modlím se za to, aby našel pokoj a byl
přijat v království Božím.
Mimo zmíněné stáje jsme postavili nové hnojiště
na chlévský hnůj. Již nyní jsme schopní skladovat Pane Veselý, mám Vás rád. Děkuji, že jsem měl tu
více než půlroční produkci hnoje a aplikovat ho čest prožít kus svého života s Vámi a děkuji za
v nejvhodnějším termínu do půdy. Třetici vše, co jste mne naučil. Navždy budete mít v mém
letošních staveb patří přístavbě porodny, kterou srdci své místo! Budete mi chybět! Nikdy na Vás
právě nyní dokončujeme, a která bude mít za úkol nezapomenu.
poskytnout větší komfort krav při telení.

Zemědělství není jen o produkci, ale i
o harmonii s přírodou.
Zasít, sklidit a nakrmit – to je základ zemědělství,
který ovládáme perfektně. Mimo těchto věcí jsme
se přesunuli více do okolí v rámci našeho
katastrálního území a začali jsme pořádat i společenské akce s přírodou spojené. Na podzim to
odstartoval výlov našeho největšího rybníka
Borovák, který se 15 let nelovil. Na akci se přišlo
podívat bezmála tisíc lidí nejen z okolí, kteří
nešetřili chválou. Začátkem zimy jsme zorganizovali naší první mysliveckou naháňku, kterou
budeme i v dalších letech jistě pořádat.
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Nezbývá než poděkovat všem kolegům za jejich
pracovní nasazení a věrnou spolupráci v roce
2019 a popřát krásné a požehnané Vánoce.

Richard Tintěra
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Karlovarské cukrářství
Láska k pečení se v naší rodině traduje již několik
generací. Babička byla vyhlášenou kuchařkou a
pekařkou. To samé se opakovalo s naší
maminkou, která nás postupně zasvěcovala do
všech rodinných receptů. V roce 1993 jsme
založili rodinnou firmu. Nejdříve jsme vyráběli
cukrářské výrobky, ale postupně jsme se vraceli k
našemu původnímu záměru, k pekařině. Pro nás je
velice důležitá kvalita a přijatelná cena pro naše
zákazníky.
Nabízíme
rozmanitou
škálu
cukrářských, pekařských výrobků a vánočního
cukroví.
V letošním roce jsme získali Regionální potravinu
v kategorii pekařské výrobky a to za náš makovec.
V létě jsme se účastnili ZEMĚ ŽIVITELKY, kde
jsme získali cenu Zlatý klas s kytičkou, která se
uděluje za mimořádnou kvalitu výrobku v oblasti
potravinářství a byl to opět náš makovec.
A do třetice všeho dobrého jsme se zúčastnili
soutěže o dobrý potravinářský výrobek - ČESKÁ
CHUŤOVKA 2019, která je pod záštitou Senátu
České republiky a ministerstva zemědělství.
V této soutěži byly oceněny hned tři naše výrobky
a to Staročeské koláčky, Masarykovy sušenky a
samozřejmě nesměla chybět naše největší hvězda
letošního roku, kterou je makovec.
Všechna tato ocenění jsou pro nás obrovskou
motivací a odměnou za naší dlouholetou a
usilovnou práci. Upevnila naše přesvědčení o tom,
že poctivá a kvalitní práce se vyplácí a má smysl.
Jsme však přesvědčeni o tom, že ještě většího
ocenění a motivace se nám dostává od našich
zákazníků. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za
jejich neustálou přízeň.
Naše výrobky koupíte na farmářských trzích
v Praze. Mezi nejznámější patří trhy na Kulaťáku,
Náplavce a na Kubánském náměstí. V loňském
roce jsme otevřeli prodejnu v Praze - Ládví.
V Karlovarském kraji prodáváme zatím pouze
v naší výrobně. Také se čím dál více účastníme
různých prodejních akcí. Do budoucna plánujeme
otevřít prodejnu v Karlových Varech.
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Z kroniky Měchova: záložna Raiffeisen
Název zapsaný v družstevním rejstříku zněl takto:
„Spořitelní a úvěrový spolek, družstvo s ručením
omezeným pro obec Měchov u Bečova“. Záložna
vznikla roku 1895. Zakládajícími členy byli: Karl
Hink čp. 1, Eduard Ruß čp. 2, Eduard Lang čp. 3,
Norbert Halbritter čp. 10, Eduard Ruß čp. 11,
Johann Leistner čp. 36, Johann Palsa čp. 53,
Eduard Berner čp. 55, Josef Denk čp. 58 a Karl
Schönecker čp. 85. Prvním předsedou byl Norbert
Halbritter čp. 10. Tento úřad zastával do roku
1922. Po něm následoval Eduard Köhler čp. 69
(od roku 1922 do 1929). V roce 1929 byl
předsedou zvolen Eduard Weis čp. 49, který
záložně předsedal do roku 1945. Členy výboru
byli od založení do vyhnání (pokud je mám ještě
v paměti): Karl Schönecker čp. 85, Karl Hink a
Eduard Hink čp. 1, Eduard a Albert Rußovi čp. 2,
Josef Popp a Emil Popp čp. 3, Albert Saatzer čp.
7, Anton Tischer čp. 53, Johann Palsa čp. 53,
Rudolf Tischer čp. 55, Alfred Fritsch čp. 15,
Engelbert Belletz čp. 18, Julius Belletz čp. 4,
Eduard Berner čp. 55, Albert Köhler čp. 61, Wenzl
Lang čp. 77, Josef Berner čp. 57, Engelbert Weis
čp. 49, Anton Halbritter čp. 10, Richard Berner čp.
28, Otto Breitengraser čp. 33, Hermann Palsa čp.
80, Emil Belletz čp. 44, Albert Schöniger čp. 12.
O dalších členech výboru se mi nepodařilo nic
zjistit. Prvním pokladníkem a tajemníkem byl
řídící učitel Höller z Brti až do roku 1898. Po něm
následoval učitel Ludwig Christely od roku 1898
do 1910. Po Christelym převzal místo pokladníka
řídící učitel Franz Hiederer (asi až do svého
penzionování v roce 1924). Po řídícím učiteli
Hiedererovi přišel řídící učitel Wallner, který
pracoval až do svého přeložení do Chebu v roce
1934. Jeho nástupcem se stal učitel Paul
Doberauer. Posledním pokladníkem záložny do
roku 1945 byl Emil Popp čp. 3.

