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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
o prázdninách jsme oslavili 140 let od založení A závěrem krátké shrnutí uplynulého
hasičů v naší obci. Výročí sice připadlo již na volebního období 2018–2022
loňský rok, ale z důvodu covidových opatření se
oslavy přesunuly na letošek. Hasiči vznikli  Podařilo se zrekonstruovat hřbitov.
v červnu roku 1881, jak se můžeme dočíst ve farní  Postavit pergolu na hřišti.
kronice.
 Pokračuje se v opravách našich komunikací.
Po válečném odsunu německých obyvatel ani noví  Přibylo nové veřejné osvětlení.
čeští obyvatelé nezaháleli. Dne 13. 1. 1946 bratr
Koudelka svolal místní obyvatelstvo na schůzi, kde  Byla dokončena výstavba kanalizace a čistírny,
atd.
byl obnoven sbor dobrovolných hasičů, do kterého
se přihlásilo 30 členů činných a 5 přispívajících.
A jak obec hospodaří? Ekonomické ukazatele
A hasiči v obci zůstali činní dodnes. V současnosti prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.
má sbor 36 členů. Hasičům přeji, aby se nadále V ratingovém hodnocení jsme obdrželi hodnocení
scházeli v jednotě a ve svornosti, pomáhali druhým B, což znamená:
lidem, kteří se ocitli v nouzi a ohrožení.
Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných
Na jaře byl na základě rozhodnutí Ministerstva subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi
kultury prohlášen kostel sv. Michaela Archanděla dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a
za kulturní památku. Na území obce je to již čtvrtá ekonomické podmínky regionu dávají dobré
kulturní památka (kaple v Poseči, sousoší sv. předpoklady dalšího rozvoje.
Josefa a sv. Františky, sousoší sv. Rodiny a nově
Děkuji všem spolupracovníkům, zastupitelům a
kostel).
knihovnicím za odvedenou práci. Našim spolkům
za pořádání bohatého kulturního programu a vám
všem, kterým není lhostejný život v naší obci.
Citace z rozhodnutí Ministerstva
Děkuji za vaše rady, postřehy, připomínky, ale i za
kultury:
kritiku a podanou pomocnou ruku. Díky…
„Kostel sv. Michaela Archanděla v Otročíně je
hodnotnou sakrální stavbou, provedenou podle Ve dnech 23. a 24. září se konají volby do
přetrvávajícího schématu barokních venkovních zastupitelstva obcí. V naší obci budeme volit opět
kostelů jako hala se vztaženými pilíři, avšak již devítičlenné zastupitelstvo. Využijte svého
s klasicistním pojetím interiéru. Návrh vypracoval volebního práva a přijďte k volbám.
dvorní stavební úřad ve Vídni, který v té době vedl
významný klasicistní vídeňský architekt Pietro
Nobile. Vedle kostela Povýšení sv. Kříže ve
Františkových Lázních se jedná o nejmonumentálnější a nejvýznamnější klasicistní sakrální
stavbu v Karlovarském kraji. Kostel je rovněž
Marie Šašková
výraznou pohledovou dominantou a nejvýznamnější památkou celé obce.“
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Statistické informace z matriky za rok 2021
Celkový počet obyvatel k 31. 12.:

Životní jubilea oslavili:

70 let: Beníšková Věra, Kohoutková Jaroslava,
Žofčin Milan, Kublentová Marie, Brychtová
V našich obcích se narodili:
Miroslava, Horák Radomír, Vozár Marián
Alena Malvína Mrhalová, Matěj Budil, Vojtěch 75 let: Novák Václav
80 let: Kamírová Jiřina, Tomšů František
Čermák, Aneta Bičanová
81 let: Gubišová Soňa, Szamaránszká Alžběta
85 let: Jonášová Libuše
V průběhu roku 2021 nás opustili tito
87 let: Kučová Anna
spoluobčané:
88 let: Dočkalová Marie, Hazmuková Libuše
Ladislav Čáp, Karel Havlík, Imrich Horvát, 89 let: Čápová Květoslava
Blanka Kublentová, Miloslava Švecová, František 90 let: Arnoltová Juliana
Tesař, Božena Vavrochová, Petr Vavřina
91 let: Cikánová Helena
92 let: Švecová Miloslava
93 let: Matoušová Jaroslava
445

Jana Kučová, matrikářka

Blahopřání k devadesátým narozeninám
V červnu tohoto roku oslavila devadesáté Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a vše dobré.
narozeniny paní Květoslava Čápová. Na svůj věk
se těší dobrému zdraví a duševní pohodě.
