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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
období přicházejících svátků je příležitostí k zastavení a k poděkování za spolupráci v uplynulém
roce. Hned na začátku děkuji vám, kteří se podílíte
na chodu obce – zaměstnancům, zastupitelům.
Velký dík patří vám všem, kteří nezištně pomáháte
ve svém okolí – svým sousedům, starším občanům,
s nákupy, dobrou radou anebo jen milým slovem.
Děkuji spolkům, které nám pravidelně zajišťují
technický a kulturní servis na našich akcích. Děkuji
místním firmám za vstřícnost.

Máme zpracovaný digitální povodňový plán, který
je k dispozici na webových stránkách obce, v sekci
Obec. Děkujeme za spolupráci při vyplňování
dotazníků, které jsou součástí plánu. Celkové
náklady na zpracování byly 118 217 Kč. Dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci
opatření na ochranu před povodněmi 94 570 Kč.

S padáním sněhu přichází i zimní údržba komunikací. Prosím všechny majitele automobilů o parkování mimo udržované komunikace, nejlépe ve
svých dvorech a zahradách. Velice ztěžujete
A co se podařilo?
průjezd těžké techniky, která se tak do některých
Během roku bylo dokončeno odkanalizování míst vůbec nemůže dostat.
Otročína a Brtě a dostavba ČOV. Více podrobností
Přeji Vám i Vašim blízkým radostné a požehnané
se dozvíte v samostatném článku.
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví,
Postupně pokračujeme s opravami místních komu- klidu a životního optimismu.
nikací. Nový povrch dostala silnice z Poseče k vlaMarie Šašková
kové zastávce, a to i díky dotaci od Karlovarského
kraje. Celkové náklady na opravu byly 1 281 738
Kč. Dotace 263 529 Kč.
Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Otročín, Brť – tlaková kanalizace a ČOV
Na podzim byla ukončena výstavba kanalizační
sítě a čistírny odpadních vod. Součástí stavby byla
i realizace kanalizačních odboček a tím je
umožněno napojení všech nemovitostí.

A co to všechno stálo?
Celkem stavební práce na
kanalizaci a ČOV

30 412 720 Kč

Zdroje financování:
vlastní zdroje Vodohospodářského
sdružení (VSOZČ)
Obec Otročín - odbočky tlak.
kanalizace
dotace od MZe

Již na podzim proběhla první schůzka se zájemci
o napojení na kanalizaci. V současné době je
připojeno 12 nemovitostí a další se budou
připojovat od jara příštího roku.
Od jara budou probíhat další informační schůzky,
kde se dozvíte podrobnosti o způsobu nákupu a
osazení jímky, elektropřípojce atd. I nadále platí
nabídka ze strany obce, že po vyplnění
jednoduché žádosti vám obec poskytne finanční
příspěvek na zakoupení čerpací jímky (cca 13 500
Kč – dle aktuální ceny). K vyúčtování příspěvku
stačí doložit kopii faktury.

10 649 941 Kč
2 543 779 Kč

17 219 000 Kč

ČOV zima 2020

Jsem moc ráda, že během stavby nedocházelo
k velkým problémům v dopravě. Pouze na
rozbitých silnicích bylo poškozeno několik
pneumatik. Hned po dokončení stavby kanalizace
se podařilo Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje nejhorší úseky silnic Brť –
Otročín a Otročín – Tisová opravit.

ČOV zima 2021

Obecní úřad v době vánočních svátků
Od 27. do 30. prosince bude obecní úřad v Otročíně uzavřen z důvodu dovolené.
Otevřeno pro veřejnost bude pouze v pátek 31. prosince dopoledne.

Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Zákon o odpadech a nová obecně závazná vyhláška
Na základě nového zákona o odpadech jsou
všechny obce povinny aktualizovat své dosavadní
vyhlášky o odpadech. I naše zastupitelstvo tak
učinilo a vydalo novou OZV č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, kterou naleznete jako přílohu ve
zpravodaji.
Vyhlášku jsme museli upravit dle zákona a
zároveň jsme zvýšili sazbu poplatku ze
současných 500 Kč na 700 Kč/osoba/rok.
Každoročně se stále navyšuje zákonný poplatek za
uložení na skládku. A ani toto zvýšení poplatku
zdaleka nepokryje náklady na svoz popelnic
v obci.
Prosím všechny o pečlivé třídění odpadu, aby
v popelnici končil pouze odpad, který nelze
vytřídit. Čím méně odpadu v popelnicích, tím
méně peněz za uložení na skládku.

