Úvodní slovo starostky
Vážení,
v posledním čísle jsem vám slibovala výsledky
soutěže Vesnice roku, do které jsme se letos také
přihlásili. V srpnu proběhlo vyhodnocení krajského
kola v obci Krásná u Aše. Naše obec vyhrála
Modrou stuhu, která je udělována za společenský
život, tj. ocenění celého společenství obce. Znakem
společenského života vesnice je mimo jiné to, že
jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe.
Děkuji všem, kteří se na prezentaci podílejí a
hlavně velký dík všem místním spolkům za jejich
obětavost a práci. Opravdu není samozřejmostí, aby
v tak malé obci fungovalo a pracovalo tolik spolků.
Určitě se musím zmínit o vítězi krajského kola.
Vítězem se stala obec Krásná, která postoupila
do kola celostátního. A v září v celostátním kole

Krásná zvítězila a stala se tak v historii soutěže,
která se konala již po jednadvacáté, první obcí
Karlovarského kraje, která zvítězila.
Za ocenění v soutěži je možné prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj požádat o dotaci
a získat až 600 tisíc korun. Budeme žádat na
víceúčelové hřiště, které by mělo stát v zadní
části fotbalového hřiště.
A co se nám letos ještě povedlo? Opravili jsme
i díky dotaci Karlovarského kraje část silnice
v Měchově. Pomalu se rýsuje postupně opravovaný
vnitřek kapličky v Poseči. Právě sháníme finanční
prostředky na restaurování vnitřních omítek, kde se
nacházejí hodnotné malby z roku 1812.
Na podzim jsme se také pustili do oprav památníků
obětem 1. světové války, které jsou zapsány v evidenci válečných hrobů. Pomníky byly očištěny,
dodělány chybějící kamenné a kovové prvky a
osazeny nápisové desky. A konečně se po sedmdesáti letech od konce 2. světové války staly opět
důstojnými pietními místy. Na opravu jsme získali
dotaci z Karlovarského kraje z programu Obnovy
venkova.
Závěrem bych vám všem popřála požehnané
a radostné vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví a spokojenosti.

Získané ocenění Modrá stuha 2015

Opravený pomník v Otročíně
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Obec očima dětí 2015
Již po osmé byla vyhlášena výtvarná soutěž pro
děti. Letošním tématem byla Moje rodina. Sešlo
se deset obrázků. V sobotu 21. listopadu proběhlo
slavnostní vyhodnocení, na kterém všechny děti
obdržely odměny a malé občerstvení.
1. místo: Eliška Plachá
2. místo: Šárka Blehová
3. místo: Simona Bláhová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Bude v naší obci a místních částech probíhat v sobotu 9. 1. 2016.
Výtěžek sbírky bude použit na modernizaci Týdenního stacionáře – certifikovaného
pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Před 20 lety, rok 1995 – 2. část
Počasí v druhé polovině roku

Sport

Červenec: od druhé poloviny tropická vedra,
22. 7. až 37° C

I letos naši fotbalisté zápolili se střídavými úspěchy
ve IV. B třídě. O nastávající hráče kopané se
dvakrát v týdnu staral pan Antonín Šír.

Srpen: vlhký, rostou houby
Září: teplé počasí

Pohostinství

Říjen: větší mrazíky až do 20. října

Po dlouhém působení opouštějí místní hospodu
J. a V. Matoušovi a do pronájmu ji získávají
od majitelky M. Matoušové tepelští občané a
podnikatelé.

Listopad: mlhy, inverze
Prosinec: sníh, silná námraza, mrazy do -20° C,
konec měsíce mrazy povolují, déšť
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Zemědělství

Zdravotnictví

Místní Obchodní zemědělské družstvo vlastníků
obhospodařuje stále 2000 ha půdy a zajišťuje práci
137 lidem. Družstevníci vypěstovali na 160 ha
půdy brambory, ale vysoké náklady na jejich
výrobu a stále zvyšující konkurence jim neumožňuje brambory výhodně prodat. Pokračuje výroba
masných výrobků a prodej masa. Ke konci roku
se družstvo dostává do téměř dvacetimilionového
dluhu.

Letos končí svoji mnohaletou lékařskou praxi pan
doktor Mička – odchází na zasloužený odpočinek.
Praxi po něm přebírá doktorka Lukešová, která
bude ordinovat také jednou týdně ve zdravotním
středisku vedle mateřské školy. O chrup občanů
se stará doktor Žemlička, který dojíždí jednou za
čtrnáct dní.