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Vítání občánků
V sobotu 25. června se v obřadní síni obecního Vítej, dítě, do tohoto světa,
úřadu konala slavnost Vítání dětí do života.
tohoto neuvěřitelného a děsivého světa.
Vítej do světla a tmy, horka a chladu, dobra i zla.
Na úvod přednesly starší děti básničky, předaly
kytičky a dárky. Matrikářka Jana Kučová děti Vítej do světa lásky i nenávisti, pravdy i lži,
představila starostce obce Marii Šaškové a ta časů dobrých i zlých.
Vítej na dlouhé lidské pouti od narození k smrti.
pronesla uvítací proslov.
Na tomto světě se může stát cokoliv
Byly přivítány tyto děti: Vojtěch Čermák, Emma – možné je všechno.
Kublentová, Aneta Bičanová, Tomáš Kasík.
Vítej do společenství lidské rodiny.
R. Fulghum
Rodiče se potom podepsali do pamětní knihy.
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TJ Budoucnost
Zdravím všechny fanoušky, hráče a příznivce Odjížděli jsme s výhrou 3:2. Že by se na nás
pousmálo štěstí? To se ukáže v dalším víkendu.
fotbalu v Otročíně.
Doma jsme přivítali Hájek. Bohužel, skutečnost
Je za námi jarní část ročníku 2021-2022. Je čas, byla jiná. Z důvodu zranění hráče z Hájku se
abychom se poohlédli za minulým ročníkem. Jaký zápas protáhl, protože musel být na 35 minut
vlastně byl? Byl něčím výjimečný nebo zajímavý? přerušen. Bohužel jsme se již do zápasu
nedokázali vrátit a prohráli jsme 3:2. V dalším
Možná až na nějaké drobnosti byl stejný jako týdnu nás čekal zápas venku na hřišti Kolové. Ten
každý rok. Chvilku nahoře a pak dlouho dole. Jen jsme prohráli 4:0 a bylo vymalováno. Od té doby
diváci jsou věrní, těm patří mé velké díky. Velice se vůbec nedařilo. V dalším týdnu jsme prohráli
si jich vážím, že i v těch chvílích, kdy se týmu na hřišti ve Staré Roli se Sadovem 4:1.
dlouhodobě nedaří, přijdou se na nás podívat. Tak
dosti nostalgie, pojďme shrnout ten náš fotbal. Bylo vidět, že tým tápe. Neustále se na každý
Jako vždy na domácích zápasech se nás sešlo něco zápas mění sestava. Nejsou hráči, projevuje se
málo kolem 14 lidí. Na venkovní to bylo slabší. únava a špatná nálada. Bohužel se to ukázalo i na
V několika zápasech musela nastoupit i stará dalším zápase na domácím hřišti. Prohra s týmem
garda a hrát v počtu 11 lidí bez střídání.
Chyše 4:1. A navíc nás čekal tzv. Anglický týden.
Zápas ve středu v Abertamech a poté zase v neděli
První zápas se hrál již v březnu. V minulých doma s Hroznětínem. Vraťme se nejdříve do
letech se stalo, že na hřišti jsme měli ještě sníh. Abertam. Zápas se hrál až v 18 hodin. V prvních
Letos to vyšlo dobře, takže Nové Hamry mohly 45 minutách to vypadalo dosti nadějně. Soupeř
přijet. Bohužel pro nás po 90 minutách Hamry byl po 35 minutách oslaben o jednoho hráče, který
odjížděly jako vítěz a odvážely si své první tři byl vyloučen za urážky sudího. Jak každý ví, hra
body.
proti deseti je horší než proti 11. Nakonec jsme
soupeře udolali, odjížděli jsme s výhrou 3:1.