Jakým způsobem fyzická osoba pro případ
osvobození prokáže správci poplatku, že má
bydliště v jiné obci?
ODPOVĚĎ:
Jedním z důvodů pro osvobození od poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství je, že
fyzická osoba je poplatníkem poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště. Z daného
vyplývá, že důvodem pro osvobození je, že tato
fyzická osoba je v postavení poplatníka v jiné
obci. Nemusí tedy prokazovat bydliště, ale
skutečnost, že v jiné obci plní poplatkovou
povinnost. Nositelem důkazního břemene je
poplatník, jehož povinností je prokázat správci
poplatku skutečnosti zakládající nárok na případné
osvobození nebo úlevu od poplatku. Je tedy věcí
poplatníka, jaký konkrétní důkazní prostředek
k prokázání svých tvrzení doloží.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
K NOVÉ ODPADOVÉ LEGISLATIVĚ

Je fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která
má ve vlastnictví rodinný dům, povinna platit
Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci současně poplatek za obecní systém odpadového
v obci vlastní stavbu sloužící k rodinné rekreaci, hospodářství, i když namítá, že žije sama a odpad
kde není hlášena k trvalému pobytu žádná neprodukuje?
fyzická osoba. Není v rozporu se zákonem,
jestliže je po ní požadováno zaplacení poplatku ODPOVĚĎ:
Zavede-li obec na svém území poplatek za obecní
za odpad „dvakrát“?
systém odpadového hospodářství, jsou k platbě
poplatku povinni všichni poplatníci, které
ODPOVĚĎ:
Zákon o místních poplatcích vymezuje osobu vymezuje zákon o místních poplatcích, neboť jim
poplatníka poplatku za obecní systém odpadového byla dána možnost využívat uvedený obecní
hospodářství. Tím je fyzická osoba přihlášená systém odpadového hospodářství. Skutečnost, zda
v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, ze subjektivních důvodů fyzická osoba tuto
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, možnost využije či nikoliv, není z hlediska
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a poplatkové povinnosti rozhodující.
která je umístěna na území obce. Z daného
vyplývá, že není v rozporu se zákonem, pokud
bude obec požadovat platbu po poplatníkovi
jednou z titulu přihlášení v obci a podruhé z titulu
vlastnictví nemovité věci.

Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Komplexní pozemkové úpravy
Státní pozemkový úřad zahájil řízení o pozemkových úpravách, na základě žádostí majitelů
pozemků, kteří vlastní nadpoloviční výměry
zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.
V naší obci se jedná o katastrální území Otročín,
Poseč a Tisová.

Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání
pozemků vlastníky je vytvořena nová digitální
katastrální mapa jako podklad pro obnovu
katastrálního operátu. Po dokončení návrhu
pozemkové úpravy má každý vlastník nárok na
vytyčení nově navržených pozemků.

V rámci přípravných prací se provádí průzkum
území, analýzy území – hydrologické a půdní
poměry, geodetické zaměření skutečného stavu
terénu, stanovení obvodu pozemkových úprav
apod.

Zpracování přípravných a navrhovaných prací je
zajišťováno soukromými firmami, které jsou
vybrány na základě výběrového řízení a
k provádění pozemkových úprav mají potřebná
oprávnění. V případě, že nenastávají v průběhu
řešení výraznější komplikace, mohou tyto fáze
Na základě zaměření a provedených analýz se pozemkových úprav trvat přibližně 4 až 5 let.
navrhne tzv. plán společných zařízení, který tvoří
kostru
území
(polní
cesty,
protierozní, Důležitým dokumentem celé úpravy je plán
protipovodňová a ekologická opatření). Do této společných zařízení. Právě v něm je možné ve
kostry je následně umisťováno nové uspořádání veřejném zájmu navrhnout celou řadu opatření,
pozemků, které je projednáno s vlastníky a které lze rozdělit na opatření ke zpřístupnění
dotčenými orgány státní správy.
pozemků, protierozní, vodohospodářská opatření a
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Zdroj: Zemědělské sucho v České republice,
publikace Agrární komory ČR

Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Adventní zamyšlení
Vážené čtenářky a vážení čtenáři z Otročína
a okolí,
obracím se na Vás v době, která je opět nesnadná
kvůli návratu nebo spíše návratům nemoci Covid19. Protože trvá už delší dobu, působí nejen na
nemocné a jejich blízké, ale v důsledcích výpadků
doléhá na vzdělávání i na výrobu a promítá se do
inflace a dostupnosti některých služeb, např.
v oblasti bydlení, automobilů nebo energetiky.
Jsme v nejistotě i co se týká délky trvání tohoto
stavu a uspořádání života po něm. Možná jste
stejně jako já už přesyceni zprávami na toto téma.
Jsou ovšem naštěstí i záležitosti, které se daří dělat
i vzdor této nemoci. Život jde dál a člověk
oceňuje i věci, které se předtím zdály samozřejmé,
jako je blízkost a pomoc blízkých lidí.
Bohoslužby letos probíhají pravidelně a bez
omezení rozsahu nebo účasti. Podařilo se také
zahájit technicky i finančně náročnou opravu
střechy kostela. Oprava už byla potřebná, pokud
se kostel sv. Michaela – nejvýraznější otročínská
památka, neměla dostat do havarijního stavu. Co
se vlastně se střechou stalo? Při opravách, které
byly prováděny hluboko ve 20. století, se provedla
nutná oprava krytiny po zatékání, aniž by se
zrevidoval stav krovu. Tak se, Bohu žel, do
prostoru střechy zavřeli i biologičtí nepřátelé
dřeva (houby, plísně, mikrobi), kteří rozložili za
dlouhou dobu část krovu, která se musela
vyměnit. Rovněž dosluhuje alukrytová krytina.

Po stránce materiálu jsou pozednice z modřínu,
ostatní prvky krovu ze smrku, spoje jsou
prováděny tesařsky ze dřeva; protézy (tedy
nastavení zdravé části starého krovu na nové
tesařské
prvky,
např.
vazního
trámu)
dvojšikmočelými pláty, prodlouženými čepy a
vloženými čepy, abych uvedl i nějaký zajímavý
detail. Druhá fáze opravy bude zhruba stejně
finančně náročná s navýšením o inflaci. Podle
všech dosavadních zkušeností i referencí odvádí
firma TESAI, s.r.o., pana Romana Kloučka
kvalitní erudovanou práci.
Je načase sestoupit ze střechy dolů do kostela.
V posledních týdnech byly dvě více navštívené
bohoslužby – s modlením za zemřelé a
s návštěvou hřbitova 31. řijna a Hubertská mše
spojená se vzpomínkou na pana Jaroslava
Veselého 19. listopadu. V adventě bychom měli
prožít radostné očekávání Vánoc, které jsou
svátky Božího darování se v náš prospěch, což
můžeme ocenit zvlášť v obtížných časech.
O vánoční noci bude mše sv. ve 22:00, o nedělích
a zasvěcených svátcích v 10:30. Přeji Vám i sobě
radostné prožití Vánoc a lepší nový rok 2022!
R. Pavel Větrovec, farář

Oprava je rozložena do dvou částí, v první se
pracuje na krovu nad kostelem, ve druhé bude na
řadě krytina nad kostelem a krov a krytina věže.
Cena první části přesahuje přes pět milionů korun
a je financována především z prostředků kanonie
premonstrátů v Teplé. Rád tady děkuji Obci
Otročín za příspěvek jednoho milionu korun na
tento účel, stejně i za přislíbený dar Farmě
Otročín. Když píšu tento článek, dokončuje se
i letošní fáze opravy střechy, druhá je naplánována
na rok 2023. Po technické stránce jde o ručně
prováděnou tesařskou práci, která zohledňuje
vývoj řemesla i význam objektu, jemuž by měla
tato konstrukce posloužit alespoň na příštích sto
let (stávající krov byl původní z kostela
dokončeného v roce 1838).
Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Farma Otročín
Vážení kolegové, milí přátelé,
rok 2021 se nám blíží ke konci, proto je načase
bilancovat to, co se povedlo, i to, z čeho se
můžeme do budoucna poučit. I v letošním roce
jsme se potýkali s nevyzpytatelnými nástrahami koronavirové krize, jejíž následky se
nevyhnuly ani oboru zemědělství. Kromě
dodržování vládních opatření nás ovlivnily
i další bezprecedentní události: strmý růst cen
pohonných hmot a energií, nedostupnost
výrobních zdrojů a kapacit, silné personální
problémy a v neposlední řadě i výkyvy počasí,
které do značné míry rozhodují o našem
úspěchu v daném roce. I přes tyto všechny
překážky si ale můžeme se vztyčenou hlavou
říci: Zvládli jsme to!