Velký význam pro obec mají kulturní a společenské
tradice. Ani letos se děti neobešly bez Mikulášské
V rybníkářském díle v rámci družstva pokračuje po nadílky, vlídného Mikuláše s tlupou rozpustilých
Vladimíru Veselém jeho syn Jaroslav. Na vánoční čertů, pálení čarodějnic, stavění májky, oslavy
prodej kaprů se do Otročína sjíždějí stovky lidí
dětského dne a nechyběl ani masopustní průvod.
z celého širokého okolí.
z kroniky vypsala Marie Šašková

První poválečný občan Otročína
7. listopadu 1945 se v garáži u domu čp. 50
narodil první český občánek v poválečném
Otročíně a to paní Emilie Tetivová roz.
Beníšková.

*Američané výrazně přispěli k tomu, že se na jimi
obsazeném území nekonaly akty hromadné msty a násilí
Čechů na Němcích, jak k tomu docházelo na území
obsazeném sovětskou armádou, která k tomu (nutno
dodat, že často pod dojmem vlastních otřesných
zkušeností s nacistickým barbarstvím) napomáhala.

Rodina Beníškova, spolu s dalšími rodinami
z Kamene, přijela 1. listopadu 1945 vlakovým
(Z knihy Květen bez šeříků – konec 2. světové války na
transportem do Otročína. Rodiny se usazovaly
Sokolovsku, napsal Vladimír Bružeňák)
v domech, které měly předem vyhlédnuté. Dům
čp. 50 byl zatím plný amerických vojáků*, proto se
rodina musela spokojit s garáží ve dvoře. S vojáky
v domě zůstala již pouze německá služebná (šla
do odsunu v roce 1947), která se starala hlavně
o dobytek. Původní německé rodině pomohli na
hranice se stěhováním právě američtí vojáci.
Ke konci listopadu vojáci odjeli a zanechali po
sobě zničený dům. Během prosince dali Beníškovi
za vydatné pomoci ostatních dům dohromady –
hlavně okna a podlahy. Vánoce již strávili v domě.
K životnímu výročí přejeme paní Emilii mnoho
zdraví, spokojenosti a ještě mnoho pěkných
chvil strávených v Otročíně.
vzpomínky paní Jiřiny Vavřinové (rozené
Beníškové) zapsala Marie Šašková
Vydal Obecní úřad Otročín dne 16. 12. 2015. ZDARMA.
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Johann Alboth, tisovský učitel a básník
(*1861, †1940)

Druhý článek „Na paměť Johanna Albotha“
(Johann Alboth zum Gedenken), jehož autorem je
Otto Zerlik, je vzpomínkou či spíše připomínkou
na tisovské působení a básnickou tvorbu tohoto
tisovského učitele a ve své době známého básníka.
Otto Zerlik byl spolupořadatelem výše citované
publikace o Tepelsku a jeho jméno známe i z toužimských skazek a pověstí, publikovaných na
webových stránkách Toužimi, kde je uváděn
v několika případech jako autor podkladů, podle
nichž byly nově zpracovány. V citovaném souboru
prací z r. 1967 je tomuto rodáku z Útviny (narozen
4. 1. 1907) věnována podrobnější informace o jeho
životě, dokumentující i jeho publikační činnost.

