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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
při červencových slavnostech jsme si připomněli
60 let trvání místního spolku svazu žen. Určitě
bylo co oslavovat. Vždyť tolik let vytrvat, překonat
spoustu překážek, hledat společnou řeč v čistě
ženském spolku a chtít dělat věci pro druhé
zasluhuje prostě obdiv.

Proto i nadále budeme pomáhat našim spolkům, ať
jsou to hasiči, ženy, sportovci, rybáři, trubači,
všichni jsou důležití pro zachování spolkového
života u nás. Pokud se chcete přidat k některému
spolku, obraťte se na jejich členy, určitě vás mezi
sebou rádi přivítají.

O dovolené strávené na jižní Moravě, jsem se opět V letním vydání zpravodaje se dozvíte spoustu
utvrdila v názoru, že podpora spolkového života je zajímavých informací. Přeji vám hezké léto a
velice důležitá. Lidé se tam sdružují ve spoustě příjemné chvíle strávené při čtení zpravodaje.
folklórních, ženských, mužských spolcích, kde
oprašují staré tradice, ale i zakládají nové.
Samozřejmě za podpory obce. Při hodech a dalších
slavnostech vytáhnou kroje ze skříní a jdou do
průvodů a jsou hrdí na své město či obec a své
tradice.
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Čínští společenští vědci na návštěvě v Otročíně
Na konci dubna navštívila Českou
delegace vědců z Čínské akademie
ských věd. Nejvíce mezi nimi bylo
ale nechyběli ani ekonomové a další
z příbuzných oborů.

republiku
společensociologů,
odborníci

Všichni víme, že Čína je dnes zemí, která
prochází obdivuhodně rychlým ekonomickým
rozvojem. Výkon čínské ekonomicky se rychle
zvyšuje, čínské firmy se učí vyrábět stále složitější
výrobky a jsou čím dál větší konkurencí i
zavedeným firmám ze Západu. Ekonomický rozvoj Číny s sebou však nese řadu problémů, jedním
z nich jsou přetrvávající, nebo možná dokonce
ještě zvětšující se rozdíly mezi městy a venkovem.
Zatímco v největších městech Číny se setkáte
s mrakodrapy nebo rychlovlaky, které jsou
srovnatelné s tím, co známe z USA či západní
Evropy, čínský venkov je stále velmi chudý.
Čínští sociologové a ekonomové proto přemýšlí,
jak najít životaschopný model rozvoje čínského
venkova a jak pozvednout životní úroveň tamních
venkovanů. Česká republika a okolní země
bývalého socialistického bloku jsou pro ně velmi
zajímavým místem, na jehož příkladu mohou
studovat, jak se mění venkovský život v zemích,
které
procházely
rychlou
ekonomickou
transformací.

V České republice se delegace zajímala hlavně
o to, jak funguje samospráva v menších obcích,
které leží dál od velkých měst, jak je organizovaná,
co může dělat pro místní lidi, s čím se nejvíce
potýká a co se jí nejvíc daří. Jak mi mnozí před
odletem do Číny říkali, návštěva Otročína pro ně
byla nejzajímavější částí jejich pobytu v České
republice. Za sebe i za naše čínské kolegy bych
chtěl poděkovat paní starostce za velmi vlídné
přijetí, její ochotu odpovídat i na některé velmi
obtížné otázky (například: „Kdo v České republice
povoluje mladým lidem uzavřít sňatek, jestliže to
není starosta?“) a ukázání mnoha zajímavých
aktivit v obci, které pro ně byly nepochybně
inspirací.

Tomáš Kostelecký
ředitel
Sociologický ústav Akademie věd České republiky
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Z kroniky Měchova – Daně a poplatky
Za starého Rakouska měl každý daňový poplatník
svou berniční knížku. Když přišel sedlák nebo
domkář do Bečova, šel na berní úřad a nechal si
potvrdit, jakou částku na daních dluží. Pokud měl
peníze s sebou, přešel do jiné kanceláře a tam
zaplatil částku, která mu právě přebývala. Při
příští cestě do Bečova zaplatil další část daní a
takto postupně splácel, dokud nebyl dluh na
daních do konce roku uhrazen celý.

let přepočítávalo obyvatelstvo na zlaté, krejcary a
šestáky. Průměrný čistý výnos na hektar byl
v Měchově 11 korun, v Chodově měl 9 korun,
Krásné Údolí, pokud si dobře vzpomínám, 14
korun. Nejvyšší čistý výnos byl 20 korun na
hektar (Útvina a Teplá).
Po rozpadu monarchie zůstal i v novém
československém státě základem daně čistý
katastrální výnos. Daňové sazby však musely být
kvůli rostoucím výdajům výrazně zvýšeny. Obecní
daně pak činily 300 – 350 % pozemkové daně.
K této pozemkové dani berního úřadu přibyly
zemské a okresní poplatky, zdravotní příplatek
atd., takže celkem činily kolem 1000 % pozemkové daně. Veškeré daně a poplatky se od roku 1918
(ČSR) platily na berním úřadě v Bečově; obcím
a okresu byly pak poplatky berním úřadem
přidělovány. V období ČSR byla také nově
zavedena daň z obratu. Činila 1 % z obratu zboží.