Na jiném místě jsem popisoval, jak se vesnice
zvětšovala, vznikaly novostavby, probíhaly
přístavby a rekonstrukce. Vládla zde čilá stavební
činnost, jako v málokteré jiné obci v okolí: 26
domů vyhořelo a bylo znovu od základu
postaveno, vybudovalo se 18 zcela nových
stavení, 15 domů prošlo přestavbou. U stávajících
obytných a hospodářských budov bylo provedeno
více než 20 přístaveb. Téměř u všech těchto
staveb neměli stavebníci dostatek prostředků
k jejich úplnému dokončení. Záložna Raiffeisen –
často navzdory vážným pochybnostem - úvěry
poskytla. Naštěstí byla ušetřena toho, aby musela
kvůli opožděné splátce úroků a amortizací vyhlásit
proti vlastním členům nucenou soudní dražbu. To
jistě svědčí o tom, že úvěry nebyly přidělovány
lehkovážně a že příjemci úvěrů – přestože často
v nejobtížnějších podmínkách (v době české
hospodářské krize) – se vždy snažili svým
závazkům dostát. Rád bych také podotknul, že
členové výboru záložny brali svou práci vážně
i v sociálním ohledu. Z čistého výnosu záložny
byl roku 1933 pořízen šicí stroj pro výuku ručních
prací v měchovské obecné škole.
Pro pozvednutí ovocnářství věnovala záložna
každoročně dotace, díky nimž se snížila
pořizovací cena stromků.
Každým rokem poskytla záložna finanční
prostředky na nákup velkého objemu jetelového
semínka a osiva k setí, stejně jako na odběr
umělých hnojiv po vagónech. Díky tomu mohli
členové spolku a záložny nakupovat za nižší
nákupní ceny.