O. Zerlik v článku o J. Albothovi, narozeném
23. 11. 1861 v Jáchymově, připomíná 12 let jeho
učitelského působení na tisovské škole, které začalo
zřejmě v r. 1881 a skončilo v r. 1893 jeho přechodem na další učitelské místo do Staré Role.
J. Albotha představuje jako autora dvou básnických
sbírek. První, „Ringen und Singen“ byla vydána
v r. 1896 nakladatelstvím Stern v Curychu, druhá
Foto: Archiv muzea města Duchcova
nesla název „Herz und Welt“. O datu a místě jejího
V rozsáhlé publikaci o Tepelsku (Das Tepler Land), vydání již Zerlik nic bližšího neuvedl.
vydané v r. 1967 v Geisenfeldu, jsou zařazeny i
Podle O. Zerlika byly Albothovy verše ceněny a
dva články věnované Tisové a jejím obyvatelům.
byly velmi oblíbené. Uměly být líbezné a potěšit,
někdy však i poučit, a tak kromě básnických sbírek
V prvém někdejší starosta Rudolf Guha spolu
byly uveřejňovány i v časopisech a kalendářích.
s majitelem „dolního“ hostince Adolfem Zintlem
Pro jeho básnickou tvorbu a lyrické nadání měla
stručně představují Tisovou. V době, na kterou
vzpomínají, měla 33 domů a 135 obyvatel, většinou mít krajina Tisové významný vliv, příznivější než
zemědělců, jednotřídní školu, dva hostince s velký- pozdější pobyt v průmyslově se rozvíjející Staré
Roli, s jejími „haldami sutě a střepů a s kouřícími
mi sály, dobrovolný hasičský sbor a pěvecký
komíny“. Obával se, že jeho básnické sbírky již
spolek. Připojují i plánek obce se jmény majitelů
nebudou dostupné, zvláště když zjistil, že ani děti
jednotlivých stavení, z nichž šest nese jméno
Hanika. Připomínají velký význam silnice, vedoucí J. Albotha v té době již básnické sbírky svého otce,
od řeky Teplé přes Tisovou do Otročína, vybudova- zemřelého ve Staré Roli v r. 1940, nevlastnily.
né s mnoha serpentinami začátkem dvacátých let a To ovšem nic neměnilo na jeho názoru a podnětu,
také elektrifikace Tisové z r. 1919, a to ze mlýna na aby jméno Johanna Albotha nebylo zapomenuto.
Teplé, která byla první v kraji. O nejvýznamnějších
Z rychlého pátrání po stopách J. Albotha a jeho
rodácích Tisové, stavitelích Rohrerech, pocházejípůsobení se i ve velmi krátkém čase podařilo získat
cích právě z uvedeného mlýna, není v tomto
v dostupných podkladech mnohé informace.
sdělení kupodivu ani zmínka.
Pro úplnost ovšem musíme uvést, že na jiném místě
citované publikace o Tepelsku je několik desítek let
stará fotografie Rohrerova mlýna, se stručnou
informací o bratrech Rohrerových.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 16. 12. 2015. ZDARMA.
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Za svého působení ve Staré Roli byl několik let
činný v římskokatolickém sboru a účastnil se
jednání o výstavbě kostela Nanebevstoupení Páně.
V historii této farnosti lze v záznamech z jednání na
několika místech nalézt, že Johann Alboth byl
jedním z účastníků schůzí výboru a na jeho prvním
hlavním zasedání dne 19. listopadu 1903 byl tento
učitel chlapecké školy zvolen jeho účetním. 9. 3.
1905 podal na další schůzi vyúčtování a byl
potvrzen ve funkci účetního i pro další období.
V roce 1906 však na schůzi 1. srpna svou funkci
skládá ze zdravotních důvodů. V kronice farnosti
je uvedeno, že Johann Alboth byl také básník,
známý zejména v Sudetech.
Můj německý kolega dr. med. Michael Popović,
který je uznávaným odborníkem na genealogii,
mne upozornil na nové možnosti získávání údajů
z dnes již mnohem lépe dostupných dalších
církevních materiálů a v záznamech církevních
sňatků v knihách římskokatolických farností
pravděpodobně i objevil rok jeho svatby v r. 1889.
Z hlediska básnické tvorby Johanna Albotha je
však mnohem důležitější v loňském roce
uveřejněný článek PhDr. Jiřího Wolfa z Muzea
města Duchcova, který mu věnoval v Duchcovských novinách (září 2014, str. 16). Pod titulem
„Krušnohorský Erben“ - Johann Alboth, jej
představil především jako básníka a přinesl nejen
doplňující údaje o jeho básnických sbírkách, ale i
zajímavý a dost odlišný pohled na jeho básnickou
tvorbu.

Upřesnil, že jeho časopisecké publikace básní
vycházely v časopisech v Mnichově a v Drážďanech a zejména ve svém článku uvedl i další
Albothovu básnickou sbírku, v pořadí druhou,
nazvanou „Aus der Stille“, vydanou v r. 1903
ve Vídni a v Lipsku. Uvádí, že v Lipsku vyšla
v r. 1912 i jeho třetí sbírka „Herz und Welt“,
citovaná již Zerlikem bez udání místa a doby jejího
vydání.
Má za to, že ponurá atmosféra Krušných hor
podstatně ovlivňovala jeho básnickou tvorbu,
a že především z jeho balad vystupuje temná nálada
těchto hor a „teskná duše Krušnohoří“. Proto i jeho
srovnání s naším Karlem Jaromírem Erbenem a
jeho proslulými baladickými básněmi. Jednu z
Albothových básní dr. Wolf přebásnil a v uvedeném
článku uvedl. Svým téměř hororovým vyzněním je
dokladem jak o vyznění Albothových básní, tak i
o oprávněnosti pohledu autora článku dr. Wolfa
na pozapomenutého básníka.
Hodnocení básnického díla Johanna Albotha
nemůže být naší úlohou, tu přenecháme rádi
zasvěcenějším, za jisté však můžeme mít, že
Johann Alboth, nejen jako dlouholetý tisovský
učitel, ale zejména jako autor tří básnických sbírek
a řady básní, uveřejněných ve známých německých
časopisech, si pozornost a vzpomínku mezi rodáky
Tisové a Otročínska zaslouží.
Za některé podklady děkuji paní starostce Marii
Šaškové a kolegovi dr. M. Popovićovi.
Ivan Pfeifer