Obecní poplatky se vybíraly přímo na obci. Výběr
probíhal každé 2-3 měsíce: asi týden předem –
vybíralo se vždy v neděli odpoledne – poslal
představený obce dům od domu oběžník, výzvu
k zaplacení. Mnozí přišli a zaplatili, mnozí ne, to
podle finanční situace. Poplatky činily asi 100 –
120 % obecní daň, asi 60 % školská daň. Mimo to
se za školou povinné děti vybíralo „školné“; před
jeho zrušením ve výši 2 Kč ročně. Roku 1925
byly od placení školného osvobozeny všechny
děti, do té doby mohla obec chudým dětem školné
prominout. Myslím si ale, že bylo zvoleno příliš Protože sedláci nevedli žádné účetnictví, byla daň
z obratu zemědělcům předepsána jako paušál,
přísné měřítko.
který vycházel opět z původního čistého
Základem daně byla pozemková daň. Poplatky se katastrálního výnosu. Výši obecních daní určovalo
počítaly v procentech vůči pozemkové dani, již obecní zastupitelstvo. Stávalo se, že v obcích
jsem zmínil, že přes 100 %. Pozemková daň jako s velmi malým počtem daňových poplatníků a
taková se počítala podle čistého katastrálního jedním nebo několika málo velkými plátci daně
výnosu. Tento čistý výnos se lišil podle bonitní byla stanovena velmi vysoká sazba daně.
třídy půdy. V naší obci byla půda převážně ve 4. a Vzpomínám si na sousední obec Chodov, která při
5. bonitní třídě, několik polí ve 3. skupině. V 1. a stavbě nového obecního domu vybírala obecní daň
2. třídě nebyly u nás žádné pozemky. Mnoho jich ve výši 1600 %. Zde se jednalo o výjimečný
však patřilo do 6. a 7. třídy, hlavně pozemky případ, kdy bečovské panství muselo platit 90 %
sousedící s panskými. Ty měly velmi nízký čistý všech daní.
katastrální výnos. Čistý výnos byl zřejmý opět
z parcelního protokolu, který byl součástí Jistě vlivem velkostatkářů a velkoprůmyslu byla
katastrální mapy. V mapě byly přesně zaneseny výše daní omezena na 300 %, a 350 % se smělo
všechny pozemky a byla považována za doklad vybírat jen tehdy, pokud byl v obci zaveden
vlastnictví a hranic. Protokol byl doplněním mapy. poplatek ze psů a z obydlí. Poplatek z obydlí činil
V protokolu bylo zapsáno číslo parcely – tak, jak za jednu místnost 5 – 10 korun, poplatek ze psů
bylo zapsáno v mapě – pak bonitní třída, pomístní 3 Kč, později 5 Kč za jednoho psa. Rovněž se
název, jméno vlastníka, velikost parcely a musela vybírat daň z nápoje. Existovala již za
závěrem čistý výnos. Každý majitel pozemků si časů Rakouska a říkalo se jí tehdy „pivní krejcar“,
mohl od berního úřadu nechat vystavit tzn. z jednoho litru piva se musel platit 1 krejcar
„pozemkový arch“, v němž byl majetek zapsán ve daně. V ČSR platili daň z nápoje hostinští a
stejném pořadí jako v parcelním protokolu. Čisté obchodníci s lahvovým pivem paušálně. Daň
výnosy byly uvedeny ještě v rakouských zlatých. činila stále ještě 2 koruny za hektolitr. Dalším
Roku 1900 byla zavedena nová měna, koruna. poplatkem byla „daň ze zábavy“.

Jeden zlatý odpovídal dvěma korunám. Ještě řadu
Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.
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Při tanci a jiné zábavě musela obec vybírat 1020% příplatek ke vstupnému. Po krátkou dobu
existoval také poplatek z hraní karet, kvůli
nemožnosti kontroly však musel být zase zrušen.
Za starého Rakouska bylo v obci jen málo
poplatníků daně z příjmu. Za ČSR se předpisy pro
výběr daně z příjmu zpřísnily a mnoho sedláků a
téměř všichni živnostníci v obci byli povinni daň
z příjmu odvádět. Daňová zátěž, za Rakouska a
v prvních letech ČSR ještě snesitelná, se ve
třicátých letech, kdy Sudety nejhůře trpěly
hospodářskou krizí, změnila v těžké břemeno.
Exekutor byl ve vsi hostem každý měsíc. Často se
také konaly – neúspěšné – dražby.

Byl to ekvivalent (náhrada) za nízké ceny
zemědělských produktů.