Jaký byl rok 2021 na Farmě Otročín?
Od začátku letošního roku jsme pokračovali
v kultivaci naší krásné západočeské krajiny. Za
zmínku stojí oprava cesty k rybníku Borovák a její
zprovoznění. Opět jsme vytvořili mnoho
krajinných prvků, opravili několik polních cest a
vysázeli doprovodné stromořadí, které jsou díky
tomu v současnosti místem častých procházek
obyvatel místních i návštěvníků z okolí, nadále
jsme udržovali a zkulturňovali hráze rybníků a
mnoha dalších přírodních celků.
V areálu farmy se nám podařilo zmodernizovat
sklad slámy a jeho okolí tak, aby to odpovídalo
současným standardům. Pokračujeme v modernizaci dílen, v posledních měsících jsme nainstalovali kompletně nový systém vytápění a
díky našemu stavebnímu týmu se podařila
dokončit výstavba zázemí, konkrétně nové
hygienické prostory a jídelna, ve které jsme se při
několika zvláštních příležitostech sešli ve větším
kolektivu na společný oběd a prohloubili harmonii
v našem kolektivu.

farmou ve střední Evropě a jedním z největších
producentů biomléka v celé Evropě.
K dnešnímu dni můžeme s radostí oznámit, že se
nám podařilo dokončit veškeré náležitosti s úřady
České republiky a máme kompletní stavební a
územní povolení. Ve výběrovém řízení jsme již
vybrali partnera, který bude celou část výstavby
řídit a věříme, že tato spolupráce bude velmi
úspěšná a projekt se podaří spustit podle plánu.
Během měsíců října a listopadu se pracovalo na
demontáži seníku, čímž započala i fyzická část
celého stavebně-konstrukčního záměru.
Navzdory pokračující koronavirové krizi se nám
v letošním roce podařilo obnovit tradici několika
společenských akcí pro firmu a blízké i
vzdálenější okolí. Opět jsme zorganizovali
faremní naháňku s účastí mnoha partnerů a velmi
příjemným doprovodným programem. Pořádali
jsme firemní akce, jako jarní závody motokár a
dožínky. Na sklonku podzimu jsme zorganizovali
Svatohubertskou mši svatou, čímž jsme vzdali
hold české myslivosti a také zavzpomínali na
našeho kolegu Jaroslava Veselého. Vrcholem byl
bezpochyby druhý ročník obnovené tradice
výlovu rybníka Borovák. Zde se nám sešlo kolem
osmi set hostů z řad místních, ale i návštěvníků ze
vzdálenějších koutů naší republiky. Potěšilo nás,
že si udělalo čas i mnoho zástupců z HOPI
holding. V bohatém doprovodném programu si
našly své všechny věkové generace, rozličné rybí
i nerybí pochoutky potěšily každý mlsný jazýček,
a díky reakcím našich milých hostů můžeme
považovat akci za velmi zdařilou.
Na závěr bych rád vzpomenul na ty nejdůležitější,
bez nichž by naše práce nedávala smysl, a
především by v žádném případě nebyla tak
úspěšná. Děkuji svému týmu z Farmy Otročín za
Váš pracovní přístup, nasazení a chuť vyhrávat.
Přeji si, aby nám naše energie a společná vize
dávala sílu překonávat operativní starosti.

V současnosti vrcholí administrativní část přípravy realizace největšího projektu v historii naší Věřím, že společně budeme úspěšní i do mnoha
farmy – rekonstrukce a modernizace velkokapa- let budoucích, protože táhneme za jeden provaz!
citního kravína. Do roku 2023 plánujeme plně Za to děkuji.
zavést robotické dojení v prostorných a pohodlS úctou Richard Tintěra
ných stájích pro dojnice, což by nás mělo výrazně
posunout v našem cíli stát se nejmodernější
Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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TJ Budoucnost
Začala nám podzimní část III. třídy okresní
soutěže. Soutěž byla rozjeta za přísných
hygienických podmínek, neboť stále zde byla
covid opatření. Každý hráč musel doložit, že si
před zápasem provedl test, popřípadě se nechal
očkovat proti Covidu.
Do soutěže pro tento ročník bylo přihlášeno 15
týmů. Děpoltovice, Hroznětín B, Sadov, Svatava
B, Nová Role B, Hájek, Kolová B, Stanovice,
Nové Hamry, Kyselka, Chyše B, Krásné Údolí,
Abertamy, Počerny a náš tým Otročín.

Každý následující zápas to jen potvrzoval. Vždy
jsme si vypracovali mnoho šancí. Soupeře jsme
přehrávali, ale bohužel pokud se nedávají góly,
mužstvo nemůže vyhrát.
Dalším problémem bylo i to, že nebyla stálá
sestava. Každý zápas jsem musel tvořit novou
sestavu, pozice hráčů. Pak ještě do toho
vykartování hráčů. V podzimní části dostali tři
naši hráči červenou kartu. Jeden dostal stopku na
osm zápasů a dva na šest zápasů. To je pak těžké
ustálit základní jedenáctku. Tomu odpovídalo
i konečné umístění pro podzimní část soutěže.
Přezimujeme na 13. místě. Výhry tři, remízy dvě,
proher devět. Skóre 21:47.