Farma Otročín
výrazný pokles ceny zvládnout bez větších ztrát a
zároveň nám umožnil se dále rozvíjet a investovat.
rok 2015 byl pro Otročín ve znamení zrušení
V souladu s faremní vizí navyšování stavů
mléčných kvót, resp. dramatického poklesu ceny produkčních dojnic došlo během roku k naplnění
konvenčního mléka a maximálního využití
stávajících kapacit a nutnosti kapacity ustájení
kapacit živočišné výroby. Poznali jsme také,
rozšířit. V průběhu léta tedy bylo na farmě celkově
co to znamená a jak moc důležité je mít stádo
550 dojnic základního stáda v mléčném programu,
v dobrém zdravotním stavu a kondici.
500 ks jalovic mléčného programu, 100 ks mladých
býčků v předvýkrmu, 160 ks dobytka v masném
V těchto náročných dobách nám náš výrobní
programu a 160 ks ovcí masných plemen.
program produkce BIO mléka umožnil tento

Vážení přátelé,

Vydal Obecní úřad Otročín dne 16. 12. 2015. ZDARMA.
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V roce 2015 jsme zrekonstruovali nevyužité
prostory v areálu farmy v Otročíně a vybudovali
zde stáj pro předvýkrm býků a odstartovali tak
nový výrobní program předvýkrmu býčků
s obratem 300 ks za rok.

V tomto růstovém trendu budeme pokračovat dle
faremní vize, která říká, že chceme být TOP bio
farmou jak v Čechách, tak v rámci evropského trhu
bio mléka i ostatních komodit. Zmiňovaná faremní
vize říká, že na naší farmě bude základní stádo
dojnic o celkovém počtu 800 ks s denní dodávkou
Další investicí byla přístavba hlavní produkční stáje do mlékárny na úrovni 15 tis. litrů bio mléka, dále
s novou dodatečnou kapacitou ustájení pro 90 ks
200 ks matek masného dobytka s ročním prodejem
dojnic.
min. 185 ks odstavených telat. Dále co se týče
programu ovcí, 200 ks matek ovcí masných plemen
Během podzimu a zimy dojde k dokončení
s ročním obratem 300 ks jatečných jehňat.
rekonstrukce dalších nevyužitých prostor bývalé
bramborárny, kde vznikne nová stáj pro dojnice
Této faremní vizi podřizujeme strategicky jak
mimo produkci tedy tzv. suchostojné krávy a březí investice, tak provozně organizační systém typu
jalovice. Tato stáj bude o dodatečné kapacitě
osevních postupů, intenzifikaci zemědělské půdy,
200 ks krav.
tlak na užitkovost s maximální pozorností na
welfare chovaného dobytka, řízení personálních
Mimo rozšiřování kapacit ustájení na středisku
zdrojů a jiné.
živočišné výroby jsme realizovali investice do
obnovy a rozšíření strojového vybavení a techno- Jsem pyšný na to, že začínáme tvořit tým, který
logií jak rostlinné tak živočišné výroby a nákupu
sdílí tuto vizi a jde systematicky za vytyčenými cíli.
pozemků.
Chtěl bych všem svým kolegům poděkovat za
V roce 2016 budeme dále investovat do rekonstruk- jejich práci a popřát jim i sobě, abychom zvládli
cí a budování dalších kapacit v rámci otročínského tempo našeho růstu a mnoho dalších úspěšných let
hlavního areálu i do nových technologií v živočišné na farmě i v soukromém životě.
i rostlinné výrobě v hodnotě 20 milionů korun.
I nadále jsme připraveni investovat do zemědělské
půdy a pružně tak reagovat na nabídky možných
odkupů od stávajících pronajímatelů půdy.

s úctou Richard Tintěra

TJ Budoucnost Otročín
Zdravím všechny kamarády, přátele a fanoušky
fotbalu. Je za námi podzimní část fotbalové
sezóny 2015–2016 okresního kola III. třídy
skupiny B. Je doba k nabrání nových sil,
poohlédnutí se za podzimní částí a tak trochu
udělat rekapitulaci.
Letošní domácí utkání byla hrána v sobotu od 16
hodin. Los letošní sezóny nás nejprve poslal do
nedaleké Toužimi, kde byl sehrán zápas s místním
týmem B. Takže je to považováno za malé derby.
Zápas se odehrál 16. srpna od 17 hodin. Na utkání
se přišlo podívat několik desítek místních, ale i
našich fanoušků. Bylo ideální počasí na fotbal.
Poločas se odehrál v klidném tempu, ale i přesto
jsme do naší sítě obdrželi šest gólů. Druhá půle
Vydal Obecní úřad Otročín dne 16. 12. 2015. ZDARMA.