Výdaje obce měly toto složení: opravy a údržba
obecního domu, náklady na hasiče, náklady na
obecní kancelář (včetně mzdy tajemníka), odměna
pro obecního sluhu (do roku 1938 musel zajistit i
službu ponocného), výlohy za obecní chudé
(lékař, porodní bába, boty atd.), úroky. Údržba
cest a rybníků rovněž vyžadovala jisté částky, i
přesto, že většina práce byla prováděna formou
manuální a povoznické služby. Představenému obce příslušelo odškodné za cesty, které musel v zájmu obce vykonat. Za Říše dostával představený
obce, jemuž se nyní říkalo starosta, náhrady ve
Po připojení k Říši existovala jen pozemková, výši 1,20 RM na obyvatele. V předposledním roce
živnostenská a měšťanská daň. Pozemková daň se války byly tyto náhrady zvýšeny na 1,80 RM, pro
vypočítávala podle tzv. jednotné hodnoty sebe jsem však toto zvýšení nenárokoval.
(ocenění). Ještě k jednotné hodnotě samotné:
zařazení okresu se provádělo ve vztahu Majetek obce sestával z obecního domu (pask maximální jednotné hodnotě. Úrodná rovina touška), který se musel roku 1941 pro zchátralost
v okolí Magdeburku (Magdeburger Börde) měla zbourat. Obec v roce 1944 postavila v panské
jako nejúrodnější půda v Německu hodnotu 100. zahradě nouzový příbytek – jeho posledními
Z porovnání bonity půdy daného okresu a bonity obyvateli byla rodina Häringova z čp. 86. Také
půdy v magdeburské nížině vyplynula číselná zvonice patřila obci. Do roku 1930 se používala
hodnota. V tepelském okrese činila hodnota 20 – jako hasičská zbrojnice. Za války tu byla ubyto30, tzn. 20 – 30 % jednotné hodnoty magdeburské vána pracovní četa válečných zajatců. Obec dále
nížiny (činí 3 870 marek). Toto byla tedy jednotná získala bývalý „Mühlhäusl“ jako vhodnější hasičhodnota v našem kraji. Obec Měchov měla skou zbrojnici. Další majetek: kaple, škola, oba
jednotnou hodnotu v průměru 950 marek. místní rybníky, z pozemků louky „Hirtwiese“ a
Vyskytovaly se i jednotné hodnoty 600 a 1 200 „Breitenwiese“ pro chov býků, hřiště u Kostelní
RM na hektar. Z jednotné hodnoty se vypočítala cesty pořízené roku 1943, dále pastvina
částka pro vyměření daně, jež činila 8 z tisíce. „Bergpeintl“ s tůňkou „Bergtümpel“ a Neubürge2
Podle této vyměřovací částky se vypočítala rovou studánkou – asi 9 m – na louce Josefa
Rotta. Před domem čp. 30 (Schmelzer) se nachápozemková daň – v Měchově ve výši 120 %.
zelo spáleniště čp. 31 (Grobnschuster). V roce
U budov se poplatek nazýval „pozemková daň B“. 1932 je obec koupila za účelem rozšíření cesty.
Také zde tvořila základ daně jednotná hodnota. Kromě toho patřily obci všechny svahy a pahorky
Pro stanovení jednotné hodnoty u budov se jako na jejím území – jejich vlastníkem byla původně
základ používalo nájemné nebo hodnota nájmu. bečovská vrchnost, a roku 1923 je věnovala obci.
Jedenácti-, třinácti- nebo patnáctinásobek ročního
nájemného nebo hodnoty nájmu představoval Dluhy obce činily před připojením k Říši asi
jednotnou hodnotu. Částka pro vyměření daně 15 000 Kč, což bylo poměrně málo. Do počátku
činila 10 z tisíce. Za ČSR a Rakouska se tato daň roku 1945 jsme měli na splacení dluhů k dispozici
nazývala domovní daň činžovní (Hauszins) a odpovídající rezervu v říšských markách.
domovní daň třídní (Hausklassensteuer). Příjmy
obce nestačily na stále se zvyšující výdaje. Říše Obecnou finanční situaci obce do května 1945 lze
přispívala finančně slabým obcím formou tzv. označit za dobrou. Rozpočet byl veden úsporně, se
snahou uspořit větší prostředky pro záměry
„klíčových dotací“.
plánované do budoucna (elektrifikace a výstavba
Po připojení k Říši byli zemědělci do výše příjmu vodovodu).
autor: Konrád Hanika
7 000 RM od daně z obratu a příjmu osvobozeni.
překlad: Blanka Horáková
Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.
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Slavní tisovští rodáci – stavitelé Rohrerové
2. část: Jan Michal Ludvík Rohrer
(*1683 Tisová, †1732 Ettlingen)
V našem předchozím sdělení, uveřejněném
v otročínském zpravodaji v červnu 2015, jsme
připomněli tři významné tisovské rodáky, stavitele
Rohrerovy a podrobněji se věnovali nejstaršímu
z nich, Michalu Ludvíku Antonínu Rohrerovi, od
jehož smrti v té době uplynulo 300 roků.
Jeho synové Jan Michal Ludvík a Jan Petr Arnošt
Rohrerové získali po otci nejen velké nadání, ale
od něj a dalších i nezbytné vzdělání ve stavitelství
a svými stavbami se stali ještě mnohem
známějšími než jejich otec.

markrabě Ludvík Vilém (1655–1705). Ludvík
Vilém, proslulý zejména svými vojenskými
úspěchy v tureckých válkách (proto také nazývaný
Turecký Ludvík – „Turkenluis“), se seznamuje
s ještě ne 15letou Františkou Sibyllou Augustou
v Ostrově v lednu 1690 a ještě téhož roku s ní na
lobkovickém zámku uzavírá sňatek. V Ostrově
buduje svůj markraběcí dvůr a representativní
residenci a ostrovský zámek s nádherným parkem
se stává v té době velmi významnou stavební
událostí evropského formátu. Stavby v Ostrově
tehdy vedl uznávaný německý architekt z Prahy
M. Leuthner, u kterého zde od r. 1685 působil i
zanedlouho slavný stavitel českého baroka
Kryštof Dientzenhofer, jehož vliv na stavby J. M.
L. Rohrera pokládá historik prof. R. Grulich za
prokazatelný.