V následujícím týdnu jsme zavítali do Stanovic. V neděli přijel Hroznětín. Remíza 1:1 byla
I přesto, že jsme po prvních 15 minutách mohli spravedlivá. Poslední zápas jsme odjeli odehrát do
s přehledem vést nad domácím mužstvem 5:0, Kyselky. Bohužel zase jen s 11 hráči v poli. Dali
nebylo nám souzeno, abychom zde zvítězili. Na jsme si i vlastňáka. Prohra 4:1.
naší straně došlo k velkým chybám a soupeř
nekompromisně trestal. Odjížděli jsme s prohrou Tak a to bylo snad vše k této sezóně. Nebudu to
3:0. Při zápase bylo vidět, že kluci chtějí vyhrát, dále nějakým způsobem pitvat. Jen snad takovou
ale podle fotbalového pána boha ještě nepřišel ten malou připomínku. Bohužel se dostáváme do
správný čas.
stavu, kdy se pomaličku může stát, že za chvilku
tu nebude hrát fotbal nikdo. Léta přibývají. Proto
Ten přišel až další víkend. Dorazil tým Svatavy. mi dovolte, abych touto cestou apeloval na přístup
Po 90 minutách jsme slavili první vítězství v jarní některých hráčů a touto cestou otevřel nábor do
části. V dalším týdnu se prohnalo deštivé počasí a našeho týmu. Kdo ví o někom, kdo bych chtěl hrát
zápas s Počerny byl odložen na 4. 6. od 10.30 za náš tým, pozvěte ho. Heslo: myslíme to
hodin. Opět musela nastoupit stará garda. Bohužel upřímně. Zachraňme fotbal v Otročíně.
musím přiznat, že za svou fotbalovou kariéru jsem
nezažil tak rychlý gól, který jsme dostali. Trvalo V sobotu 16. července se odehrál 3. ročník
to 16 vteřin. V Počernách jsme prohráli 3:2.
memoriálu J. Beníška v malé kopané.
Vraťme se do dubna, kdy přijel tým z Děpoltovic.
Zápas byl těžký, ale zvládli jsme ho k našemu
prospěchu. Slavili jsme vítězství 3:1. Na další
víkend jsme vyrazili do nedalekého Krásného
Údolí, kde jsme hráli derby. Chtěli jsme odčinit
předchozí prohru. To se nám povedlo.
Vydala Obec Otročín dne 2. 9. 2022. ZDARMA.

No a co nás čeká? Z OFS K. Vary zatím nic
nepřišlo. Nová soutěž je přihlášená, takže se
můžeme těšit na nový ročník 2022–2023.
Na podzim se uvidíme opět na hřišti.
S pozdravem Jan Nepraš
5

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení a milí čtenáři,
vítám Vás u letního vydání zpravodaje.
Po velmi zvláštní a těžké covidové době jsme se
všichni dočkali návratu do pomyslného normálu.
Po dvou letech jsme ještě za přísných podmínek
mohli uspořádat výroční valnou hromadu.
V lednu proběhla v klubovně SDH a jsme rádi, že
jsme při její příležitosti mohli členům SDH
Otročín předat ocenění za věrnost po 10, 20 i 40
letech u sboru. Zprávu o činnosti SDH přednesl
starosta Roman Hazmuka st., zprávu o činnosti
jednotky její velitel Daniel Matouš. Členové si
poté vyslechli také zprávu o hospodaření a zprávu
revizora Martina Strašila. Diskuze členů po
oficialitách schůze se nesla převážně v duchu
budoucích oslav výročí SDH Otročín, které se
konaly 23. července.
Jsme rádi, že se do naší vesnice po dlouhé době
vrátil také společenský život, a že jsme se
společně se Svazem žen mohli podílet na pořádání
Krajské setkání slavnostních praporů
Masopustu 19. února, kde jsme navázali na
tradici.
Další navrácenou stálicí v kulturním dění obce je
stavění Májky a pálení čarodějnic. To proběhlo
30. dubna a předcházely mu přípravy po celý
duben. Stejně jako v letech minulých se akce
konala na návsi a naši členové zajišťovali
technické zázemí, občerstvení i dozor u pálení.