byla plně v režii toužimského týmu. Konečný
výsledek hovořil jasně 11:0 ve prospěch Toužimi.
Následující týden jsme doma přivítali tým z Bochova, který byl posílen hráči bochovského A týmu.
To se také projevilo na celkové hře. První půle byla
z naší strany velice vyrovnaná. Do druhé půle jsme
šli po bezbrankové remíze. Byli jsme rozhodnuti
tempo a především výsledek udržet i v druhém
poločasu. Po dvaceti minutách bylo vše jinak.
Bochov vystřídal několik hráčů a styl hry a především její tempo se změnilo. Během několika minut
jsme dostali několik branek. Po devadesáti minutách jsme ze hřiště odcházeli s prohrou 0:4.
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30. srpna jsme odjeli do nedaleké Útviny k dalšímu
malému derby. Na utkání se i přes velké teplo přišla
podívat spousta příznivců fotbalu. Zápas byl velice
vyrovnaný. Po polovině zápasu byl stav bez branek. Branky začaly padat až v 85. minutě, bohužel
do naší branky. První gól jsme však dostali z ofsajdu. Na druhé brance se podepsal terén, kdy střela
z 35 metrů překvapila našeho brankaře. Míč těsně
před ním dostal odskok a změnil směr. Na to
bohužel nemohl brankař již reagovat. Byl to zápas
velkého zklamání, protože obě branky jsme dostali
na konci utkání. Myslím si, že remíza by byla
spravedlivá. Odvezli jsme si prohru 0:2.

V sobotu 10. října jsme doma přivítali dalšího
nováčka, který spadl do III. třídy, tým Verušiček.
Silná hráčská lavička, nejen počtem hráčů, ale i
věkem, a herní zkušenosti předznamenaly naší
prohru 1:4. Stále jsme nemohli najít recept na naše
soupeře.

Čekal nás další silný soupeř, tým Žlutic, kam jsme
jeli následující víkend. Opět jsme nastupovali jen
v základu, nebyl nikdo na střídání. Žlutice nastoupily v silné sestavě se zkušenými staršími hráči,
kteří jistili jejich hru v zadních řadách a dopředu
vyslali mladé nadané hráče. Přesto jsme byli
schopni hrát s nimi vyrovnanou partii. Poločas jsme
Následující sobotu 5. září jsme v 16 hodin na
prohráli rozdílem jedné branky, tedy 2:1. Nakonec
domácím pažitu přivítali toužimské béčko k odvetě. celé utkání 3:1. Měli jsme brejky, nastřelené tyče,
Nechtěli jsme nechat nic náhodě a nepustit hráče
ale štěstí nás v tomto ročníku opustilo.
Toužimi do přečíslení, proto byla už od začátku hra
stavěna do obrany. Taktika v první půli vycházela, Blížil se konec podzimní části, ale nás čekaly ještě
dva zápasy. Ten následující jsme odehráli na hřišti
poločas jsme prohrávali pouze 0:1. Avšak opět
v Bochově, bohužel opět v jedenácti. Zápas jsme
přišlo rychlé vystřídání na straně soupeře, hra
dostala spád, rytmus. Na naší straně bohužel nebyl prohráli 7:0, po poločase 3:0. Tady není o čem
mluvit. Poslední zápas jsme hráli doma, kde jsme
nikdo, kdo by střídal. Naše střídačka byla jako
chtěli vrátit prohru Útvině. Bohužel hrát fotbal
každý zápas prázdná. Po 90 minutách si Toužim
pouze v jedenácti a nemít nikoho na střídání je
odvážela plný počet bodů a výsledek 0:5 hovořil
velice špatné, a to i přesto, že naše hráčská
za vše.
soupiska je široká. Poločas jsme prohráli 0:2.
Byla sobota 12. září 16 hodin a do Otročína přijel Konečný výsledek 1:6. Není co dodat.
věčný rival Slavia Krásné Údolí. Tým byl velice
Takže co říci na závěr? Snad jen to, že bych rád
posílen o mladé hráče. To jsme my říci nemohli.
poděkoval především fanouškům, kteří i přesto, že
Ještě 15 minut před výkopem nás na hřišti bylo
výsledky neodpovídají tomu, co od nás očekávají,
osm. Do zápasu jsme šli pouze s jedenácti hráči.
nás přijdou povzbudit. Hráčům, kteří pravidelně
Krásné Údolí nás přehrávalo ve všech směrech.
chodí. Zároveň tímto oslovit širokou základnu
Zisk tří bodů si po výhře 4:0 plně zasloužili. Po
našeho týmu a požádat je o pomoc, abychom v té
dlouhé době jsme tak s naším rivalem prohráli.
následující jarní části byli lepším týmem. Jak by
Další víkend jsme odjeli do Teplé, kde nás čekal
řekl klasik, čekáme na Blanické rytíře, kteří by nás
nový soupeř. První polovina byla z naší strany
spasili a zachránili. Tak na to rychle zapomeňme,
velice dobrá. Poločas jsme vyhráli 1:2. Druhá půlka protože je to pouze a pouze na nás.
byla také v naší režii. Ze hřiště jsme si domů vezli
první tři body. Vyhráli jsme 2:3. Nikdo z nás však Na konec všem fanouškům, divákům, hráčům a
netušil, že jsou to bohužel i poslední body, které
spoluobčanům přeji krásné prožití vánočních
jsme v podzimní části získali.
svátků, hodně zdraví, spokojenosti a pracovních
úspěchů v roce 2016.
K dalšímu utkání jsme vyrazili 4. října do Stanovic.
Zápas běžel v rychlém tempu, po prvních 45
jednatel TJ Budoucnost Otročín Jan Nepraš
minutách jsme šli do kabin s prohrou 1:2. Domů
jsme bohužel jeli bez bodů s prohrou 1:4.
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Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