V předkládaném článku chceme podrobněji představit život a dílo staršího ze synů Michala Ludvíka Antonína Rohrera – Jana Michala Ludvíka
Rohrera, v německé a další zahraniční literatuře V Ostrově působili Rohrerové do r. 1697, kdy se
uváděného pod jménem Johann Michael Ludwig stěhují do Bádenska, aby zde nadále pracovali ve
Rohrer.
službách Sasko - Lauenburských šlechticů, resp.
bádenského markraběte Ludvíka Viléma a jeho
Stejně jako jeho otec se Jan Michal Ludvík Rohrer manželky Sibylly Augusty, kteří vzhledem
narodil ve mlýně na řece Teplé, stojícím na k trvajícím bojům s francouzskými vojsky v Bápravém břehu této řeky a spadajícím k obci densku přesídlují do Bádenska až po zklidnění
Tisová. Tisová je také ve všech dosažitelných situace v této zemi. S nimi přichází do Bádenska
podkladech uváděna jako místo jeho narození. Na z Čech i mnoho z jejich převážně českých a
rozdíl od jeho otce, u kterého je uváděn jen italských umělců a řemeslníků, podílejících se na
pravděpodobný rok jeho narození (okolo 1650), budování Ostrova, včetně Rohrerů.
u Jana Michala Ludvíka je známý alespoň rok
jeho narození a v dostupné literatuře shodně Rohrerové se usidlují v r. 1697 v jedné z válkou
udáván jako r. 1683.
postižených obcí nedaleko Rastattu a v Rastattu
pracují na různých stavbách pod vedením
Jeho život, jakož i celé rodiny Rohrerových, byl italského stavitele Domenica Rossiho, který také
úzce spjat s jejich působením ve službách pracoval a vedl několik staveb pro markraběte již
šlechticů Sasko-Lauenburských a následně i v Ostrově. Po předčasné smrti svého manžela
šlechticů bádenských, a protože jejich životní (r. 1705) se regentství ujímá markraběnka
cesty měly na osudy Rohrerů zcela zásadní vliv, Franceska Sibylla Augusta, která pokračuje v bumusíme je alespoň ve stručnosti připomenout. dování Rastattu a zejména vzhledem k finančním
Zatímco otec Jana Michala Ludvíka Rohrera, okolnostem přistupuje k některým významným
Michal Ludvík Antonín Rohrer, pracoval již pro změnám. Mj. propouští ze svých služeb D. RossiJulia Františka, vévodu Sasko-Lauenburského ho a hlavním dvorním stavitelem jmenuje
(1641–1689) na jeho panství v českém Ostrově, v r. 1707 tehdy 24letého Jana Michala Ludvíka
jeho syn Jan Michael Ludvík Rohrer se ke svému Rohrera. K Janu Michalovi Ludvíku Rohrerovi má
otci na stavbách v Ostrově připojil v době, kdy se přes jeho mládí velkou důvěru, a jak se léty
jejich majitelem stal po sňatku s princeznou ukázalo, byla zcela oprávněná.
Františkou Sibyllou Augustou (1675–1733),
mladší dcerou vévody Julia Františka, bádenský
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Počet stavebních děl, která od této doby J. M. L.
Rohrer provedl, je udivující a pozoruhodná je i
šíře jejich zaměření, od šlechtických zámků a
letohrádků, přes církevní stavby kostelů, kaplí a
semináře i na stavby civilního charakteru –
radnice, nemocnice apod. V letech 1707 až 1715
v Rastattu dohlížel a vedl stavbu zámku, včetně
zámku Favorit a později i ermitáže k tomuto
zámku. Jeho dalšími tamními díly byl např. zámecký kostel Svatého kříže a v r. 1722 mnichovským Nymphenburgem inspirovaný oktogonální Zámek Favorit v Rastattu
tzv. Pagodenburg. Z dalších církevních staveb
J. M. L. Rohrera v Rastattu vzbudila velkou pozornost kopie tzv. Einsiedelnské kaple, jejíž jedna
verse byla postavena před tím již i v Ostrově. Její
rastattská stavba z r. 1715 byla díkůvzdáním
markraběnky Francesky Sibylly Augusty za uzdravení jejího syna Ludvíka Jiřího a podklady pro její
zbudování získala od opata kláštera ve švýcarském Einsiedelnu, kde byl postaven její originál.
Kostely stavěl J. M. L. Rohrer i v Daxlandenu
(chrám Sv. Valentina) a v Baden Badenu.
V r. 1717 postavil úřední budovu v Offenburgu a
lovecký zámeček ve Fremersbergu. V r. 1721
rozšiřuje
lovecký
zámek
Scheinberhardt
v Bulachu. V r. 1724 staví další ermitáž, tentokrát
ve Waghaüselu a současně pracuje na zámku
v Kislau a na různých stavbách v Scheibenhardtu.
Pagodenburg v Rastattu
V r. 1723 vyhovuje Franceska Sibylla Augusta
žádosti svého přítele kardinála Damiana Hugo von
Schönborna a uvolňuje J. M. L. Rohrera i pro
stavební činnosti v Bruchsalu, ve kterém pak
působí do r. 1727. Zde pracuje na různých částech
zdejšího zámku, staví oranžerii a Damiánovu
bránu (Damianstor), církevní seminář, zemskou
nemocnici a tzv. Corps de Logis, hlavní obytnou
budovu zámeckého komplexu s řadou residenčních pokojů, státních apartmánů a hlavních sálů.
Poté, co markraběnka Franceska Sybilla Augusta
v r. 1727 předala regentství svému 25letému
synovi Ludvíku Jiřímu a přesídlila do Ettlingenu,
pracuje J. M. L. Rohrer počínaje rokem 1727
v tomto městě na výstavbě jejího zdejšího sídla a
kromě zámku zde staví také kostel Sv. Martina
(1730), kapli v ettlingenském zámku (1731) aj.
Zdraví J. M. L. Rohrera bylo podlomeno nejen
náročnou prací, ale i problémy s některými
stavbami a namáhavým stálým cestováním na
místa staveb.
 Einsiedelnské kaple v Rastattu
Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.

6

Umírá ve 49 letech 24. dubna 1732 v Ettlingenu a V práci Jana Michala Ludvíka Rohrera po jeho
v tomto městě, ležícím poblíž Karlsruhe, je také smrti pokračoval a na ni navazoval jeho mladší
pochován.
bratr Jan Petr Arnošt Rohrer. Jemu a jeho dílu
bychom chtěli věnovat závěrečnou část připsanou
Zanechal manželku Marii Františku a dva syny, slavným
tisovským
rodákům,
stavitelům
Jana Michala Antonína a Františka Antonína, Rohrerovým.
narozené v letech 1711 a 1713, kterým se dostalo i
péčí Francesky Sibylly Augusty vzdělání ve Za poskytnuté podklady a informace autor děkuje
stavebnictví a kteří později v Rastattu také pracují svým kolegům Dr. ing. M. Bomarovi, CSc (Praha,
v tomto oboru.
Ettlingen) a Dr.med. M. R. Popovićovi (Epstein) a
Prof. R. Grulichovi (Königstein).
Kupodivu není zachován žádný jeho portrét ani
jiná podobizna. Jeho jméno nese dnes jedna z ulic
Ivan Pfeifer
v Ettlingenu a jeden ze sálů ettlingenského zámku.
Foto:
Před více než 100 lety, v r. 1913 při posuzování
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Michael_Ludwig_Rohrer
významu jeho staveb pro Bruchsal uvádí Hans
Rott, že „tyto stavby staví Mistra J. M. L. Rohrera
do popředí barokních architektů“.

SDH Otročín
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi Vás opět přivítat u letního čtení,
které Vám přiblíží události v řadách dobrovolných hasičů Otročín.
Jako každý rok jsme v lednu pořádali Výroční
valnou hromadu v sále místního kulturního domu.
Letošní rok se nesl v duchu udělování
vyznamenání zasloužilým členům SDH Otročín.