7. května se náš sbor zúčastnil druhého setkání
krajských slavnostních praporů, tentokrát ho
uspořádalo sdružení hasičů v Chebu. Pro mladší
obyvatele Otročína byl velkou událostí
Mezinárodní den dětí, který oslavily děti společně
Svatba našich členů
s rodiči i prarodiči na návsi. Bližší informace se
určitě dočtete v článku Svazu žen.
Radostnou událostí byla 18. června svatba našich
členů Zdeňky Jonášové a Martina Budila. Oběma
novomanželům přejeme mnoho krásných společně
strávených let.
V červnu se konalo okresní a krajské kolo
v požárním sportu dospělých v Mariánských
Lázních. Muži z SDH Otročín statečně bojovali
v disciplínách 100 m překážek, štafetě 4×100 m
i požárním útoku.
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Po velkém sportovním nasazení vyhráli krajské
kolo a vysoutěžili postup na Mistrovství České
republiky. V těchto dnech se musejí muži
rozhodnout, zda po dvouleté sportovní pauze
budou reprezentovat kraj s podporou jiných
mužstev nebo přenechají reprezentaci kraje
jinému SDH. Rozhodující je v tuto chvíli nízký
počet reprezentantů, který by musel být doplněn
členy z jiných SDH. Ať jejich rozhodnutí dopadne
jakkoliv, přejeme jim hlavně zdraví a spoustu
dobrých pocitů po sportovních výkonech.
V březnu a dubnu se členové sboru věnovali
kácení stromů a úklidu po něm. 19. března
proběhlo kácení a probírka stromového porostu
pod hřištěm, která proběhla na základě dohody se
zastupiteli obce. Na začátku dubna pak v těchto
místech probíhal úklid po kácení s pomocí
zapůjčeného drtiče větví. 26. 3. a 2. 4. jsme na
žádost občana Otročína pomohli s vykácením pěti
vzrostlých stromů na jeho soukromém pozemku.
Nejprve proběhlo výškové odvětvení, pálení větví
i úklid po ukončení prací. Mezitím 9. 4. proběhl
sběr kovového a elektro odpadu.
Výjezdová jednotka provedla 23. 1. a 27. 2.
proplach kanalizace. V únoru po uprchlické vlně
ukrajinských občanů bylo v KV Aréně zřízeno
krizové centrum KACP (Krizové asistenční
centrum pomoci). V rámci nonstop zajištění
pomoci se zde střídaly všechny jednotky
krajského sdružení hasičů. Naše jednotka
zajišťovala provozní věci i humanitární pomoc ve
dnech 5. 3., 10. 3., 12. 3. a 3. 4.
Po sněhové kalamitě 9. 4. byla jednotka povolána Technická pomoc – odstranění stromů za Tisovou
k odstranění stromů spadaných přes vozovku a
ohrožujících dopravu na silnici Tisová – Mnichov
a Bečov.
V prvním pololetí roku došlo také k vyhlášení
požáru komínového tělesa v Brti. Šlo o klasické
zahoření sazí a situace byla řešena se spoluúčastí
HZS Toužim.
Posledním výjezdem byla technická pomoc při
odstranění padlého stromu na vzdušné telefonické
vedení. K této nepříjemné situaci došlo 20. 5.
u hřbitova směrem na Brť.
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Zahoření sazí v komíně v Brti
7

Ani nemusíme psát, že se neustále členové JSDH
starají o výstroj a výbavu jednotky, o budovu
hasičárny i technické prostředky.
Těšíme se brzy na viděnou.

Technická pomoc – strom Otročín

Svaz žen
Milí sousedé,
den se rychle krátí, tak bude příjemné si večer
připomenout společenské a tradiční akce,
kterých jsme se účastnily v letošním roce. Po
dvou letech covidové přestávky se konaly opět
všechny tradiční akce v naší obci. A vezmeme
to hezky od poslední a největší akce.