1.

SK Toužim B

11

9

1

1

52:14

28

0

2.

FK Verušičky

10

9

0

1

42:12

27

0

3.

FK SMB Bochov B

10

8

0

2

37:13

24

0

4.

TJ Sokol Útvina

11

7

2

2

27:14

23

0

5.

FK Sokol Žlutice B

9

5

0

4

17:30

15

0

6.

SC Stanovice

10

2

1

7

23:32

7

0

7.

TJ Sokol Teplá B

11

2

0

9

19:41

6

0

8.

TJ Slavia Krásné Údolí

11

1

2

8

12:28

5

0

9.

TJ Budoucnost Otročín

11

1

0

10

7:52

3

0

Český svaz žen
Drazí čtenáři,
rok 2015 je již u konce. Pojďte si s námi
společně připomenout vše, co jsme od léta zažili.
25. 7. se konaly již tradiční Otročínské slavnosti.
Letošní ročník pokračoval v ukázce velké techniky
a byl zaměřen na tu komunální za účasti společnosti Ave. Vše zahájil slavnostní průvod v čele
s dechovkou Slamáci, za ní pochodovaly naše děti,
ženy a chlapci s popelnicemi na třídění odpadu a
průvod ukončovalo popelářské auto. Děti se během
nacvičování tanečku Popeláři naučily třídit odpad.
Přiznám se, že jsem čekala aktivnější přístup
společnosti Ave ke své propagaci a propagaci
třídění odpadu, škoda. Situaci nakonec zachraňovalo divadlo s hudebně ekologickou pohádkou
o žížale Leile a soutěží o Velké kulové. K doplnění
programu jsme přidaly ještě vystoupení ala Spartakiáda Poupata, do kterého se nakonec zapojila jak
naše mládež, tak babičky (to se může povést jen
v Otročíně!) a nádhernou píseň Markéty Zemanové
Haleluja od Alexandry Burke. Na všech našich
jarmarcích můžete podpořit nákupem textilních
výrobků a keramiky socioterapeutickou dílnu
Charity Karlovy Vary. Krásné výrobky jsou dílem
mentálně postižených. Za napečení výborných
otročínských koláčů letos moc děkuji rodině
Žmolkových. Hasičům za technickou pomoc a
zajištění občerstvení.
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Chovatelská výstava drobného zvířectva je rok od
roku pestřejší. Letos byli všichni překvapeni, jak
rychle (7 min.) dolétli poštovní holubi z Otročína
do Toužimi. Děti si mohly pohladit selátka a
prohlédnout exotické kozy a ovce paní Bečkové
z Měchova. Hlavní ceny soutěže na podporu
chovatelství, živé selátko a beran, se však vrátily
původním majitelům. Ještě jednou velký dík všem,
kteří tuto největší akci ve vsi podporují. Na závěr
prozradím, že příští ročník bude o technice
hasičské, neboť naši hasiči budou slavit jubileum.
17. 10. jsme pozvaly členky organizace Mamma
Help k nám do klubovny na přednášku o prevenci
nádoru prsu. Je to téma citlivé a bolavé, ale je moc
dobře, že tato organizace existuje a pomáhá.
Hlavně buďme všichni zdraví.
25. 10. se v Otročíně na hřišti konal 1. ročník
Drakiády. Protože zde vítr moc nefoukal, zkusili
jsme pak kopec za Švecovými, kde už vítr chytlo
k padesátce draků různých motivů a velikostí. Při
běhání po kopci pěkně vytrávilo, takže děti si pak
mohly pochutnat na grilovaných buřtíkách.
Myslím, že se tato akce všem líbila a příští rok
poměříme dračí síly v soutěži, který drak dolétne
výš.
Celý listopad už jsme se pilně připravovaly na
rozsvěcení vánočního stromu, které se konalo
v sobotu 28. 11. na návsi v Otročíně. Dodatečně
se všem návštěvníkům omlouváme za počáteční
zdržení způsobené havárií na elektrickém přívodu.
Naštěstí se pak podařilo najít náhradní zdroj
energie u Romana Hazmuky, takže program mohl
pokračovat a malí čertíci i andílci mohli nakonec
předvést, co natrénovali. Také jsme rády, že Vám
chutnaly perníčky a jste si na našem jarmarku
Otročínské slavnosti
vybrali třeba malé dárečky pro své blízké. Moc
děkuji obci za podporu a balíčky pro děti, našim
hasičům za technickou pomoc a občerstvení, všem,
kteří přispěli na výrobu nové postavy do našeho
Betléma – oslíka, A. Hirschfeldovi za zapůjčení
oveček, J. Veselému ml. za káď s kapry a všem
dalším, kteří pomáhali.
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Zvlášť bych chtěla poděkovat všem ženám, které
pomáhaly během celého roku na všech našich
aktivitách, kterých nebylo málo. Bez jejich obětavé
pomoci by se většina akcí nemohla konat. Také
děkuji dětem a jejich maminkám za to, že s námi
spolupracují na všech vystoupeních.
Ráda bych Vás pozvala na tradiční Masopust, který
se bude konat již v sobotu 30. ledna opět s živou
hudbou. V tomto ročníku budou s námi moci chodit
v maskách i děti všech věkových kategorií.
Připomínám, že opět projdeme nejdříve Otročín.