Jako hasiči nejdéle působící v SDH Otročín byli
oceněni pan Miloslav Matouš (úctyhodných 60 let Celý duben byl věnován přípravám na stavění
jako člen SDH Otročín) a pan Stanislav Kohoutek Májky a pálení čarodějnic. Byla připravena
(krásných 50 let jako člen SDH Otročín).
Májka, základ na pálení čarodějnic na již
obvyklém místě mimo obytnou část obce,
18. února se v Otročíně konal tradiční Masopust.
pohoštění pro návštěvníky i večerní ohňostroj,
K přepravě masek mezi jednotlivými obcemi byl
který je již tradičním zakončením lampionového
k dispozici hasičský automobil Praga V3S. Tato
průvodu z Otročína k hranici. 30. dubna byla
spolupráce na pořádání Masopustního reje je již
v odpoledních hodinách dětmi a ženami
dlouholetou tradicí mezi SDH Otročín a Svazem
nazdobena vrchní část Májky a poté byla celá
žen, který celou nádhernou akci připravuje.
Májka muži z SDH Otročín postavena. Zapálením
V dubnu proběhl sběr kovového odpadu a hranice a upálením čarodějnice jsme podle
elektroodpadu ve všech okolních obcích. Všem, dávných zvyků (pocházejících už ze středověku)
kteří společně s námi sbírají elektroodpad, velice očistili pomocí magické síly ohně vesnici od
děkujeme a vážíme si Vaší snahy o ekologickou všeho zla.

likvidaci tohoto odpadu.
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V květnu se v hasičské zbrojnici věnovali členové
SDH hlavně opravám předních brzd na Tatře 148
a celkově obě vozidla byla připravena na STK.
V červnu se v Otročíně konal další Mezinárodní
den dětí. Pro děti byly připraveny různé atrakce a
soutěže. SDH také zajistilo občerstvení pro
všechny účastníky této akce. Velice si vážíme
podpory našich sponzorů, bez kterých bychom
takové akce vůbec nebyli schopni připravit. Letos
to byli: Obec Otročín, FARMA Otročín, Myslivci,
Rybáři, TJ Budoucnost Otročín, Střechamont
Zdeněk Karaba, Radek Bleha, Elektromontáže
Nepraš, Hollandia Krásné Údolí, Potraviny
Otročín, Cukrárna Žmolkovi, Zámečnictví
Měchov Reiser, Milan Kříž, Antonín Truhlář st.,
Jaroslav Jonáš, Svaz žen a SDH Otročín – veliké
díky.
Jsme velice rádi, že stále funguje spolupráce
s vedením obce. V první polovině roku 2017 jsme
při pracích pro obec zatím několikrát odklidili a
odvezli určené větve a čistili potřebnou kanalizaci.
Na žádost paní starostky paní Šaškové členové
SDH Otročín odklidili padlý strom a také porazili
a uklidili poškozený strom u klubovny SDH.
Členové výjezdové jednotky se pravidelně věnují
svému technickému vybavení, automobilům při
jejich opravách i kontrolách a také výstroji, kterou
stále udržují v pohotovostním stavu. V letošním
roce mají členové naší JSDH připsané již tři
výjezdy.
 Dvakrát museli vyjíždět k požárům komína,
jednou do Otročína a jednou do Brtě. V tuto
chvíli sice neprobíhá topná sezóna, ale rádi
bychom Vás znovu upozornili, že práva a
povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí
spalinových cest jsou nově od 1. 1. 2016
uvedeny v zákoně o požární ochraně
č. 133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu
- vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi spalinových cest.
 Jednou byla JSDH vyslána k odklizení padlého
stromu přes vozovku.
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Členové výjezdové jednotky se zúčastnili
dvoudenního cvičení LUXOR 2017, zaměřeného
na ochranu obyvatelstva. Letošní cvičení bylo
situováno do areálu bývalého průmyslového
podniku Škoda v Ostrově. Letošní rok byl opět
netradiční místem konáním, ale také náplní
výcviku. Ten se v letošním roce specializoval na
čtyři vybrané oblasti důležité pro ochranu
obyvatelstva a to:
 Dekontaminace, kde se členové JSDH seznámili s novými dekontaminačními prostředky,
jichž využívá hasičský záchranný systém
(HZS). Šlo hlavně o přípravu jednotek, které
mohou v případě velkých zásahů (povodně,
velké nákazy…) sloužit jako podpůrné týmy
pro zajištění dekontaminačních linek HZS.
 Stabilizace poškozených budov, kde byli
členové
jednotek
seznámeni
s novými
technikami
prohledávání
zřícených
či
poškozených budov, s vyhledáváním lidí
v takových budovách a také s novými
metodami zajištění zničených budov. V této
oblasti proškolení provedli členové speciálního
týmu hasičů z Prahy s názvem USAR.
 Pátrání po osobách, kde si hasiči vyzkoušeli
práci s novými lokátory, které se již pravidelně
používají při pátrání po pohřešovaných
osobách.
 Zřízení nouzového ubytování pro větší počet
postižených osob.
Všechny tyto oblasti jsou velice důležité pro
ochranu obyvatelstva a během víkendu cvičením
prošlo celkem 16 jednotek dobrovolných hasičů,
včetně té naší. Pro malou představu Vám
přidáváme odkaz na webové stránky, kde
naleznete malý sestřih ze cvičení vyrobený HZS
Karlovy Vary: https://youtu.be/2fe-eLyTugo
Muži z týmu SDH Otročín vybojovali na
okresním kole v pořadí již pátý postup na
Mistrovství České republiky v požárním sportu.
Letošní MČR se koná na konci srpna v Praze a my
budeme našim mužům držet palce, aby se jim
reprezentace naší obce vydařila a aby si odnesli
spoustu hezkých nejen sportovních zážitků.
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Výkonný výbor SDH Otročín se schází každý
měsíc a v případě, že máte nějaké dotazy či
připomínky k dění v SDH Otročín, neváhejte nás
kontaktovat. Rádi vše projednáme a v případě
potřeby zaujmeme určitá opatření nebo potřebná
stanoviska.
Velice rádi bychom touto cestou poděkovali také
všem našim členům, kteří se jakkoli podílí na
přípravách všech akcí. Děkujeme za jejich
nadšení, elán i všechen volný čas, který tomu
věnují. A Vám čtenářům přejeme spoustu
krásných letních i podzimních chvil strávených
přesně podle Vašich představ.
tým SDH Otročín