Co se týče posil, tak se k nám vrátil staronový
hráč Štěpán Šipula, pak k nám přišel Tomáš
Poprocký z Bezvěrova, vrátil se i Slávek
Mydloch.
Střelci: Filip Beníšek, Matěj Nepraš, Tomáš
Vaňousek, Daniel Oslík, Tomáš Poprocký, Filip
Můžeme říci, že náš kádr je z více jak poloviny Korunka, Miloslav Šipula. Na domácí zápasy
tvořen mladými hráči. Takže byla zde i velká přišlo 423 diváků, kterým touto cestou děkujeme
naděje, že by tento ročník mohl být něčím za podporu.
zvláštním. Bohužel hned první zápas naznačil, že

velkým problémem bude naše koncovka.

Sestava na hřišti v Hroznětíně
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Jak jistě všichni víte, proběhl již druhý ročník
Memoriál Jaroslava Beníška v malé kopané, který
se uskutečnil 17. července na místním hřišti.
Turnaj byl zahájen v 9 hodin rozlosováním týmů
do dvou skupin po 6 týmech. Po celou dobu
turnaje byla skvělá nálada, lidi se bavili.
Občerstvení zajišťovala jako při každém
mistrovském utkání stálá dvojka - Petra a Petr
Budilovi. Za což jim i touto cestou moc děkuji.
Turnaje se účastnil i předchozí vítěz tým Greguše
z Teplé. Bohužel do finále se nedostal. Tento
ročník vyhrál domácí tým Farma Otročín. Putovní
pohár tohoto turnaje přezimuje do dalšího ročníku
v Otročíně.

Další akce, které jsme se účastnili jako spolek, byl
výlov rybníka Borovák, který proběhl 10. října.
I přesto, že byla neděle, přišla spousta lidí. Touto
cestou bych rád poděkoval všem, kteří se na akci
nějakým svým způsobem podíleli. Ať to bylo
hlídání přes noc, prodej ryb, práce v lovišti,
vynášení ryb z loviště, jejich třídění, zajištění
občerstvení apod. Ještě jednou moc děkuji a těším
se na další výlov, který bude za dva roky.

Vítězná parta Farma Otročín
Tak a máme tady zase konec roku. Dovolte mi,
abych touto cestou poděkoval a popřál všem
především pevné zdraví, krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2022 mnoho osobních
úspěchů, pohody, spokojenosti. Na jaře se opět
sejdeme na fotbale.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení a milí čtenáři,
už je to nějakou dobu od vydání posledního
Otročínského zpravodaje a my Vám opět rádi
sdělíme něco z dění v SDH Otročín.
Členové JSDH se pravidelně účastní různých
školení. V tomto pololetí se tři z nich zúčastnili
metodického školení v Chyších. Témata školení
byla:





Útočný proud do patra a způsoby prohledávání
zakouřených místností
Útočný proud do sklepa a prohledávání Technická pomoc odstranění překážek z vozovky
směr Teplá
místností bez přístupu světla
Útočný proud po nastavovacím žebříku
Základy pro zajištění místa nehody