Závěrem bych Vám chtěla popřát hlavně pevné
zdraví, klidné vánoční svátky a šťastný nový rok
2016.
Petra Horská
Rozsvícení vánočního stromu

SDH
Vážení a milí příznivci SDH Otročín i čtenáři,
kteří jste jen zvědaví na novinky v dění Sboru
dobrovolných hasičů, ráda bych Vás všechny
přivítala a popřála Vám příjemné čtení.
Dovolte mi začít nejprve slíbenými podrobnostmi
z dění na Mistrovství České republiky v požárním
sportu, které jsme Vám slíbili v minulém čísle.
Velikým úspěchem byl již postup našich mužů na
toto mistrovství a patří jim naše veliké poděkování
za reprezentaci SDH i obce. Jak jistě víte z předchozích článků, závodí se ve třech disciplínách.
První je běh na 100 m s překážkami, kde byli
z našeho mužstva nejrychlejší: Petr Valenta, Marek
Váňa a Michal Diviš. I dalším borcům se podařilo
pokořit devatenáctivteřinovou hranici a průběžně
se naše družstvo ocitlo na krásném devátém místě.
Druhou disciplínou je štafeta 4x100 m. Zde muži
předvedli hezký výkon, ale čas 68:01 ve velké
konkurenci stačil pouze na 15. místo. Poslední
královskou disciplínou je požární útok na 3B
s koncovými nástřikovými terči a ten se našim letos
příliš nepovedl. Nakonec se mužům s časem 29:12
podařilo vybojovat celkové konečné 14. místo.
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V říjnu skončil již desátý ročník Karlovarské
krajské ligy v požárním sportu. V letošní sezóně
se našemu družstvu mužů velice dařilo. Vyhráli
všechny závody, kterých se účastnili. Dokonce
pokořili při závodech v Mírové ligový rekord, který
je nyní v jejich podání 20:31. Je tedy krásným
vrcholem sportovní sezóny, že si odnesli velký
putovní pohár za celkové prvenství (poprvé v historii vítězové bez jediné porážky). Družstvo žen se
bohužel letos zúčastnilo malého počtu závodů,
takže do celkového hodnocení nebylo zařazeno.
Jednotka SDH Otročín se zúčastnila hned dvou
cvičení krátce po sobě. 18. října se konalo každoroční cvičení LUXOR 2015 zaměřené na ochranu
obyvatelstva. Letošní ročník se konal přímo na
Generálním ředitelství hasičského záchranného
sboru v Karlových Varech. Jednotka vyjela v počtu
čtyř členů a cvičila se v záchraně obyvatel při
povodních, v poskytování první pomoci, v pohybu
na člunech po divoké vodě, ve stavění evakuačních
stanů i v přípravě záchranných pytlů s pískem,
které jsou určené pro ochranu nejen obydlí při
ohrožení vodou.
13. listopadu bylo cvičení v Klášteře Teplá. Po páté
hodině odpoledne byl vyhlášen poplach hned pěti
jednotkám – HZS Mariánské Lázně, HZS Toužim,
JSDH Teplá, JSDH Toužim a JSDH Otročín.
Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání ztracených
osob v zakouřených prostorách. Členové naší
jednotky společně se svými kolegy z Toužimi měli
na starost prohledání půdních prostor a nalezení
ukrytých figurín. Každá z figurín vážila 80 kg a
po nalezení je museli zasahující hasiči dopravit
ven do bezpečí.
Ve volném čase se členové jednotky starali o techniku, bylo potřeba opravit lak na vozidle Tatra 148
i zkontrolovat a opravit jiné vybavení zásahové
jednotky.
Členové SDH měli již tradičně brigády, při kterých
pomáhali s čištěním kanálů, s likvidací větví v
areálu společnosti Farma Otročín s.r.o. a s dalšími