ČSŽ Otročín
Léto je v plném proudu a počasí si s námi hraje
tak, jak jsme v těch našich končinách již dávno
zvyklí. Ať už nám však po oknech stéká déšť nebo
se horkem roztékají příjezdové cesty, je skvělé si
na pár minut posedět a při usrkávání oblíbeného
nápoje zavzpomínat na prožité zážitky. Pojďte si
proto společně s námi zavzpomínat na vše, co
jsme za uplynulé pololetí prožili.
18. 2. 2017 jsme oslavili Masopust a s průvodem
masek jsme navštívili Otročín, Brť, Poseč i
Měchov. Děkujeme hojnému počtu letošních masek, našim muzikantům, kteří nám neúnavně hráli
k poslechu i tanci, všem ochotným řidičům, kteří
ušetřili naše bolavé nohy, paní starostce, že nám
opět předala symbolický klíč a Masopustní glejt Masopust
od obce a hlavně všem, kteří neváhali, otevřeli
nám své dveře a obdarovali nás finančně nebo
něčím dobrým na zub. Doufáme, že jste si Masopustní průvod i večerní zábavu užili, tak jako my.
V dnešní době není běžné ani na vesnicích, že tato
tradice je zachována v takovéto míře. Buďto chybí
podpora obce nebo nadšenci, kteří jsou ochotni to
vše ve svém volném čase připravit a zorganizovat
a riskovat to, že jim vždycky někdo něco vyčte.
25. 2. 2017 oslavila Masopust i naše drobotina Dětský karneval
dětským karnevalem. Jsme rády, že byl sál opět
plný do posledního místečka a děti si zařádily při
soutěžích a tancování.
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A protože víme, že naši náctiletí už zrovna
neholdují šmoulí párty a písničkám od Dády
Patrasové, rozhodly jsme se uspořádat párty
určenou jen pro ně. Z našeho pohledu tento nápad
přivítali s nadšením a užili si to, proto bychom
v této akci chtěly pokračovat i v dalším roce a
pokusit se jim připravit program na míru.
Děkujeme sponzorům obou těchto akcí – obci
Otročín a Farmě Otročín.

Karnevalová párty

11. 3. 2017 jsme společně s paní starostkou a
našimi dětmi popřály místním babičkám k MDŽ.
Doufáme, že se jim náš připravený kulturní
program líbil. V podvečer jsme symbolicky tento
den žen propojily i s naší výroční schůzí, které
byly přítomny i dvě krajské vedoucí svazu žen.
V letošním roce slaví naše organizace 60. výročí
od založení, takže si pochutnáváme na plejádě
různých dortů. Na tuto výroční schůzi jsme měly
slaný dvoupatrový dort a výborné rolády, oboje
Mezinárodní den žen
domácí výroby našich členek.
30. 4. 2017 jsme zahájily čarodějnický rej.
Nejstarší čarodějnice, její mladší družky a nejmladší čarodějnické družičky předvedly kouzelný
program a společně s dětmi vyrobily Moranu.
V naší chýši u baby Jagy si děti mohly vybarvit
obrázky čarodějnic nebo mandal a rodiče
prozkoumat pravou čarodějnickou miniknihovničku a pokochat se ukázkou krystalů a vzácných
kamenů. A jelikož máme v naší obci šikovné
dobrovolné hasiče, postavili pro nás všechny
krásný Máj, úspěšně upálili zlou čarodějnici Zimu
a potěšili nás ohňostrojem. Bohužel jsme se mohli
potěšit pohledem na máj jen jeden večer. Smutná
byla očička dětí, které máj zdobily. Tak si jí
alespoň můžeme připomenout na fotografii na
naší nástěnce uprostřed náměstí. Pokácení máje
nebylo součástí tradic, ale jen výrazem hloupé
opilecké sobeckosti. „Kdybyste chlapci příští rok
pomohli hasičům tu májku připravit nebo alespoň
oloupat od kůry, tak byste trochu odčinili letošní
škodu!“
10. 5. 2017 jsme zorganizovaly u nás v obci
charitativní sbírku Český den proti rakovině
s letošním hlavním tématem „Nádorová onemocnění hlavy a krku“ s krásným výsledkem 4 371 Kč
za 172 prodaných kytiček měsíčku lékařského
s tmavě modrou stužkou. Děkujeme všem, kteří
přispěli na výzkum léčby této nevypočitatelné
Výroční schůze
nemoci. 
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13. 5. 2017 jsme se zúčastnily Krajské konference ČSŽ v Chyších, a protože hlavní Český svaz
žen, základní spolek, slaví letos výročí 50 let od
založení, přijela nás pozdravit poprvé také
nejvyšší předsedkyně Ing. Chržová. Kulturní
program schůze jsme zpestřily ukázkami našich
tanečních vystoupení, prohlédly si nádherné
rukodělné výrobky místních žen a navštívily
Pět ježibab
krásně zrekonstruovaný chyšský zámek a pivovar.
Touto cestou bychom rády vzdaly hold majitelům
zámku za velkou trpělivost, píli a odhodlání. Jsme
rovněž velmi pyšné, že během konference naše
členka a bývalá předsedkyně paní Marie
Macháčková obdržela Čestné ocenění za zásluhy
ve své funkci.
V letošním roce jsme se na prosbu hasičů poprvé Čarodějky z předměstí
ujaly organizace dětského dne, takže 3. 6. 2017
s pomocí hasičů, obce Otročín a mnoha
dobrovolníků a sponzorů jsme uspořádali dětský
den tentokráte jako 1. otročínskou olympiádu na
fotbalovém hřišti. Program zpestřila ukázka
thajského boxu Ravány Gym z Mariánských
Lázní. Velmi nás potěšila velká účast malých
nadějných sportovců. Jarda Kondor z Ravány
Gym byl nadšen místními dětmi, jak se bezprostředně pustily s vervou do tréninku boxu. Moc Čarodějnice ze středověku
děkujeme všem zúčastněným a především těm,
kteří pomáhali na stanovištích. Mile nás překvapilo, jak naši náctiletí dokáží být již samostatní,
zodpovědní a iniciativní, opravdu si toho vážíme.
Na závěr to nejlepší. 22. července jsme společně
s vámi oslavili 60. výročí otročínského svazu žen
(1957–2017)
jako
součást
Otročínských
slavností. Slavnostního zahájení se zúčastnila také
úplně první předsedkyně našeho svazu p. Brožíčková z Karlových Varů, dále z Prahy přijela
hromadnou dopravou Ing. Jana Chržová, současná
předsedkyně celého svazu žen v ČR.
Také nás přijela podpořit naše krajská vedoucí Čarodějnice
svazu žen Boženka Vávrová z Chebu a Lenka
Molnárová jako bývalá předsedkyně. Velmi mile
nás překvapilo ztvárnění našeho kroje na
obrovském dortu k výročí od naší starostky. Pak
již převzaly všechny současné členky a hosté
dárky jako poděkování za činnost. A mohla se
hudebních nástrojů ujmout dechová kapela
Bokovka, kterou jsme střídaly s našimi vystoupeními nejdříve v tradičních krojích s děvčátky na
píseň Měla babka, pak Červená sukýnka.
 Čarodějničky
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V dalším vstupu zazpívala Markéta Zemanová
oblíbený hit „Mám boky jako skříň“ a zatančila
s děvčátky rozverný charleston. Poslední vstup
zahájila Monika Zemanová s dětmi romantickým
vystoupením Dobrý přítel a Spolek seniorů
z Útviny předvedl, jak může být aktivní stáří
zábavné. Klobouk dolů před tím, co všechno ve
svém věku zvládnou a jak jsou dobře
organizovaní. Po skončení koncertu Bokovky
potěšil malé i velké kluky a holky kouzelník
Kamil Burda z Karlových Varů. Vzpomněla
jsem si na svou pubertu, kdy jsme po revoluci Májka
hltali v TV Chipa a Deyla z Rychlé Roty, přestože
náš věk neodpovídal věku dětí, pro které je
pohádka určena. Prostě jsem neměla možnost
něco takového dříve vidět a doháněla jsem to
stejně jako naši již odrostlí chlapci kouzelníka. :-)
Kdo neměl zájem o kouzelníka, mohl se jít
ochladit do kostela sv. Michaela a zaposlouchat se
do tónů Trubačského tria nebo si prohlédnout
zvířátka před hospodou na 5. ročníku výstavy
drobného zvířectva, kde byli letos k vidění i
exotický had a ještěrka, nechybělo ani tradiční Český den proti rakovině
vypouštění poštovních holubů před slavnostním
vyhlášením výsledků nejlépe oceněných zvířat a
výtvarné soutěže pro děti. Současně se hlavně děti
přesunuly za zastávku, kde na ně již čekali hasiči
s pěnou, kterou jim slíbili na dětský den. Večer
nám již potřetí zpříjemnila naše oblíbená kapela
Hwězdná pěchota z Prahy – Žižkova.
Děkujeme za dárky, všem zúčastněným, našim
malým i velkým tanečnicím z Otročína, Klubu
Krajská konference ČSŽ
seniorek z Útviny, který výborně doplnil náš
program, všem hasičům a obci Otročín za pomoc
s programem, organizací, zajištěním technických
záležitostí a občerstvení. Dále děkujeme panu Ing.
Vavřichovi z Mariánských Lázní za sponzorský
reklamní plakát na pódium.
Chtěly bychom ještě rovněž touto cestou opětovně
pogratulovat našim členkám paní Ivaně Čápové, Čestné uznání Marie Macháčkové na konferenci
Libuši Pěnčíkové, Jarce Kubové, Marii Václavíkové, Marii Macháčkové a Miladě Bláhové
k oslavení životních jubileí.
V druhé půlce roku nás čeká na podzim 3. ročník
Drakiády a 2. prosince rozsvěcení vánočního
stromu.
pro ČŠŽ Otročín:
Markéta Zemanová, Petra Horská
Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.