23. 7. 2022 Otročínské slavnosti aneb 140.
výročí SDH Otročín. Správný kronikář by mohl
být v budoucnu zmaten, protože SDH Otročín
letos dosáhlo 141 let od založení. Určitě si
vzpomenete, že vloni nebylo možné uskutečnit
slavnostní průvod, protože slavnosti se musely
konat na fotbalovém hřišti kvůli přípravě
kanalizace v obci. To si ovšem naši hasiči
nenechali ujít a oslava výročí byla přeložena na
letošní rok. Díky 65 letům spolupráce svazu žen
s hasiči jsme je s dětmi doprovodily ve
slavnostním průvodu do kostela k žehnání
nového hasičského praporu. V Otročíně máme
opravdu velký a krásný kostel, takže se většina
účastníků a diváků do kostela vešla a mohla
obdivovat celou ceremonii a slavnostní troubení
hudebníků.

Vydala Obec Otročín dne 2. 9. 2022. ZDARMA.
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Po žehnání již začal program na náměstí na podiu
s dechovou kapelou Hasičanka.
Pro naše hasiče jsme pod vedením Markéty
Zemanové připravily čtyři taneční vystoupení
s hasičskou tematikou. První tanec žen byl
v krojích na skoro hasičskou hymnu „Co jste
hasiči“ a přestože nás skropil symbolicky déšť,
tak jsme to nevzdaly a tanec dokončily. Druhý
tanec secvičily děti na hasičskou píseň Míši
Růžičkové a moc jim to v hasičských kostýmech
slušelo. Pak následoval společný tanec s třásněmi
na píseň od Katy Perry „Firework“ (z angl.
ohňostroj), který nám hasiči pravidelně dvakrát
ročně uspořádají. Píseň měla také symbolickou
náplň ochrany mladších dětí těmi staršími jako
prevence šikany. Naposledy tančily ženy a starší
dívky s třásněmi na píseň „Hasička“ od Dana
Moravského. Pak již pokračoval program trochou
exotické hudby v podání kapely Mariachi
Espuelas překvapivě z Moravy, která se zabývá
interpretací
tradiční
hudby
mexických
MARIACHI. Prostě mexický folklor, který je
hlavně specifický v hraní těchto hudebních
nástrojů: housle, kytara, mandolína, banjo a
guitarron (akustická basová kytara).
Pak se všichni seběhli přivítat první hvězdu
našeho programu Jaroslava Uhlíře s kapelou,
miláčka hlavně nás 40+, kteří jsme vyrostli na
pohádkách s jeho hudbou. Dnešní děti znají
písničky Jaroslava Uhlíře hlavně z hudební
výchovy, kde jsou stále oblíbené. Obdivuji, že
přes svůj věk (77) a nějaké ty nemoci se po
koncertě pan Uhlíř ochotně vyfotil se všemi
zájemci a podepsal i několik svých zpěvníků
„Když se zamiluje kůň“. Musím uznat, že celá
kapela i rodina pana Uhlíře krásně podporuje
v tom, co má nejraději a tím je hudba. A my jsme
si užili všechny jeho hity. A i já děkuji
Karlovarskému cukrářství – sestrám Žmolkovým
za zprostředkování tohoto výjimečného koncertu.
Poté pokračoval program melodickými písněmi
Věry Špinarové Tribute. Ve 20 hodin přišla na
řadu dle počtu návštěvníků druhá hvězda
programu, a to Ozzy Osbourne revival Praha.
Když člověk zavřel oči, jako by tady v Otročíně
byl ten pravý o 30 let mladší. 😊 Tenhle koncert
byl asi největším dárkem k výročí našich hasičů.
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Otročínské slavnosti
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Program zakončovala oblíbená kapela Lazareth
oldies rock, která byla dle svých slov spokojená
se svým předskokanem Ozzym. Celý hlavní
program byl navíc korunován krásným videem se
záběry i z dronu od West County Production.
V bohatém doprovodném programu si děti užily
hasičský skákací hrad, pískové obrázky, pod
pergolou tvarování balónků, malování kamínků a
další aktivity. Letos byl i bohatý jarmark, do
kterého se také zapojila Ivana Blehová s perníčky,
Milena Dražanová s taškami a malovanými
kameny a Simona Brabcová s Recy Věcy z Teplé.
V občerstvení poprvé na slavnostech ukázaly, co
umí, naše Vietnamky. Sestry Žmolkovy mimo
výborných posvícenských koláčů připravily i další
laskominy.