Daniel Matouš, Roman Hazmuka ml. a Ondřej
Nepraš poté předali získané znalosti ostatním
členům výjezdové jednotky.
Dnešní doba se podepsala na nás všech, a tak jako
se žáci museli naučit výuku online, museli
i členové naší výjezdové jednotky zasednout ke Technická pomoc za Tisovou
svým počítačům či notebookům a vzdělávat se ve
virtuálním prostředí. Přesně takto online bylo letos
poprvé i pravidelné povinné školení na motorové
pily. Nejprve proběhla přednáška, následovala
diskuze účastníků a poté každý musel zdárně
vyplnit závěrečný test.
V červnu a říjnu se naším krajem prohnal silný
vítr, který komplikoval životy občanů a pro členy
JSDH znamenal výjezdovou pohotovost. 24.
června jsme vyráželi k odstranění stromů nejprve
z vozovky asi 1 km od Otročína směrem na Technická pomoc na hřbitově
Teplou, poté na místním hřbitově a další oznámení
o padlém stromě jsme obdrželi od správce
fotbalového hřiště. V tomto případě šlo o strom
blokující příjezdovou cestu. Na všechnu tuto
technickou pomoc jsme vyráželi s vozidlem CAS
32-T148. V říjnu byl po vichřici dne 21. 10.
KOPISem (Krajské operační a informační
středisko) vyhlášen výjezd na strom přes vozovku
před Tisovou a po jeho odstranění jsme ihned
přejeli zlikvidovat další strom blokující dopravu
za Posečí směrem na Prachomety.
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Záchrana rorýse v Brti
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K záchraně osob a zvířat z výšky jsme byli
povoláni 7. srpna do obce Brť. Po příjezdu jsme
zjistili, že jde o záchranu rorýse zamotaného do
provazů. K jeho vyproštění jsme museli použít
čtyřdílný žebřík. Rorýs byl z provazů vyproštěn a
vypuštěn zpět do volné přírody. V září, konkrétně
5. 9., byl vyhlášen jednotce poplach KOPISem
v Karlových Varech. Jednotka dobrovolných
hasičů Otročín byla poslána k požáru balíků slámy
v klášteře u Teplé. Vyjeli jsme v počtu 1+4
s vozidlem CAS 32-T148 a doprovodným
velitelským vozem Toyota L1Z na místo
nahlášené události. Po našem příjezdu jsme od
velitele zásahu z SDH Teplá obdrželi pracovní
pozici, která spočívala v doplňování vody na
místo požářiště. Do naší cisterny vodu dodávala
z přírodního vodního zdroje místní jednotka. Poté
jsme vodu pomocí dvou proudů „B“ dodávali
střídavě do tří stanovišť přímo v místě požáru.
Volní členové výjezdové jednotky na místě požáru
obsadili dva útočné proudy na prolévání balíků,
které místní zemědělská technika vyvážela
z požářiště. Vždy jsme dbali pokynů velícího
důstojníka, který na místě řídil činnost všech
jednotek (celkem se jich při likvidaci požáru a
následném dohledu nad doutnající slámou
vystřídalo 13). Zásah byl zcela ukončen až po Požár balíků slámy v Teplé
šesti dnech a škoda byla předběžně odhadnuta na
750 tisíc korun.
Záznamy o činnosti (ZOČ) máme za toto pololetí
dva. 3. 7. šlo o odčerpání vody z výkopu pro
tlakovou kanalizaci a 6. 7. o čištění dešťové
kanalizace v Otročíně. Záznam o činnosti je
způsob evidence poskytnutých pohotovostních a
jiných služeb nebo prací jednotek PO (řídí se §97
zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou předem
dohodnuty a plněny v určeném termínu. ZOČ se Strom u Tisové
týká událostí, které aktuálně neohrožují život ani
majetek občanů, ale jsou vykonány právě pro
jejich ochranu a zabránění případnému vzniku
potenciálního ohrožení. O tyto zásahy začátkem
července požádala starostka obce a akce byly
konzultovány s Hasičským záchranným sborem
Karlovarského kraje.


Čištění propustku pro obec
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Členové jednotky se zúčastnili několika brigád.
Na žádost místních obyvatel či přímo starostky
obce jsme pravidelně čistili či proplachovali:



propustek na dešťovou vodu u č. p. 130 a 6
(31. 7. a 5. 8.)
a kanalizaci u č. p. 144 a 34 (25. 8. a 2. 9.)

Pravidelně se staráme o techniku i hasičárnu,
provádíme drobné opravy, údržbu výstroje a
výzbroje. Prostě udržujeme akceschopnost
jednotky. Letos jsme s pomocí dotace pořídili dva
IDP (izolovaný dýchací přístroj) a dvě náhradní Kanalizace Otročín
láhve. Jde o dýchací přístroj řady PPS 4000 v setu
s ocelovou lahví a maskou. Jedná se o jeden
z nejlehčích
profesionálních
vzduchových
dýchacích přístrojů pro hasiče, jehož nosný
systém je vyroben z vysoce odolného materiálu.
Protože v druhé polovině roku došlo k částečnému rozvolnění anticovidových opatření, mohl
se na chvíli rozvinout i náš společensko-kulturní
život (samozřejmě při dodržování všech platných
nařízení).
Protože na toto rozvolnění čekali všichni, dostali
jsme pozvání k účasti na mnoho akcí a museli
jsme vybírat. 26. června jsme se s vozidly CAS IDP (izolovaný dýchací přístroj), dotace za rok 2021
32-T148 i Praga V3S zúčastnili slavnostního
průvodu v Teplé a s Pragou V3S a Toyotou jsme
7. srpna zářili v průvodu v Cebivi. Byli jsme také
pozváni na slavnosti do Žlutic, kam jsme do
průvodu dorazili s CAS 32-T148 a Toyotou. Při
slavnostech jsme obdrželi pamětní stuhu na
prapor. Ve Žluticích se také dne 16. 10. konalo 1.
Krajské setkání slavnostních praporů, kde jsme
měli své zastoupení v podobě jediné vlajkonošky
mezi muži. Vizí krajského starosty je zavést novou
tradici setkávání členů SDH a jejich příznivců
napříč celým krajem, které se bude každý rok
konat v jiném městě.
Sami jsme pořádali několik společenských akcí.
24. července proběhly slavnosti naší obce, kde
jsme jako každoročně pomáhali s technickým
zabezpečením celé akce. Poté jsme připravovali
občerstvení pro návštěvníky a jeho prodej. Druhý
den jsme zajistili úklid po těchto slavnostech.
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11