věcmi nejen pro blaho občanů Otročína. Díky
krásnému, slunnému a velice teplému létu i
podzimu bylo potřeba naší cisterny s vodou i lidí
při zalévání nově vysázené zeleně v okolí obce.
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Zástupci SDH Otročín se také zúčastnili několika
kulturních akcí, na které je pozvali členové jiných
sborů. Mezi dvě největší akce patřily oslavy výročí
kolegů z SDH Teplá a SDH Skalná. V obou
případech nás členové pozvali také s naší technikou
do průvodu, takže ji mohli obdivovat i ostatní
návštěvníci oslav. SDH Teplá slavila krásných 145
let od svého vzniku a při jejich oslavách jsme měli
v průvodu dokonce oba zástupce našeho vozového
parku – cisternu Tatra 148 i nákladní automobil
Praga V3S. Při slavnostním nástupu jsme dokonce Jak jsme se dozvěděli na listopadovém setkání
získali krásné stuhy na náš prapor, které ke svému starostů všech sborů dobrovolných hasičů okresu
výročí nechali zhotovit zástupci uvedených sborů. Karlovy Vary, čekají nás v následujícím roce určité
změny. Největší z nich je změna ze sboru na spolek
a my doufáme, že tato změna proběhne bez větších
V listopadu jsme uspořádali posezení pro naše
komplikací, a že i ostatní změny budou pouze
členy, kteří oslavili krásná kulatá životní jubilea.
k lepšímu. Věříme, že i nadále budeme fungovat
Ještě jednou jim všem přejeme další spokojené
jako kolektiv, který společně prožívá nejen spoustu
roky života a hlavně zdraví, ať se můžeme zase
brzy vidět, třeba na nějaké společné kulturní akci. tvrdé práce při výjezdech, brigádách či pořádání
Jednou takovou akcí, na které se s Vámi velice rádi akcí, ale také spoustu krásných chvil při setkávání
s Vámi, při posezení po sportovních výkonech i
potkáváme, je rozsvícení vánočního stromečku,
které jako každý rok proběhlo v sobotu před první po dobře odvedené práci.
adventní nedělí. Jako tradičně jsme pomáhali
Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2015 a přejeme
s technickým zabezpečením akce a také jsme pro
Vás připravili malé pohoštění v podobě vánočního Vám všem klidné prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška a v roce 2016 hlavně spoustu
svařáku.
zdraví a šťastných chvil.
členové SDH Otročín

Nový úsek rychlostní silnice R6
V úterý 10. listopadu 2015 byl po šesti letech
výstavby uveden do provozu čtyři kilometry dlouhý
úsek rychlostní silnice R6, která spojuje Karlovy
Vary s hlavním městem. Jedná se o úsek na hranici
Karlovarského a Ústeckého kraje mezi obcemi
Bošov a Lubenec. Stavba tohoto úseku byla
zahájena již v roce 2010, byla však, bohužel pro
motoristy, krátce po zahájení prací pozastavena.
Práce se opětovně rozběhly až v roce 2013.

Na rok 2016 jsou naplánovány starty prací na
dalších třech úsecích, konkrétně jde o obchvat
Lubence, který bude navazovat na letos otevřený
úsek, a dále obchvat Řevničova a navazující část
mezi Řevničovem a Novým Strašecím. Všechny
chybějící úseky mezi Karlovými Vary a Novým
Strašecím o celkové délce cca 80 km by podle
současného harmonogramu měly být dokončeny
v roce 2025. V rámci nového pojetí dálniční sítě
v České republice bude od 1. ledna 2016 rychlostní
silnice R6 přejmenována na dálnici D6.

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