Součástí slavností byl i 8. ročník Výstavy
drobného zvířectva Českého svazu chovatelů
Andělská Hora. Před domem služeb byli k vidění
králíčci, holoubci, slepičky a morčátka. Při
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže byli
tradičně vypuštění poštovní holubi, kteří zamířili
rovnou domů do Teplé. Součástí doprovodného
programu výstavy byla jízda na koních, malování
na tváře a výroba originálních triček a soutěže pro
děti.
4. 6. 2022 Dětský den a kácení máje – Trochu
nás zlobilo počasí, ale děti byly nadšené. Moc
děkujeme sponzorům a děkuji Monice a Markétě
Zemanové za přípravu, a že jsme mohly s hasiči a
obcí po třech letech dětem udělat aspoň poloviční
Dětský den, neb trochu zapršelo. Děti si to asi
náramně užily přese všechno, protože druhý den
nebylo skoro žádné dítě venku. Všem, co Dětský den
pomáhali, patří obrovské poděkování.
29. 5. 2022 jsme se na pozvání účastnily Setkání
folklorních souborů v Teplé, na kterém
vystupovaly soubory Dyleň z KV, Folklorek
Kladno a Stázka a Umaruš z Teplé. Zatančily jsme
zde dva naše lidové tance v krojích s dětmi a
děvčátka zazpívala písničku „Pod naším
okýnkem“. V rámci tradic pálení čarodějnic jsme
mohly zatančit i dva naše tance čarodějnické. Po
obědě jsme si užily s dětmi prohlídku Kláštera
v Teplé pro děti. Moc nás těší pozvání na tuto
akci, i když nejsme folklorní soubor.
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30. 4. 2022 Čarodějnice a stavění máje
Děkujeme za perfektní počasí, za účast opravdu
hodně návštěvníkům, za obrovskou a krásnou máj,
super občerstvení a technickou podporu našemu
SDH Otročín, ženám a dětem za přípravu
programu, hlavně M+M Zemanů (my si zas
konečně užily čarodějnické tance a uvařily lektvar
v kotli), lampionový průvod byl přes celou ves,
Morana shořela rychle, ohňostroj byl letos nově
namixovaný s tichým ohňostrojem, za hudbu
lahodící uchu ForteBend J.P.Š.
11. 5. 2022 Letošní výtěžek sbírky Český den
proti rakovině v Otročíně je 5 558 Kč, přestože
bylo o jednu skupinu méně. Děkuji všem dárcům,
že nám pomáhají udržet tuto tradici. Jinde v okolí
letos sbírku zřejmě nikdo neorganizoval, přestože
se vloni do sbírky zapojily organizace třeba Pálení čarodějnic a stavění máje
z Bečova nebo Teplé. A děkuji našim
dobrovolnicím za pomoc při sbírce.
19. 3. 2022 Dětský karneval – letos mezinárodní
karneval, neboť se na něj přišly seznámit děti
ukrajinské rodiny, která začala žít v naší obci. Na
společném foto je tradičně jen půlka dětí, neb ty
menší po obědě spávají. Děkujeme, že se Vám to Český den proti rakovině
moc líbilo, a to hlavně díky programu Markéty
Zemanové.
12. 3. 2022 Po dvou letech jsme opět mohly
připravit kulturní vložku na MDŽ pro naše
babičky, děti přály babičkám básničkami,
dárečky, zazpívaly jim lidovou písničku „Pod
naším okýnkem“, Lucinka Bičanová zahrála na
flétnu, zatančily jim s námi v krojích na dvě Dětský karneval
lidové písničky (Červený šáteček, Měla babka) a
roztomilý „Babičko, nauč mě charleston“.
19. 2. 2022 Masopust se letos opět moc povedl.
Začínalo se již dopoledne a až do večera masky
chodily po našich vesničkách. Děkujeme, že přišlo
opravdu hodně masek, kapele Miroslava Nováčka,
za guláš pro účastníky Honzovi Neprašovi st.,
SDH za technickou podporu, obci za podporu
akce a Vám všem za moc dobré občerstvení, které Mezinárodní den žen
jste nám připravili.
Jsme rády, že můžeme zase plně fungovat a
budeme si držet palce, aby to vydrželo i nadále.
Přeji Vám všem pevné zdraví, když přichází
podzim.
Petra Horská Masopust
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Další fotografie z otročínských slavností
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