Ke 30. výročí existence záložny v roce 1945
nechal spolek u učitele Oskara Falba z Brtě
namalovat čestnou listinu se jmény zakladatelů.
Maximální výše vkladů činila 1 milión Kč, Čestné místo měla v kanceláři záložny.
záložna poskytla úvěry ve výši cca. 600 000 Kč.
Dnes (1953) již není naživu žádný ze zakladatelů
V této souvislosti bych rád připomněl nákup záložny. Jejich působení a práce pro dobro naší
pozemků v katastru Krásné Údolí nebo pozemků obce však nikdy nebude zapomenuta. Mužové,
rozparcelovaných statků v Měchově. Domkáři, jejichž jména stála na počátku mé zprávy, mohou
kteří půdu kupovali, neměli vždy v hotovosti s pýchou pohledět na práci, již v naší domovině
potřebnou částku. Téměř ve všech případech jim odvedli. Na práci, která měla jediný cíl: pomoc
ekonomicky slabším!
záložna poskytla úvěr v požadované výši.
autor: Konrád Hanika, překlad: Blanka Horáková
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TJ Budoucnost
Zdravím fanoušky, příznivce, hráče a všechny,
kteří mají rádi sport a především fotbal.
Jsme na konci podzimní části okresního přeboru
III. B třídy roku 2019. Podzim byl jako každý rok
výsledkově slabý. To také dokladuje výsledková
tabulka.

Dále byla u kabin postavena pergola s malým
stánkem. Pergola bude sloužit pro diváky i pro
naše spoluobčany a spolky při různých akcích
(drakiáda, hasičské závody, dětský den atd.).

Do týmu přišli mladí hráči z Toužimi. Matěj
Nepraš, František Šašek a Daniel Oslík. Z Útviny
pak Jiří Pavlík a Jiří Vodička. Na herním projevu
to bylo rychle znát. Bohužel se nám nedaří dávat
góly.

Rovněž jsme se podíleli s dalšími spolky na
dětském dni. Pak na brigádě Kraj živých vod
s obcí Otročín a v neposlední řadě na výlovu
rybníka Borovák pro Farmu Otročín.

Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli.
Na hřišti nám během roku vyrostla nová záchytná Dále našim sponzorům, obci, starostce Majce
stěna za brankou, kterou nám postavila firma Šaškové. Přeji krásné prožití vánočních svátků,
Linhart. Ta rovněž postavila v zadní části zdraví a dobrou pohodu do nového roku 2020.
multifunkční hřiště.
místopředseda TJ Budoucnost Otročín Jan Nepraš
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K. Vary - Dvory
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Štědrá
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12
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Děpoltovice
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0
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61:21
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Stanovice
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0
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Bochov B
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4
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0

0
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Nová Role B
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7

0

7

34:33
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0
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Krásné Údolí
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7

0

7
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20
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0
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Potůčky
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6

0

8
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Kyselka
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0

9

29:43
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0
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Hroznětín B

14

6

0

8

24:40

17

1

0

11

Nové Hamry

14

6

0

8

22:40

17

2

1

12

Počerny

14

6

0

8

25:36

16

2

0

13

Sadov

14

5

0

9

38:45

15

0

0

14

Hájek

14

4

0

10

24:53

13

0

1

15

Otročín

14

3

0

11

17:45

8

1

0

16

Abertamy

14

2

0

12

20:55

7

0

1
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SDH Otročín
Dovolte mi v tomto uspěchaném čase Vás
vytrhnout z předvánočních příprav a představit Vám dění v SDH Otročín v roce 2019.
Protože se blíží konec roku, dovolíme si trochu
bilancování. Každý rok v lednu se koná valná
hromada všech členů našeho spolku, kde si
vyslechneme zprávy za uplynulý rok a plány na
další období. V roce 2020 to nebude jiné, ale příští
rok je speciální tím, že proběhnou volby. Některé
další akce se konají každoročně a my jsme velice
rádi, že můžeme jejich pořádáním či technickou
výpomocí přispět ke krásnému kulturnímu životu
naší obce. Mezi takové akce patří v únoru
Masopust. Celý březen se poté nese v duchu
příprav na pálení čarodějnic a stavění Májky. Tato
akce se pravidelně koná 30. 4. – 1. 5. a my se na
ní s vámi všemi velice rádi potkáváme nejen
u stánku s občerstvením, které pro přihlížející
účastníky připravujeme.
Další úžasnou akcí na počátku června je
Mezinárodní den dětí, který společně se Svazem
žen velice rádi připravujeme pro naše nejmenší.
Tato akce je velice náročná na technickou
přípravu a na počet dobrovolníků, kteří se jí
účastní. Veliké díky patří všem, kteří tak nezištně
činí již po dobu několika let i těm, kteří byli letos
třeba poprvé. Doufáme, že se dětem ten jejich
slavnostní den líbil, a že se i další roky uvidíme
u stanovišť, při vystoupení i při tradičním
večerním kácení Májky. Jak jistě víte, 20.
července byly slavnosti obce Otročín, kde jsme
pomáhali s technickým zajištěním příprav a
občerstvením.
Po 15 letech byla obnovena tradice výlovu
rybníku Borováku. Tuto akci jsme technicky
pomohli zajistit pro společnost Farma Otročín,
se kterou máme již dlouhé roky vstřícné vztahy.
Velice si naší spolupráce vážíme a doufáme, že
výlov rybníka toto potvrdil a prohloubil. V sobotu
před první adventní nedělí byl na náměstí za
technické podpory SDH rozsvícen vánoční
stromeček. S některými z Vás jsme se potkali při
načerpávání předvánoční atmosféry, u občerstvení
či svařeného vína. V tuto chvíli to vypadá jako
kompletní přehled o dění v SDH, ale to je jen
zdání.