Jubilea
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Úspěchy a důležité momenty ČSŽ za poslední čtyři roky
Když máme letos to 60. výročí založení, ráda  září: návštěva Ministra zemědělství ČR
bych shrnula úspěchy a důležité momenty
Mariana Jurečky na Farmě Otročín. Tradičnašeho spolku za období mého předsednictví.
ní vítání v krojích, společná prohlídka farmy
Dřívější období hodnotit nemohu, protože jsem
nebyla členkou svazu ani občankou Otročína.  prosinec: do Betléma přibyl býk, společně
s obcí organizace divadla pro děti Čertovská
Každý rok připravujeme 12 pravidelných
pohádka (Divadýlko Kuba z Plzně)
společenských akcí, které organizujeme většinou
společně s obcí a moc jí děkujeme za podporu a
Rok 2017
spolupráci. Společně s našimi hasiči organizujeme pět hlavních akcí a za pomoc jim rovněž  duben: Den pro náš region – návštěva a
velmi děkujeme.
občerstvení pro účastníky i u nás v klubovně

Rok 2014
 V únoru jsem byla požádána o převzetí
předsednictví svazu žen.
 20. června: slavnostní předání Klubovny
v Domě služeb
 podzim: kurz orientálních (břišních) tanců
s Janou Zelenou, výroba Betlému společně
s obcí – chlév, Josef, Marie a Ježíšek

Rok 2015
 zima: Masopust poprvé v Otročíně s živou
kapelou!
 březen: vystoupení s dětmi na jarní zábavě
v kulturním domě v Teplé
 červen: prezentace před komisí soutěže
Vesnice roku. Obec získala za spolupráci
spolků ocenění Modrá stuha, díky tomu
mohlo být v následujícím roce postaveno
multifunkční hřiště.
 říjen: společně s ženami z SDH zavedení
1. ročníku otročínské drakiády, přednáška
o prevenci nádorů prsu s organizací Mamma
help
 prosinec: do Betléma přibyl oslík, vánoční
vystoupení v Domě s pečovatelskou službou
v Teplé

Rok 2016
 zima a jaro: kurz zumby s Markétou
Zemanovou
 léto: sponzorský dar – nové regály od OZAP
Toužim do našeho skladu v Domě služeb
Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.

 květen: účast na Krajské konferenci ČSŽ
v Chyších v rámci 50. výročí ČSŽ – prohlídka
zámku, na konferenci jsme zatančily v krojích
a v čarodějnickém, Marie Macháčková
obdržela čestné uznání za dobrovolnickou práci
ve svazu
 7 členek oslavilo jubileum
 příprava vystoupení na tři velké oslavy

Bývalé předsedkyně ČSŽ ZO Otročín
od roku 1957:
1. Libuše Brožíčková
2. Jaroslava Veselá
3. Marie Macháčková
4. Lenka Molnárová