14. srpna jsme zorganizovali posezení pod
pergolou na hřišti pro členy SDH a sportovce,
kteří nás reprezentovali při kláních v požárním
sportu. Touto cestou jsme jim chtěli poděkovat za
roky minulé a pohovořit o budoucnosti. Farma
Otročín obnovila tradici každoročního výlovu
„Borováku“ a i letos nás požádala o spolupráci.
Protože si vzájemné spolupráce s největší firmou
v okolí nesmírně vážíme, bez váhání jsme na
žádost jejího ředitele na 10. října připravili a
zajistili prodej občerstvení. Poslední možností se
letos potkat osobně bylo zahájení adventu.
Pomohli jsme s technickým zabezpečením a poté
se s vámi osobně setkali při prodeji svařeného
vína či drobného občerstvení. Doufáme, že
adventní čas strávíte v klidu a pohodě a užijete si
celého předvánočního období.
Ale aby to nevypadalo, že žijeme pouze kulturně
společenský život, naši členové se také účastní
různých vzdělávacích akcí či zasedání na různých
úrovních SH ČMS (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska). Naše členka paní Bc. Pavla
Veselá Kaňková byla na letošním VI. Sjedu SH
ČMS v Brně zvolena členkou Ústřední kontrolní a
revizní rady. Máme tak zástupce v jednom
z nejvyšších volených orgánů dobrovolných
hasičů. Členové výkonného výboru se scházeli
pravidelně dle možností a plnili povinnosti, které
vyplývají z chodu spolku. V letošním termínu 20.
11. se dva členové SDH Otročín zúčastnili školení
preventistů a řádně obhájili odznak Preventisty III.
Máme mezi sebou také zástupce rozhodčích
mládeže i dospělých, která se pravidelně
zúčastňuje školení i závodů na pozici rozhodčí či
zapisovatelky.
Jak je vidět z výše napsaného, u nás se prostě
nenudíme. Kdybyste se chtěli stát členy SDH
Otročín, kontaktujte našeho starostu Romana
Hazmuku st., jeho náměstka Aloise Pěnčíka,
velitele výjezdové jednotky Daniela Matouše či
kohokoliv jiného z 34 členů naší „hasičské
rodiny“.
Všem, kteří i letošní rok jakkoliv přiložili ruku
k dílu, velice děkuji.
A těm, kteří dočetli až sem, přeji krásné a klidné
prožití vánočních svátků a v roce 2022 hlavně
zdraví, štěstí, pohodu a klid.
Výlov Borováku
Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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Svaz žen
Milí sousedé,
připomeneme si nyní dění v našem spolku za
uplynulou druhou polovinu roku, kdy se den
krátí a noc prodlužuje.
27. 11. se opět Rozsvícení vánočního stromu
nekonalo, asi jako poslední v kraji bylo bohužel
zrušeno zastupitelstvem obce kvůli vyhlášení
nouzového stavu v republice a souvisejícími
opatřeními. S tím jsme na pár procent samozřejmě
počítaly, ale zrušení těsně před akcí po měsíční
přípravě nebylo pro nikoho milé.
10. 10. byl Výlov Borováku. Děkujeme Farmě
Otročín, že jsme mohly být u toho. Naše
krojované hostesky vítaly návštěvníky a první
pětistovce návštěvníků připnuly památeční placku,
rozdávaly perníčky kapříků krásně nazdobené od
Ivany Blehové, a frťana Jägermeistera na zahřátí,
protože ráno bylo -5 °C.
Díky tomu, že jsme již podruhé uspořádaly
v rámci výlovu krajské setkání svazu žen, nebyl
problém obsadit stanoviště dětského programu.
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Děti si mohly vyzkoušet lovení rybiček, střelbu
z nerfek, procvičit druhy ryb, zjistit, jak vypadá
klokočí, natrénovat, do jakého odpadu patří
kelímek od Hollandie a další aktivity. Odpoledne
si užily i skákací hrad a jízdu na čtyřkolkách a
nádherných koních, což zkusili i někteří dospěláci.
Po loňském úmrtí krajské předsedkyně svazu žen
E. Hanykové jsme mohly konečně zvolit novou
předsedkyni B. Vávrovou. Děkuji Farmě Otročín
za super aktivity pro děti, našim ženám za mrznutí
v kroji a pomoc s organizací, svazu žen z Libé
u Chebu a Chyší za pomoc se soutěžemi pro děti.
Za odměny do soutěží děkuji Farmě Otročín,
Hollandii Krásné Údolí, krajské radě žen a Věře
Karabové. Také děkujeme Obci Otročín za zapůjčení stanu a sezení. A těšíme se na další ročník
výlovu. Na výlovu se loví, a tak Libuška
s Monikou „ulovily“ na společné foto paní Ivanu
Gottovou. Jiní zas lovili zpěvačku Moniku
Absolonovou, která pak na svůj FB napsala:
„Krásné pondělí. Jaký jste měli víkend? Já skvělý!
Byli jsme u kamarádů a moc si to užili
dokonce jsme byli i na výlovu Borováku!
Chvílema jsem se bála, že vyloví z rybníka i
chlapce…“
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Výlov Borováku
29. 9. jsme se jako každý rok účastnily sbírky
Český den proti rakovině. V letošní sbírce se
povedlo shromáždit celkem přes 15 milionů Kč
v celé ČR.
Je to prý méně než před covidem,
ale více než loni. Nám v Otročíně a okolních
vesničkách se podařilo prodat kytičky za celkem
krásných 6 391 Kč.
Děkuji Verušce
Beníškové a Jarce Kubové, Monice Zemanové,
Pavle Hirschfeldové, Simoně Bláhové a Marušce
Kohoutkové za pomoc. A děkuji všem, kteří
přispěli na dobrou věc.
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Český den proti rakovině
9. 9. se naše členka Věra Kohoutková účastnila
3. ročníku krajského kola soutěže Babička roku
v Chebu v Kulturním centru Svoboda. Pořad
skvěle moderoval populární Vladimír Hron.
Zpívaly Camelie. Babička Kohoutková si na
podporu vzala s sebou vnučku Marušku na volnou
disciplínu, dceru Věrku a dvě auta plná našich
členek. Soutěžilo celkem osm babiček a za nás
byly vítězky všechny.