Vydala Obec Otročín dne 16. 12. 2019. ZDARMA.
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Spousta členů se podílí na výše popsaných akcích,
ale i přesto ještě stíhají zvyšovat nebo alespoň
udržovat si své znalosti a schopnosti.
V únoru si Petr Matouš obnovil způsobilost
strojníka, v listopadu obhájili své znalosti
v oblasti požární prevence Roman Hazmuka st.,
Daniel Matouš, Alois Pěnčík a Pavla Veselá
Kaňková. A ani naši sportovci nezaháleli. Po
vyhraném červnovém krajském kole postoupili na
Mistrovství České republiky do Ústí nad Labem.
Mistrovství se konalo na konci prázdnin 30. 8. –
1. 9. a do Ústí se sjela elita závodníků z celé
republiky. Na takto vysoké úrovni sportovního
klání je zapotřebí k lepšímu umístění i trocha toho
sportovního štěstí a to v letošním roce opravdu
chybělo. I přes velkou snahu závodníků se
nepodařilo dokončit ani jeden ze dvou požárních
útoků v čase, na který jsou zvyklí a nakonec se
družstvo umístilo na 14. místě.
Členové výjezdové jednotky průběžně provádějí
úklid garáží, starají se o techniku a věcné
prostředky. V červnu prošel celý vozový park
technickými prohlídkami, které k naší velké
radosti dopadly všechny dobře a vozidla jsou
připravená k zásahu tak, abychom pomohli
i nadále chránit Vaše zdraví i majetek. Výjezdová
jednotka v roce 2019 má za sebou pět akcí. Tři
zásahy byly prováděny na žádost operačního
střediska KOPIS a jednalo se o technickou pomoc.
Zbylé dva jsou záznamem o činnosti na KOPISu,
ale jsou na žádost vedení obce. Jednalo se
o vyčistění kanalizací s pomocí techniky JSDH.
V rámci komunikace mezi jednotkami IZS
(integrovaný záchranný systém) byla do cisterny
Tatra 148 CAS 32 nainstalována nová
radiostanice. Tato stanice i druhá ve vozidle
Toyota jsou využívány v rámci digitální
komunikace aplikace Pegas a členové zásahové
jednotky prošli školením, jak s těmito radiostanicemi zacházet.
Troufáme si napsat, že nyní už je to vše a nám
nezbývá nic jiného než se s Vámi rozloučit, ale
před tím bychom Vám všem rádi popřáli krásný
adventní čas, klidné Vánoční svátky a do roku
2020 hlavně zdraví a štěstí…
Těšíme se na další setkání.
členové SDH Otročín
Vydala Obec Otročín dne 16. 12. 2019. ZDARMA.
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Český svaz žen, základní organizace Otročín
Milí sousedé,
přišel čas se ohlédnout za posledním půlrokem
a zhodnotit ho.
V době od vydání posledního zpravodaje jsme se
bohužel rozloučily s dvěma členkami naší
organizace Marií Macháčkovou a Marií
Václavíkovou. S ohledem na to, že při rozloučení
s Marií Macháčkovou zaznělo pouze, že byla
dlouholetou předsedkyní a členkou svazu žen,
mám potřebu doplnit informace medailonkem
o jejím celoživotním poslání.
Maruška Macháčková byla členkou Českého
svazu žen v Otročíně již od svých 18 let, rovněž
v té době vstoupila do Českého červeného kříže,
jehož členkou byla až do roku 1989. Asi od 80. let
minulého století byla předsedkyní Českého