Současné vedení organizace:
od 2/2014 předsedkyně: Petra Horská
1. místopředsedkyně: Monika Zemanová
2. místopředsedkyně: Marie Macháčková
od 5/2016 změna – 2. místopředsedkyně:
Jana Bláhová
Emeritní předsedkyně: Marie Macháčková
„Veslo převozníka je k dispozici.“
Ráda bych ještě poděkovala Markétě Zemanové –
ač není členkou svazu, tak organizuje všechna
taneční vystoupení a pracuje s dětmi.
Pozor – uvítáme nové nápady na program
kulturních akcí v naší obci. Uvítáme i nové
zájemkyně o členství nebo nadšené tanečnice
každého věku či jen pomocnou ruku.
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Poslední členka, která vstoupila do našeho svazu Přeji Vám příjemný zbytek léta.
je paní Libuše Hazmuková. Podařilo se jí tak
získat současně dva rekordy – je nejkratší dobu
členkou a zároveň je nejstarší členkou naší
organizace. Takže vidíte, věk nebrání vstupu do
naší organizace.

Petra Horská

Tělovýchovná jednota Budoucnost Otročín, z.s.
Zdravím všechny příznivce, hráče a fanoušky Soupis týmů pro podzimní část:
fotbalu. Myslím si, že není na místě psát stále
1. Tělovýchovná jednota Stružná
o stejných věcech, jak se hrály jednotlivé zápasy,
2. Fotbalový klub AJAX Kolová
o jejich výsledcích, kdo vstřelil branku, popřípadě
kolik jsme dostali žlutých, nebo červených karet.
3. Tělovýchovná jednota SLAVIA Krásné Údolí
Všichni dobře víme, jak si náš fotbal v Otročíně
4. Tělovýchovná jednota Potůčky
stojí. Oproti podzimní části jsme v jarní části
uhráli více bodů. Určitě je třeba říci, že nejdů5. TJ Rukavičkářské závody Abertamy
ležitějším zápasem celé sezony je vždy zápas
6. Tělovýchovná jednota Olympie Hroznětín
s Krásným Údolí, který jsme jednoznačně vyhráli.
7. Tělovýchovná jednota Děpoltovice
Máme tady letní prázdniny. Venkovní hřiště
8. SC Stanovice
s umělým povrchem je plně využíváno naší
mládeží. Především hrají malý fotbal a nohejbal.
9. TJ Počerny
V menší míře pak tenis, popřípadě košíkovou.
10. TJ Sokol Sadov
Prosím rodiče, kteří doprovázejí naše nejmenší 11. Tělovýchovná jednota Budoucnost Otročín
sportovce, aby při odchodu z malého hřiště po
sobě uklidili drobné papírky od bonbónů, nanuků 12. Tělovýchovná jednota Sokol Útvina
apod. Stalo se v několika případech, že se zde 13. Tělovýchovná jednota Sokol HÁJEK
našlo oblečení nebo čepice.
14. Tělovýchovná jednota Sokol Žlutice
Nesmíme však zapomenout i na ty starší, kteří
jsou schopní zde nechat síť na nohejbal. Musím se
bohužel zmínit i o tom, že se zde našly střepy.
Měli bychom si alespoň my starší uvědomit, že
hřiště využívají naše děti. Jde tedy o jejich
bezpečnost. Nebuďme líní a sklo seberme a dejme
do odpadkového koše. Od toho tam přece je.
Děkuji.

První zápas jsme hráli v sobotu 12. srpna na hřišti
v Kolové.

Organizační informace:

Na každé domácí utkání bude opět vyvěšen plakát
s informacemi k zápasu. Občerstvení bude
Teď co nás v letošním roce čeká. V současné době zajišťovat místní podnikatel Jaroslav Jonáš.
byla III. třída sloučena. Není již skupina A a B.
Jan Nepraš

Vydala Obec Otročín dne 15. 8. 2017. ZDARMA.
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Před 20 lety, rok 1997 – 1. část
Stav obyvatel k 31. 12. 1997
muži: 266, ženy: 295, celkem: 561

Počasí v obci
Leden: deštivé počasí, přes den do 10 °C
Únor: občasné sněžení, přes den -7 °C
Březen: sníh se udržel, teploty přes den do -5 °C

Rodiče předškolních dětí využívají možnosti
umístit děti v mateřských školách ve výše
uvedených městech, ale i menších obcích Útvině a
Krásném Údolí. K dojíždění je nejdostupnější a
nejlevnější cesta vlakem. Někteří se spoléhají na
autobusové spojení, které je zabezpečeno panem
Vaněčkem ze Žlutic. Paní učitelka z mateřské
školy V. Hazmuková dojíždí do školky ve
Žluticích, ostatní zaměstnanci školy zůstávají bez
práce, nebo odchází do důchodu.

Duben: oteplení až na 15 °C

Zemědělství
Ve funkci ředitele působí Ing. J. Levák. Počet
Květen: teploty do 20 °C
zaměstnanců se snížil ze 160 na 90 lidí. Vysoké
Červen: deštivý, bouřky, kroupy
náklady neumožňují pěstovat brambory. Z celkového výměru 2000 ha je bramborám vyčleněno
pouze 18 ha. 650 ha orné půdy je oseto obilím, na
Školství
45 ha je řepka. Prioritou se stává výroba mléka a
Dne 16. června 1997 se sešlo Obecní chov hovězího zástavu na rozlehlých pastvinách.
zastupitelstvo, aby rozhodlo o zrušení Základní V prosinci vyplácí Hollandia a.s. Karlovy Vary se
a mateřské školy v Otročíně s účinností od 1. 9. sídlem v Krásném Údolí všem vlastníkům
1997.
majetku bývalého zemědělského družstva 2%
pohledávky.
Za dětmi se zaklapla napořád školní vrátka. Od
nového školního roku budou všechny děti
z Otročína a spádových obcí dojíždět do školy
v Toužimi nebo v Bečově.

Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
Evidenční číslo: MK ČR E 21522.

Obec Otročín – Otročín 48, 364 01, tel. 353 394 237
info@otrocin.eu | www.otrocin.eu
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