Soutěžící si to moc užívaly, stejně jako publikum
i šestičlenná porota, ve které byl mimo jiné i
starosta Františkových Lázní a starosta Aše.
Vzhledem k tomu, že se akce konala měsíc před
volbami, podívat se přišli i starosta Chebu,
Mariánských Lázní a starostka Sokolova.
Atmosféra byla veselá od začátku do konce a asi
nám dáte za pravdu, že nejlepší babička je vždy ta
naše. Soutěž se všem našim babičkám moc líbila,
takže příští rok vyšle Otročín do soutěže
minimálně jednu další babičku.

Babička roku
Vydala Obec Otročín dne 15. 12. 2021. ZDARMA.
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24. 7. se konaly kouzelné Otročínské slavnosti na
fotbalovém hřišti. Již den předem se zahájily
promítáním v letním kině kouzelného nového
českého filmu Bábovky. Slavnosti zahájila známá
a kouzelná dechovka Amátovka. Na naše
vystoupení jsme si připravily tradičně oblíbené
vystoupení v našich opravdu kouzelných krojích.
Kouzelné děti zatančily s kouzelnou Markétou
Zemanovou na novou píseň s třásněmi, a trojici
tanců jsme završily vystoupením na neméně
kouzelnou slovenskou píseň Kristýny „Ta ne“.
Kouzelník kouzlil pro děti, hasiči zas kouzlili
u pípy a grilu. Děkujeme Jardovi Prchalovi, za
kouzelné letní kino a kouzlení při ozvučení
slavností.

Děkujeme sportovcům, že se akce mohla konat na
hřišti. Děkujeme naší kouzelné obci za organizaci
slavností, opravdu si toho vážíme, že je můžeme
mít v této složité době.
Za svaz žen Vám přeji klidné a radostné vánoční
svátky, dětem bílé Vánoce a do nového roku
s krásným číslem 2022 Vám přeji hlavně pevné
zdraví a hodně štěstí a jasnou mysl, aby se Vám
jakékoliv viry vyhýbaly nebo jste si s nimi
poradili.
Petra Horská

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