svazu žen Otročín, ve vedení svazu žen byla Marie Macháčková
s krátkou přestávkou až do posledního dne svého
života. V posledních pěti letech se střídala ve
vedení jako místopředsedkyně a emeritní
předsedkyně. Byla také delegátkou okresní
konference českého svazu žen pro celostátní
shromáždění svazu žen.
V roce 2017, kdy oslavila své jubileum 70 let,
obdržela Marie Macháčková za svoji dobrovolnickou práci ve svazu žen čestné uznání s osobní
gratulací hlavní předsedkyně svazu žen Ing. Jany
Chržové. Nikdo jiný z našeho spolku oceněn
zatím nebyl. Ve svazu žen jsou tyto pocty
výjimečné oproti dobrovolným hasičům. :-)
Ještě loňské léto, přestože už měla Maruška
značné zdravotní potíže, tančila v kroji na
vystoupení svazu žen a šla v průvodu při otročínských slavnostech, jak je vidět na fotografii.
V době, když jsme mohly jako spolky ještě péct
koláče na slavnosti, se pekly vždy posvícenecké
koláče u Marušky v garáži.
Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že jako osobnost
byla bojovnice, vždycky bránila slabší a byla
spravedlivá a nebála se jít i pro ostřejší slůvko,
když toho bylo potřeba. Maruška mě učila jako
předsedkyni, abych nikdy nezapomněla pěkně
nahlas a před všemi pochválit a poděkovat
členkám za práci, sponzorům za podporu a
hasičům a obci za pomoc při akcích.
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Co slíbila, to dodržela. Měla ráda společnost a
mladé lidi kolem sebe, byla pro každou legraci.
I ve věku 70 let o sebe uměla pečovat a měla
šmrnc. Pro tyto její vlastnosti jsem si jí vážila a
obdivovala ji. Chybí mi a vzpomínám na ni
s láskou.
Ze smutnění nás vytáhly tréninky s dětmi na
vystoupení pro obecní slavnosti, které se konaly
20. července. Program slavností zahájila dechová
kapela Daliborka z Mariánských Lázní. Po
přivítání návštěvníků paní starostkou zazpívala
Markéta Zemanová k třicetiletému výročí
Sametové revoluce píseň Modlitba pro Martu.
S děvčátky jsme zatančily v krojích na píseň
Červený šáteček, našich 11 dětí pak vystoupilo
s třásněmi na píseň Děti ráje od Michala Davida a
na závěr ženy a dívky tančily na svižnou píseň Ta
ne od slovenské zpěvačky Kristíny. Program pak
pokračoval dalšími koncerty a oblíbenými
tanečními soutěžemi pro rodiče s dětmi s Martinem a Lůcou. Slavnosti byly jako vždy díky
neutuchajícímu nadšení Miloše Kohoutka ml.
doplněny
celodenní
výstavou
drobného
zvířectva před domem služeb. K vidění zde byly
různé druhy králíků, holubů, drůbeže, dále
papoušci, kozy, morčata a králičí samice s králíčky, celkem asi 200 ks zvířat od 23 chovatelů
z celého kraje. Doprovodný program výstavy
tvořilo malování na tváře dětí, malování triček,
malování obrázků, soutěž o házení na králíka a
zatloukání hřebíků a výstava výpěstků našich
zahrad. Děkuji všem dobrovolníkům, hasičům,
ženám, chovatelům z Andělské Hory a obci, že se
stále snaží společně připravit pro všechny v létě
zábavu.

Otročínské slavnosti

2. října jsme v odpoledních hodinách při osmi
stupních Celsia vítaly spolu s paní starostkou
Marií Šaškovou u otročínské minerálky účastníky
konference MAS Venkov, která se konala
v klášteře v Teplé. Dvě členky v krojích rozdávaly
otročínské koláčky z Karlovarského cukrářství
(od Žmolků) a další jako víly podávaly pohárek
s ochutnávkou pramene při družném hovoru
s návštěvníky.
V říjnu jsme si díky dotaci 5 000 Kč z grantového programu Dr. Živoda MAS Kraj živých
vod nechaly ušít ke kroji čtyři nové haleny
s dlouhým rukávem do chladného počasí a jednu Vítání u pramene
s krátkým rukávem.
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Díky příspěvku Krajské rady žen jsme mohly
uhradit i šestou halenu, kterou jsme potřebovaly
doplnit pro aktivní členky našeho spolku. Trička,
která jsme používaly dříve, již dosluhují a
podařilo se nám tak i díky loňské dotaci z MAS
Kraj živých vod obnovit naše kroje a doplnit je
o potřebné haleny s dlouhým rukávem.
Tyto nové haleny jsme využily 26. října na
výlovu Borováku, akci Farmy Otročín, kde naše
členky vítaly návštěvníky a rozdávaly jim
perníkové kapříky. Doprovod jim dělali myslivci,
kteří rozdávali panáky na zahřátí. Při této spole- Nové haleny
čenské příležitosti jsme pozvaly členky svazu žen
z celého kraje, které nám pomohly zabezpečit
soutěže pro děti a část odměn dětského programu.
Nejen pro děti zde byla možnost vyzkoušet si
dojení modelu krávy popřípadě v něm soutěžit.
Rekord byl 1700 ml za 30 sekund. I skákací hrad
měl faremní moto a naše soutěže jsme
přizpůsobily tématu rybářství a myslivectví - lov
rybiček, střelba z dětských nerf pušek, poznávací
soutěže: co do lesa nepatří, druhy sladkovodních
ryb, lesní plody, listy stromů atd. Legendární
výlov Borováku jsem zde zažila poprvé a nejen já
jsem byla překvapena hojnou účastí návštěvníků.
Děkuji Ivaně Blehové za napečení perníčků,
Honzíkovi Karabovi za zapůjčení nerf pušek,
členkám za účast, obci za technickou podporu a
hlavně řediteli Farmy Otročín Richardu Tintěrovi
za přizvání na tuto akci.
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Výlov Borováku a krajské setkání svazu žen
V listopadu jsme již začaly pilně připravovat
program Rozsvícení vánočního stromu, který se
konal 30. listopadu. Po příchodu Mikulášského
průvodu naši malí andílci zazpívali pod vedením
Markéty Zemanové koledy Štědrý večer nastal a
Půjdem spolu do Betléma. Pak Markéta všechny
dojala písní Andělská od folkové zpěvačky
Zuzany Navarové, která zemřela v prosinci 2004
ve věku 45 let po dlouholetém boji s rakovinou.
Našich 14 andílků a jeden sněhuláček pak
zatančili s třásněmi na píseň Vánoční strom od
Lucie Vondráčkové. Mikuláš pak rozdal dětem za
básničky a písničky balíčky sladkostí od obce. Na
okamžik ožil vánoční Betlém. Novinkou byl
symbolický kominík pro štěstí. Děti a rodiče
pustili všech 120 svíček v ořechové skořápce
v kádi s kapry. Hasiči připravili výborný svařák,
občerstvení, osvětlení a ozvučení akce.
Všem děkuji za pomoc a přeji Vám krásné
vánoční svátky a do nového roku 2020 vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a spoustu pěkných akcí
v naší vesničce, na kterých se společně sejdeme.
Přivítáme nové nápady a nabídnutou ruku k práci.

Závěrem bych Vás ráda pozvala na dětský
karneval, který zahájí v sobotu 22. února 2020
jarní prázdniny dětí a na Masopustní rej, který je
ukončí v sobotu 29. února 2020.
Rozsvícení vánočního stromu
Vydala Obec Otročín dne 16. 12. 2019. ZDARMA.
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Byl by zájem v Otročíně a okolí o přírodovědný klub
(spolek) pro děti i dospělé?
Cílem spolku by bylo sdílení znalostí v poznávání V případě zájmu mě prosím kontaktujte.
zvířat a rostlin při výpravách do zdejší přírody.
Hana Mrhalová
Osobně mohu nabídnout znalosti v oblasti
ekologie, zoologie (ornitologie), botaniky a
731 044 145
dendrologie.
hana@mrhalovi.cz

Osmisměrka
Johny Carson: Odešlete balíčky s vánočními dárky brzy, ...(tajenka)
AUDITORKA BAJKA BALETKA
CELNICE CITÁT DOTEK
DOZOR EMPATIE FIRMA
INKUBÁTOR JAVOR JELENICE
KOLÍK KOŘEN LÁSKA LIJÁK
LŽIČKA MAJÁK MELOUN
MONOKL MUNICE
NEKROLOG OBDÉLNÍK
OMRZLINA PÁTEŘ PERLA
POKLAD POZVÁNKA
PŘEKÁŽKA SKLÁDKA SKŘÍŇKA
STŘELNICE TELEVIZOR TERÉN
TULIPÁN ÚMLUVA

Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
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